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Z Á P I S N I C A  

z XXVIII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 09.12.2021 

 

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. 6/2021  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2022   

5. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí  

6. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

7. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení, návrhy rozpočtových opatrení 

8. Rozpočtové opatrenie m. p. o. DK Javorina Stará Turá m. p. o. 

9. Rozpočtové opatrenia TECHNICKÉ SLUŽBY m. p. o.  Stará Turá 

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

obdobie roku 2020 

11. II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2022-2024  

12. II. návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2022-2024  

13. II. návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o.   na obdobie 

2022-2024  

14. Návrh na úpravu výšky nájomného v m. p. o. DK Javorina Stará Turá na rok 2022 

15. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Stará Turá 

16. VZN o  určení  prípadov  hodných osobitného   zreteľa a okruhu oprávnených osôb v 

rámci  sociálneho bývania na území mesta Stará Turá 

17. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2022 – 2030 

18. Rokovací poriadok  komisií MsZ 

19. Prerokovanie petície za úplné zrušenie akéhokoľvek prevádzkového času pre prevádzkarne 

pohostinských a reštauračných služieb v časti územného obvodu mesta tvoreného ul. 

Kozmonautov 

20. Návrh prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom pre obdobie 2022 - 2025 

21. Návrh termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá na obdobie roku 2022 

22. Návrhy a otázky poslancov 

 

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

 

XXVIII. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:10 hod.. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 12 poslancov. Poslanec Richard Bunčiak  sa ospravedlnil, že príde 

neskôr. 

 

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

v pozvánke. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 – XXVIII/2021 

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

v pozvánke.   

 

Primátor mesta následne predložil návrh na doplnenie programu rokovania o bod č. 22 – Návrh  na 

vymenovanie riaditeľa TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. a doterajší bod č. 22 – Návrhy 

a otázky poslancov by sa zmenil na bod č. 23. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v á l i l o  návrh primátora mesta na doplnenie 

programu rokovania o bod č. 22 – Návrh  na vymenovanie riaditeľa TECHNICKÉ SLUŽBY 

Stará Turá m. p. o. a doterajší bod č. 22 – Návrhy a otázky poslancov sa zmení na bod č. 23. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

 

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

Halinárová, Iveta Gavačová a Igor Slezáček a za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci 

Matej Antálek a Michal Valenčík. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 – XXVIII/2021 

 

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

Halinárová, Iveta Gavačová a Igor Slezáček a  za overovateľov zápisnice poslancov Mateja 

Antálka a Michala Valenčíka.  

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

Miroslava Bezáková. 
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3. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 6/2021 

 

Informáciu k Správe hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 6/2021 podala hlavná 

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

Hlavná kontrolórka vykonala v dňoch 22.11.2021 – 29.11.2021 kontrolu v súlade s ustanovením § 

18d ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe Plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta na obdobie júl – december 2021 schváleného uznesením Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá č. 4-XXIII/2021 dňa 24.06.2021.  Kontrola bola vykonaná na Mestskom 

úrade Stará Turá. 

Správa obsahovala výsledok z kontroly zameranej na sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta počas 

rozpočtového roka vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).  

Súčasne bolo kontrolou overené, či sú dodržané pravidlá používania návratných zdrojov 

financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z.  

Na základe vykonanej kontroly skonštatovala, že mesto Stará Turá na základe zákonom 

vymedzených pravidiel za obdobie posledných 5 rokov vždy spĺňalo podmienky na prijatie 

návratných zdrojov financovania.  

Kontrolou neboli zistené nedostatky v kontrolovanom subjekte a z tohto dôvodu bola vypracovaná 

správa o výsledku kontroly. S výsledkom správy bol kontrolovaný subjekt oboznámený a správu 

prevzal dňa 01.12.2021.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 4 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  Stará  Turá na  svojom  zasadnutí dňa 9. decembra 2021 prerokovalo 

a  b e r i e  n a  v e d o m i e  Správu o výsledku kontroly č. 6/2021 – Kontrola stavu a vývoja 

dlhu mesta. 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2022 

 

Informáciu k Návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 podala hlavná kontrolórka mesta 

pani Štepanovicová v súlade s jej predloženým písomným  materiálom.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov.  

V súlade s citovaným ustanovením predložila mestskému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2022.  
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Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta 

www.staratura.sk dňa 24.11.2021 v zákonom stanovenej lehote minimálne 15 dní pred rokovaním 

v mestskom zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 9. decembra 2021 prerokovalo 

a  s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2022. 

 

5. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

Návrhy v rámci bodu 5.1.a až 5.2.b programu predniesla Lenka Galbavá, referentka oddelenia 

ekonomiky a majetku mesta.  

 

5.1.a) Návrh na odpredaj pozemku 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predložilo žiadosť pani Miroslavy Kuchtovej, J. Kráľa 

738/10, Senica o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast o 

celkovej výmere 582 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. a tvorí okolie rekreačnej 

chaty. Žiadateľka súhlasí s cenou podľa Hodnotovej mapy vo výške 15,12 €/m2. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 16.11.2021. K zverejnenému zámeru neboli 

vznesené žiadne pripomienky. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 6 – XXVIII/2021 

 

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

§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj pozemku 
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parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast o výmere 582 m2, ktorý je evidovaný 

v k. ú. Stará Turá, zapísaný na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1. 

Kúpna cena za pozemok je stanovená na základe Hodnotovej mapy pozemkov vo výške 15,12 

€/m2, cena spolu 8 799,84 €. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Miroslavu Kuchtovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, trvale 

bytom J. Kráľa 738/10, Senica v podiele 1/1. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je 

bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky a tvorí okolie rekreačnej 

chaty. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie 

osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

 

5.1.b) Návrh na zámenu pozemkov 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predložilo žiadosť Ing. Jána Sadloňa, SNP 265/9, Stará 

Turá o zámenu nehnuteľností a to pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 106/2 – záhrada o výmere 

456 m2  a parc. č. 3275/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m2, ktoré sú vo vlastníctve 

žiadateľa zapísané na LV č. 10357 za nehnuteľnosti a to pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 626/1 

– ostatná plocha o výmere 877 m2 a parcela reg. „E“ parc. č. 323/13 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 146 m2, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará Turá zapísané na LV č. 1.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 7 – XXVIII/2021 

 

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

parc. č. 106/2 a parc. č. 3275/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa za pozemok parcela reg. „C“ 

parc. č. 626/1 a parcela reg. „E“ parc. č. 323/13, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá.  

 

5.2.a) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predložilo žiadosť Ing. Martina Gondára, SNP 261/35, 

Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2 – zastavaná 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 5820 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia elektrickej 

prípojky  a vybudovania vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka pozemku parc. č. 4609/1 a parc. č. 

4609/2. 

 

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:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 8 – XXVIII/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. 4481/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

5820 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, 

pre Ing. Martina Gondára, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 261/35, Stará 

Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky a vybudovania 

vjazdu a výjazdu  v prospech vlastníka  pozemku parc. č. 4609/1, parc. č. 4609/2. Jednorazová 

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

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

5.2.b) Návrh na zmenu uznesenia 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predložilo návrh na zmenu uznesenia č. 7 – XXVI/2021 zo 

dňa 27.10.2021, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena v prospech ZDS a. s., 

Bratislava. Mesto podpísalo dňa 20.11.2019 „Zmluvu o pripojení odberných elektrických zariadení 

žiadateľa do distribučnej sústavy“ na stavbu „Prestavba objektu Internátu súp. č. 377 na bytový 

dom, Stará Turá“,  v ktorej sme sa zaviazali predmetné vecné bremeno zriadiť bezodplatne.  Pri 

schvaľovaní uznesenia č. 7 - XXVI/2021 sa  uvedená skutočnosť opomenula.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0 

                                                             

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 9 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  zmenu uznesenia č. 7 - XXVI/2021 zo dňa 

27.10.2021 z „odplatného“ na „bezodplatné". 

 

6. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 

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

v súlade s predloženým materiálom.  Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 15.11.2021 finančné 

prostriedky v celkovej sume 1.712.545,34 €. Mesto v novembri zinkasovalo z podielových daní 

celkovú sumu vo výške 304.685,00 €, čo je v porovnaní s rovnakými obdobím minulého roka 
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pokles o 3.556,00 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to nárast o 4.222,00 €. 

Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 3.923.062,08 €. 

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

1.712.545,34 € je časť finančných prostriedkov v sume 598.664,60 € 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. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 10 – XXVIII/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. 

 

7. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení, návrh rozpočtových opatrení 

 

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

v súlade s predloženým materiálom. 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 predložilo mestskému zastupiteľstvu 

rozpočtové opatrenia k IV. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2021. 

Rozpočtové opatrenia č. 20210027, 20210030, 20210033, 20210034, 20210036, 20210038 a 

20210040 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. 20210028, 20210032 a 20210039 sú 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 na rokovanie mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie. 

Predložené rozpočtové opatrenia č. 20210029, 20210031, 20210035 a 20210037 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:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 11 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

a) s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenia č. 20210029, 20210031, 20210035 a 20210037 

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e   rozpočtové   opatrenia   č. 20210027,  20210028, 20210030, 

20210032, 20210033, 20210034, 20210036, 20210038, 20210039 a 20210040. 

 

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa 

 

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu: 926 042,00 EUR 

a 

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu: 1 283 108,00 EUR. 

 

8. Rozpočtového opatrenie m. p. o.  DK Javorina Stará Turá  

 

Informáciu podala pani  Adámková,  riaditeľka m. p. o.  Domu kultúry Javorina Stará Turá v súlade 

s predloženým materiálom. m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá v súlade s stanovením §14 ods.2 

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

niektorých zákonov predložilo mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021, 

ktoré nebude mať dosah na zmenu rozpočtu mesta. Uvedením rozpočtovým opatrením sa navýšia 

vlastné príjmy zo získaných z grantov Nadácie SPP a Nadácie ZSE vo výške 2.550 € na podprograme 

11.1 Kultúrne podujatia a rozpočtované výdavky o sumu 2.550 €.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0 

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 12 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e návrh rozpočtového opatrenia 

č. 3/2021 na zmenu programového rozpočtu  m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2021, 

ktorým sa zvýšia rozpočtované príjmy i výdavky celkom o sumu 2.550 €. 

 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Richard Bunčiak o 15:47 hod.. 
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9. Rozpočtové opatrenia TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o.  

 

Informáciu  podala  pani  Vráblová,  riaditeľka  TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m. p. o. 

v súlade s predloženým materiálom. 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 

predložili TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. rozpočtové opatrenia č. 4,5,6,7,8,9,10,11 

mestskému zastupiteľstvu. Tieto rozpočtové opatrenia schválil primátor mesta Stará Turá v súlade 

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

predložené 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:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 13 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   b e r i e  n a  v e d o m i e  rozpočtové opatrenia č. 4, 5, 6, 

7, 8, 9,10, 11 TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá  m. p. o..  

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa navýšia bežné výdavky o 24.220 € a kapitálové 

výdavky o 4.430 €. 

Pri rozpočtových opatreniach č. 4 - 10 ide o navýšenie výdavkov, ktoré budú hradené  

z vlastných  tržieb, z tohto dôvodu nedôjde k navýšeniu dotácie z mestského rozpočtu. 

Pri rozpočtovom opatrení č. 11 ide o presun medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. 

Bežná dotácia sa zníži o 4.430 € a kapitálová dotácia sa navýši o 4.430 €. 

 

10. Správa nezávislého audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará 

Turá za rok 2020 

 

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

v súlade s predloženým materiálom. Mesto Stará Turá je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení povinné svoju ročnú účtovnú závierku dať overiť audítorovi. 

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je mesto Stará Turá, ako 

materská účtovná jednotka, povinné tiež zostavovať konsolidované účtovné závierky 

konsolidovaného celku a konsolidované výročné správy. Konsolidované účtovné závierky a 

konsolidované výročné správy podľa zákona o účtovníctve podliehajú povinnosti overenia auditom 

a táto povinnosť musí byť v súlade s vyššie uvedeným zákonom splnená najneskôr do jedného roka 

od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. 

Mestu Stará Turá vykonala audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a audit 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 spoločnosť NOVOAUDIT, s. r. o. so sídlom v 

Nových Zámkoch. Mesto Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú správu za rok 2020 v 

súlade s ustanovením § 22b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako výročnú správu 
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obsahujúcu aj individuálnu výročnú správu. Správa nezávislého audítora k hospodáreniu mesta a 

k Výročnej správe mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke bola 

vypracovaná dňa 27.10.2021. 

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

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

Registra účtovných závierok www.registeruz.sk. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 14 – XXVIII/2021 

 

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

hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za obdobie roku 2020. 

 

11. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2024 

 

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

v súlade s predloženým materiálom. V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov mesto Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet 

mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 sa zameriava na potreby 

a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2022 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové 

príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 14.185.903 €. Vzhľadom na aktuálnu situáciu 

príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom roku s miernym rastom podielových daní. Sadzby 

dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, preto príjem dane z nehnuteľností 

rozpočtuje v rovnakej výške ako v roku 2021. Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo  

výške  7.639.193 €,   čo  je  o 355.195 €  viac  ako  v  roku  2021.  Celkové  príjmy   kapitálového  

rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2.357.943 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 zníženie o 1.385.457 

€. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 4.188.767 €. Z toho suma 1.800.000 € sa bude 

čerpať z úverových zdrojov na pokrytie nákladov súvisiacich s Konverziou školy na MsÚ; suma 

vo výške 3.727.290 € je tvorená úvermi zo ŠFRB na Zariadenie pre seniorov vo výške 1.822.290 

€ a na bytový dom na Mýtnej ulici č. 595 vo výške 105.000 € a už spomínaným komerčným 

úverom; zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 461.477 € predstavuje príspevok 

z Recyklačného fondu vo výške 373.578 € získaný v roku 2021 a suma 87.899 € je zostatok 

finančných prostriedkov z oblasti školstva (stravné, dotácia na asistentov učiteľa). 

Výdavková   časť   rozpočtu  v sume 14.185.903 € je  rozpočtovaná  na   bežné výdavky vo výške 

7.253.333 €, suma 6.599.355 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 333.215 € je 

rozpočtovaná na  výdavkové finančné operácie.  Investičné akcie  naplánované  na rok 2022 v 

http://www.registeruz.sk/
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celkovom objeme 6.270.843 € budú financované z veľkej časti z cudzích zdrojov, ktorých výška 

je 2.321.521 €, ďalej z úverových zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 3.727.290 € ako aj z 

vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 222.032 €. 

Navrhovaný rozpočet na rok 2022 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 385.860 € a v 

kapitálovom rozpočte schodok v sume 4 241 412 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 

ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

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

rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a 

kapitálového rozpočtu) je schodok vo výške 3.855.552 €. Návrh je, aby schodok v kapitálovom 

rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 385.860 € a prebytkom z finančných 

operácií vo výške 3.855.552 €. 

Pani Liptaiová, vedúca oddelenia ekonomiky, majetku mesta a podnikania MsÚ informovala, že 

k predloženému návrhu rozpočtu bola vznesená pripomienka. Spoločnosť Lesotur s. r. o. podala 

prostredníctvom svojho konateľa Ing. Durca pripomienku, ktorá bola doručená na MsÚ dňa 

03.12.2021. V pripomienke spoločnosť uviedla: „Aktuálny nesúlad Finančného plánu spoločnosti  

Lesotur s. r. o. na rok 2022 a navrhovaná výška nájomného za lesné porasty v rozpočte mesta 

ohrozuje vyrovnané a udržateľné obhospodarovanie lesa i hospodárenie spoločnosti.“ “V návrhu 

rozpočtu mesta je v príjmovej časti uvedená suma nájmu za lesné porasty vo výške 100.000 € (bez 

akejkoľvek väzby na produkčné možnosti a tým aj samotný výnos z lesa).“ 

          Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola 

táto pripomienka prejednaná na 21. rokovaní Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, 

ktoré sa konalo  dňa 03.12.2021 o 14:00 hod. Komisia sa väčšinou hlasov uzniesla, že pripomienke 

spoločnosti Lesotur s. r. o. nevyhovie a opätovne odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

navrhovaný rozpočet, ktorý bol zverejnený. 

V odôvodnení komisia uviedla, že v pripomienke spoločnosti Lesotur s. r. o. sa uvádzal nesúlad 

Finančného plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. na rok 2022 a navrhovanej výšky nájomného za lesné 

porasty v rozpočte mesta. Finančný plán spoločnosti Lesotur s. r. o. na rok 2022 však zatiaľ nebol   

predložený valnému zhromaždeniu na prerokovanie a schválenie, preto nie je možné   konštatovať 

jeho nesúlad s rozpočtom mesta. 

Súčasťou predkladaného návrhu programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2024 

bolo i odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta.  Informáciu k Odbornému stanovisku hlavnej 

kontrolórky mesta Stará Turá k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2022 s výhľadom na roky 

2023 – 2024 podala hlavná kontrolórka mesta pani Štepanovicová v súlade s jej predloženým 

písomným  materiálom.  

Upozornila, že v odbornom stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2022, v čase spracovania  

stanoviska bola zo strany štatutárneho orgánu spoločnosti doručená pripomienka k zverejnenému 

návrhu rozpočtu. Nakoľko pri zostavovaní návrhu rozpočtu nenastala zhoda medzi štatutárnym 

orgánom spoločnosti a zostavovateľom návrhu rozpočtu ohľadom výšky nájomného, považovala 

za rizikové.  

Žiadala dať do zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva Stará Turá ohľadom jej 

predkladaného odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022, že považuje za rizikové 

schvaľovať v rámci rozpočtu položku, ak v čase jeho schvaľovania je známa skutočnosť, že 

nenastala dohoda o výške nájomného medzi mestom a mestskou obchodnou spoločnosťou Lesotur, 

s. r. o., resp. absentuje právny základ, ktorý je zároveň predpokladom plnenia rozpočtu na tejto 

položke.“ 
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Pred zasadnutím mestského zastupiteľstva zdôraznila, že nezávisle na zhotoviteľovi rozpočtu 

mesta a nezávisle na štatutárnom orgáne menovanej obchodnej spoločnosti, sa venovala 

naštudovaniu problematiky a uviedla nasledovné: 

Novelizáciou zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch od 01.09.2019 nastali zmeny v úprave režimu 

nájmu lesných pozemkov, keď nájomné zmluvy sa presúvajú zo zákona o pôde (z. č. 504/2003 Z. 

z.) pod novelizovaný zákon o lesoch. Najväčšiu časť novelizácie tvorí nájom lesného pozemku 

a osobitne obhospodarovanie lesa, ktoré je zakotvené v zákone o lesoch v deviatom diele. Nájomná 

zmluva musí okrem obligatórnych náležitostí vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka obsahovať 

aj: 

- spôsob zabezpečenia úloh z Programu starostlivosti o lesy podľa § 40 zákona o lesoch 

a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných 

na základe zákona o lesoch, 

- grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa zákona  

o lesoch a tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového lesa 

alebo ich častí, 

- údaje potrebné pre dohodnutie výšky nájomného vstupujú z lesnej hospodárskej evidencie 

a lesného informačného systému. Účelom zákona je teda okrem iného aj vytvorenie 

ekonomických podmienok  na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 

To znamená, že v podmienkach samosprávy mesta Stará Turá nájomný vzťah medzi mestom 

a mestskou obchodnou spoločnosťou Lesotur, s. r. o. nie je upravený nájomnou zmluvou ako 

ukladá zákon o lesoch v platnom znení. Zároveň, nie je v žiadnom platnom dokumente mesta, 

internej smernici - upravený nájomný vzťah a podmienky nájmu za lesné pozemky medzi mestom 

a uvedenou obchodnou spoločnosťou, čiže absentuje výška nájomného alebo spôsob jeho určenia. 

To znamená, ak by tieto pravidlá boli stanovené, nemohla by nastať situácia, ktorá teraz nastala. 

Existuje zákonný spôsob určenia výšky tohto nájmu. Na stanovenie výšky nájmu počas platnosti 

Programu  starostlivosti  o les je možné použiť vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja  

vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky 

nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch, ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 

143/2020 Z. z.  

V predkladanom materiáli konštatovala, že Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2022 – 2024 a tiež 

ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania. Návrh 

rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom - na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta 

www.staratura.sk v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení. Po preverení náležitostí  a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu  

na roky 2022 - 2024 skonštatovala, že je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Primátor mesta, uviedol, že o nájme spoločnosti Lesotur s r. o. sa rokovalo už 

mnohokrát. Konštatoval, že pani hlavná kontrolórka, predniesla niekoľko zákonov a myslí si, že tu 

prítomní  nie sú odborníci na lesné hospodárstvo, okrem pána Durca a poslankyne Hluchej a týmto 

zákonom nerozumejú. Keď sa povie, že  chýba právny základ na stanovenie výšky nájomného, tak 

ten chýba od roku 2007. Spýtal sa, že prečo si myslí pani hlavná kontrolórka, že chváliť tento návrh 

rozpočtu je riziko. Vo vzťahu k vonkajšiemu svetu je vlastne každá položka rozpočtu riziková, 

napríklad podielové dane. Nesúhlasil s tým, že nám to môže narušiť celý rozpočet. Navrhol, aby 

sa predkladaný rozpočet schválil v predkladanej verzii. Pani poslankyňa Gavačová sa spýtala 

poslankyne Halinárovej, ktorá predsedníčka Komisie pre ekonomiku majetok mesta a podnikanie 
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MsZ na jej názor. Pani poslankyňa Halinárová jej odpovedala, že nemá dôvod, aby zmenila 

stanovisko za túto komisiu. To znamená, že to čo komisia odporučila  schváliť mestskému 

zastupiteľstvu, tak to nech sa prijme, nakoľko zo stany spoločnosti Lesotur s. r. o. neboli doručené 

žiadne doklady, ktoré boli požadované  v písomnej forme na predloženie. Pani poslankyňa 

Gavačová, informovala, že na zasadnutí tejto komisie dňa 03.12.2021 boli i viacerí poslanci 

mestského zastupiteľstva  a ona tam zo spomínanej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia 

výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch citovala, že táto vyhláška  

stanovuje okruh osôb, alebo okruh autorít, ktoré stanovujú tento nájom a okrem iného sa v ňom 

píše, že výpočet nájomného môže robiť odborný lesný hospodár, alebo obhospodarovateľ lesa, 

alebo iné inštitúcie. Rozhodne tam nie je napísané, že by nájomné mal stanoviť vlastník. Uviedla, 

že spoločnosť Lesotur s. r. o. má široký predmet podnikania a nič mu nebráni v tom, aby vyvíjal 

činnosť v rámci svojho predmetu podnikania aj mimo obhospodarovania lesov, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta. Informovala, že nedávno bolo výberové konanie na urbár v obci  Lubina, kde sa 

prihlásil iba jeden odborný lesný hospodár. Spýtala sa prečo napríklad spoločnosť Lesotur s. r. o., 

keďže  je to susedný chotár, neprišla s iniciatívou, keď to má spoločnosti Lesotur s. r. o. v predmete 

podnikania. Prečo nevyvíja svoju činnosť aj iným smerom, ale sa stále sústreďuje len na ťažbu 

dreva. Povedala, že ťažba dreva je len jednou položkou, ktorá podľa vyhlášky vstupuje do výpočtu 

nájmu.  Považovala za rizikové nestanoviť v rozpočte žiadnu výšku nájomného, lebo ak vypadne 

z rozpočtu položka 100.000 €, tak sa spýtala, čím sa nahradí, keď je deklarované, že rozpočet je 

nastavený ako vyrovnaný. Trvala na tom, na čom sa zhodla aj Komisia pre ekonomiku majetok 

mesta a podnikanie MsZ, že výšku nájmu spoločnosti Lesotur s. r. o. je treba ponechať. Spýtala sa 

pána Durca, riaditeľa spoločnosti Lesotur  s. r. o., že keď suma za nájom 100.000 € je pre neho 

veľa, aby relevantne zdôvodnil ako prišiel k sume 70.000 €. Navrhla, aby sa rozpočet schválili v 

takej výške, takej zostave a v takom členení ako bol predložený.  

Pán Durec riaditeľ spoločnosti Lesotur  s. r. o. jej odpovedal, že keď spoločnosť pred 26 rokmi 

začínala, stanovili si pravidlá a začali fungovať ako príspevková organizácia. Mesto nastavilo ciele 

v tom čase, stanovilo čo má spoločnosť zabezpečovať. Cieľom spoločnosti bolo zabezpečovať 

pravidelné dodávky palivového dreva pre obyvateľov a starostlivosť o vlastné lesné majetky. V 

čase keď sa lesné ekosystémy rozpadajú a keď nevedia, čo skôr spraviť kvôli kalamitám, tak by 

bolo podľa neho  nerozumné ísť niekam podnikať.  Povedal, že pre neho je staroturanský  lesný 

majetok úplná priorita. 

   

Po rozsiahlej diskusii pána Durca riaditeľa spoločnosti Lesotur, s. r. o., primátora mesta, 

poslankyne Gavačovej a Halinárovej sa dohodlo, že spoločnosť Lesotur s. r. o. pripraví  nový 

program   starostlivosti o les,  ktorý bude vypracovaný  na 10 rokov a bude základom pre výpočet  

adekvátnych príjmov do rozpočtu mesta, ktoré budú po schválení aj dodržané.  

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy.  

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 15 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Návrh programového rozpočtu na rok 2022 

s výhľadom na obdobie 2023-2024 a : 

 

1. schvaľuje rozpočet na rok 2022 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre: 

 

Bežné príjmy:    7 639 193  Bežné výdavky:        7 253 333 

Kapitálové príjmy:    2 357 943 Kapitálové výdavky:       6 599 355 

Finančné príjmové operácie:   4 188 767 Finančné výdavkové operácie:     333 215 

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

Príjmy celkom:             14 185 903 Výdavky celkom:     14 185 903 

 

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 0 €, t. j. rozpočet je 

zostavený ako vyrovnaný. 

 

2. berie na vedomie: 

a. rozpočet na roky 2023 a 2024 vrátane programovej časti 

 

b. odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Návrhu rozpočtu mesta Stará 

    Turá na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024. 

 

12. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2022 – 2024 

 

Informáciu podala pani  Adámková,  riaditeľka m. p. o.  Domu kultúry Javorina Stará Turá  súlade 

s predloženým materiálom. V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov m. p. o.  Dom kultúry Javorina Stará Turá predložila mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie návrh programového rozpočtu Domu kultúry Javorina na rok 2021 s výhľadom na roky 

2022 až 2023. Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 

2024 odzrkadľuje potreby a možnosti m. p. o. Dom kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sa 

vychádza zo skutočného plnenia v roku 2021 a z plánovaných podujatí na rok 2022. Vo všetkých 

prvkoch programového rozpočtu sa uvažuje s ponížením vlastných príjmov v dôsledku pandémie 

koronavírusu a jej dopadov na kultúrne dianie. Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2022 

dosahuje celkovo sumu 311 310 €, krytá by mala byť vlastnými príjmami v sume 94 060 € a 

transferom od mesta v sume 217 250 €. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 16 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

 

a) s c h v a ľ u j e   návrh  rozpočtu  príjmov  a výdavkov  m. p. o. Dom kultúry Javorina na 

    rok  2022,  

b) b e r i e  n a  v e d o m i e  rozpočet na roky 2023 a 2024 m. p. o.  Dom kultúry Javorina. 

 

13. Návrh programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. na obdobie 

2022 – 2024 

 

V súlade s ustanovením § 9 ods.4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov TECHNICKÉ 

SLUŽBY Stará Turá m. p. o. predložila mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 

2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.  

Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 odzrkadľuje potreby 

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

zo skutočného plnenia v roku 2020 a predpokladaných skutočností na rok 2021 a hlavne z 

finančných možností Mesta Stará Turá.  Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a 

prvkoch sú rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými sa zabezpečuje 

plynulý chod na nimi zverených úsekoch. Sú v ňom  zahrnuté tiež plánované investičné práce, 

ktoré sa vykonávajú svojpomocne (spevnené plochy na prg.7. a sadbové práce na prg.12). Počas 

roka sa často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp. organizácií...).  

Na rok 2022 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie 

miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. ju zaradená ďalšia etapa 

polievacieho systému na námestí a tiež pokračovanie obnovy zadnej fasády na Dome smútku.  

V bežných výdavkoch sú na rok 2022 navýšené výdavky na elektrickú energiu, skládkovanie (rastie 

cena za uloženie zo zákona a tiež cena skládkovej spoločnosti) a tiež výdavky na separáciu odpadu, 

najmä nebezpečného odpadu (veľký nárast cien za spracovanie druhotných surovín) a tiež výdavky 

na DPH (súvisí so zvýšením vlastných príjmov). Ostatné výdavky v podstate kopírujú výdavky 

roku 2021.  

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný. 

  

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 17 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

a)  s c h v a ľ u j e  návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 m. p. o. TECHNICKÉ 

SLUŽBY Stará Turá,  

b) b e r i e  n a  v e d o m i e rozpočet na roky 2023 a 2024 m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY 

Stará Turá.  

 

14. Návrh na úpravu výšky nájomného v m. p. o. DK Javorina na rok 2022 

 

Informáciu podala pani  Adámková,  riaditeľka m. p. o.  Domu kultúry Javorina Stará Turá  súlade 

s predloženým materiálom. Dom kultúry Javorina Stará Turá, mestská príspevková organizácia na 

základe Zmluvy č.47/maj/2012 o zverení majetku mesta Stará Turá do správy od 1.7.2012 spravuje 

budovu DK Javorina a priestory nevyužívané na kultúrnu činnosť prenajíma cudzím subjektom. 

Jedná  sa o kancelárske  priestory  na  I. a II.  poschodí a na prízemí prenajíma bývalú reštauráciu.  

Aktuálne sa na účely zriadenia kancelárie, alebo prevádzky využíva 339,4 m² na účely skladu 70,2 

m². Na základe Zásad nájmu nebytových priestorov Domu kultúry Javorina Stará Turá, 

schválených Mestským zastupiteľstvom Stará Turá dňa 13. 9. 2012, Uznesenie č. 29-XX/2012 sa 

výška nájmu skladá z dvoch častí, pevnej a pohyblivej. Výška pevnej časti je stanovená na m² a 

výška pohyblivej časti je určená výškou nákladov za poskytované služby a energie. Výška pevnej 

časti bola schválená nasledujúcimi sadzbami:  

- Kancelárske priestory, prevádzky služieb – 23,- €  

- Sklady – 15,- €  

Od r. 2012 výška nájomného (pevná sadzba) nebola upravovaná o výšku inflácie. Z tohto dôvodu 

navrhujeme od 1.1.2022 zvýšiť nájomné o 11%.  

- Kancelárske priestory – 25,50 €  

- Sklady – 16,70 €  

Pani Adámková,  riaditeľka m. p. o.  Domu kultúry Javorina Stará Turá sa vyjadrila i ku stanovisku 

Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie MsZ, ktorá navrhla zvýšenie nájomného 

o 18% s účinnosťou od 01.07.2022. Vysvetlila, že nájomcovia platia nájom, ktorý sa skladá z 

dvoch častí a to pevnej časti, ktorá je  stanovená podľa metrov štvorcových prenajatej plochy a 

pohyblivej časti, ktorá predstavuje spotrebu energií. Po skončení kalendárneho roku sa  každému 

nájomcovi robí vyúčtovanie.  Keďže ceny energií idú hore, tak k 01.01.2022 musí spraviť dodatky 

k nájomným zmluvám všetkým nájomcom, aby sa toto zvýšenie energií premietlo do ich platieb. 

Požiadala, aby sa od 01.01.2022 zrealizovalo  zvýšenie  nájomného aj pevnej časti stanovenej 

metrami štvorcovými, aby nemusela k 01.07.2022 robiť ďalšie dodatky. K návrhu komisie zvýšiť 

nájom o 18%, požiadala, aby sa z dôvodu pandémie, keď sú mnohé prevádzky zavreté, zvýšilo iba 

o 11%. 

Poslankyňa Halinárová informovala, že sa s pani Adámkovou pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva o zvýšení nájmu rozprávala. Uviedla, že keby na zasadaní komisie boli prednesené 

tieto argumenty, na ktorej sa pani Adámková nemohla zúčastniť, lebo bola chorá, tak by komisia 

s jej návrhom súhlasila. Odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zvýšenie nájomného o 11%  

s účinnosťou od 01.01.2022. 

 

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:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 18 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  návrh úpravy výšky nájomného v m. p. o. 

Dom kultúry Javorina Stará Turá na rok 2022 o 11 % s účinnosťou od 01.01.2022. 

 

15. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a školských zariadení 

so sídlom na území mesta Stará Turá 

 

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

a sociálnych vecí MsÚ v súlade s predloženým materiálom. Dôvodom návrhu nového všeobecne 

záväzného nariadenia je nahradiť pôvodnú prílohu č. 1 „Určenie výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 

01.01.2021“ novou prílohou „Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Stará Turá od 01.01.2022“.  

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

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

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

dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenia vlády SR 

č. 668/2004 Z .z. “) všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na mzdové a prevádzkové 

náklady na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Stará Turá, ktorá sa nachádza v prílohe č. 1 tohto nariadenia.  

Dôvodom novej právnej úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je aktualizácia prílohy č. 1 

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

školských zariadení, vychádzajúcu z platného znenia prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 

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

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

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

súčasného počtu prijatých žiakov a detí v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará 

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

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

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

príloha nariadenia bude každoročne meniť vzhľadom na každoročnú zmenu vyššie uvedených 

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

zmenou prílohy platného nariadenia. 

 

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:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 19 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e VZN č. 6 /2021 Nar., ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

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

Turá. 

 

16. Návrh o určení prípadov  hodných osobitného   zreteľa a okruhu oprávnených osôb 

v rámci sociálneho bývania na území mesta Stará Turá 

 

Dôvodom predloženia návrhu na  vydanie  VZN nariadenia mesta Stará Turá o  určení prípadov 

hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho bývania na území 

mesta Stará Turá je zásadná zmena právneho predpisu, upravujúceho podmienky vydávania 

nariadenia na úseku  prideľovania  nájomných bytov miest a obcí, vykonaná zákonom č. 358/2020 

Z. z.. Tento zákon  s účinnosťou od 01.01. 2021novelizoval zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 

rozvoj  bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 443/2010 

Z. z. alebo predmetný zákon“). 

Predmetný zákon obmedzil  kompetencie obcí a miest regulovať všeobecne záväzným nariadením 

právne vzťahy spojené s poskytovaním nájomných bytov len na právomoc  obce/ mesta určiť okruh 

oprávnených fyzických osôb , ktorým je možné prideliť  byt v rámci sociálneho bývania mimo 

zoznamu  evidovaných žiadateľovo pridelenie nájomného bytu z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa a v tejto spojitosti stanoviť aj konkrétne  prípady hodné osobitného zreteľa. 

Nerešpektovanie tejto   novelizácie zákona  č. 443/2010 Z. z. a  úprava nariadení obcí a miest  nad 

rámec uvádzaného   zákonného   zmocnenia   tohto právneho predpisu bola dôvodom  na uplatnenie  

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v  Žiline zo dňa 14.04.2021  proti VZN obce Nezbudská 

Lúčka o podmienkach prideľovania a prenájmu obecných nájomných bytov. 

Všetky ostatné podmienky spojené s prideľovaním  nájomných bytov obcí a miest sú upravené 

predovšetkým priamo  v zákone  č. 443/2010 Z. z. (napr.  vymedzenie okruhu  osôb oprávnených 

na pridelenie   nájomného bytu a splnenie podmienok na pridelenie  nájomného bytu),  ktorý  nie 

je potrebné duplikovať  v nariadení mesta. Zároveň    podrobnosti súvisiace   s potrebou  vykonania   

tohto zákona  budú    predmetom úpravy osobitného interného  predpisu mesta Stará Turá - Zásad 

prideľovania nájomných bytov. Tento v súčasnosti pripravovaný  predpis má  riešiť  napr. 

podmienky zostavovania   zoznamu  evidovaných žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, obsah 

žiadosti o pridelenie nájomného bytu, samotnú činnosť komisie, odporúčajúcej primátorovi mesta 

na základe hodnotenia splnenia podmienok na pridelenie nájomného bytu samotné pridelenie 

nájomného bytu konkrétnemu žiadateľovi. 
 

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:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 20 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   s c h v a ľ u j e VZN  č.  7 /2021  Nar. o určení prípadov 

hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho bývania na 

území   mesta Stará Turá. 

 

17. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2022 – 2030 

 

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

a sociálnych vecí v súlade s predloženým materiálom. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v § 80 a § 83 ukladá mestám a obciam povinnosť vypracovať 

a schváliť komunitný plán sociálnych služieb (KPSS).  

Mesto Stará Turá od roku 2008 v súlade so zákonom plánuje sociálne služby na základe 

komunitného plánu, ktorého platnosť v kalendárnom roku 2021 končí. V tejto súvislosti mesto 

vypracovalo nový komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 – 2030. Pri spracovaní 

komunitného plánu sa vychádzalo z národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 - 

2030 s prihliadnutím na miestne špecifiká a potreby obyvateľov nášho mesta v oblasti sociálnych 

služieb. Zákon neupravuje termíny vypracovania a dĺžku plánovaného obdobia komunitného 

plánu, určuje len jeho základné náležitosti a východiská.  

Návrh KPSS udáva smerovanie sociálnej politiky na území mesta Stará Turá do roku 2030 v 

podobe cieľov a opatrení zosumarizovaných v strategickej časti, ktoré sa budú pravidelne 

vyhodnocovať a ktoré je možné dopĺňať a aktualizovať. 

Primátor mesta sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe  tohto strategického  

dokumentu, ktorý je v podstate braný do úvahy pri viacerých aspektoch pri rozvoji mesta a to 

kolegyniam z oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ a kolegyniam Komisie pre sociálne veci 

a bývanie pri MsZ. Skonštatoval, že jeho vypracovanie je záslužná práca najmä z toho dôvodu že 

tu bola snaha zhodnotiť a zanalyzovať minulosť a pozrieť sa do budúcna cez pohľad potreby 

obyvateľov, respondentov, ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu distribuovaného písomnou 

aj elektronickou formou. Primátor mesta uviedol, že na zasadnutí Komisie pre ekonomiku, majetok 

mesta a podnikanie pri MsZ sa spýtal jeden poslanec, či myslíme i rodičov autistických detí.  

Uskutočnili sa dve sedenia s týmito rodičmi a zástupcami Spojenej školy v Myjave a hľadali sa 

riešenia ako nájsť lepšie podmienky ich fungovania v podmienkach Starej Turej.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  13         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     
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MsZ prijalo  

 

U z n e s e n i e  č. 21 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e  Komunitný plán sociálnych služieb mesta 

Stará Turá 2022 – 2030. 

 

18. Rokovací poriadok komisií MsZ 

 

Tento bod programu predložila a odprezentovala pani Iveta Gavačová, zástupkyňa primátora a 

v súlade s predloženým materiálom. Impulzom pre vypracovanie návrhu nového rokovacieho 

poriadku komisií MsZ (ďalej len „rokovací poriadok“) boli praktické skúsenosti s prácou v 

samospráve a v komisiách MsZ. V súčasnosti platný rokovací poriadok bol prijatý na druhom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto funkčnom období. Podstatným dôvodom pre 

vypracovanie návrhu nového rokovacieho poriadku je fakt, že v samospráve fungujú popri sebe 2 

orgány – mestské zastupiteľstvo a primátor a každý z týchto orgánov má svoje kompetencie, nie 

sú vo vzťahu vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti. Každý z týchto orgánov má právo zriadiť 

si svoje poradné orgány, no je logické, že primátor nebude mať zriadený poradný orgán vo veciach, 

o ktorých nie je kompetentný rozhodovať a naopak, MsZ by malo mať zriadené poradné orgány 

takisto len vo veciach, o ktorých je kompetentné rozhodovať.  

Na II. zasadnutí MsZ dňa 24.01.2019 boli zriadené komisie MsZ ako jeho poradné orgány, bol 

schválený rokovací poriadok komisií, ktorého súčasťou sú aj obsahové náplne práce jednotlivých 

komisií. A práve v niektorých obsahových náplniach práce komisií je niekedy až rozpor s platnými 

právnymi predpismi, napr. :  

- vyjadrovanie sa k interným smerniciam mesta (majú všetky komisie),  

- vyjadrovanie sa k žiadostiam podnikateľských subjektov v oblasti pohostinských služieb a úprava 

prevádzkového času nad rámec VZN (komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie),  

- vyjadrenie k žiadostiam o vydanie stavebného povolenia a k rekonštrukciám objektov 

podnikateľských subjektov z pohľadu vplyvov na životné prostredie a ochranu ovzdušia, 

stanoviská k návrhom na postup v prípadoch odhalenia nelegálnych skládok odpadu v územnom 

obvode mesta (komisia pre výstavbu a životné prostredie),  

- návrh na výber nájomcov mestských bytov v zmysle VZN, žiadosti o jednorazovú peňažnú dávku 

z rozpočtu mesta (komisia pre sociálne veci a bývanie),  

- spolupráca s oddelením sociálnych vecí MsÚ a MsP pri riešení priestupkov žiakov ZŠ, návrhy na 

zlepšenie komunikácie medzi rodičmi a školami a školskými zariadeniami, poradenstvo a pomoc 

pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia škôl a školských zariadení, návrhy na zlepšenie služieb 

cestovného ruchu a propagáciu mesta (komisia pre školstvo a kultúru).  

Tento stav je potrebné zmeniť, pretože komisie častokrát prejednávajú a dávajú stanoviská k 

záležitostiam, ktoré nemajú žiaden výstup pre MsZ (napr. vyššie spomínané stavebné povolenia 

pre podnikateľské subjekty, riešenie priestupkov žiakov ZŠ, výber nájomcov nájomných bytov, 

atď.). Z uvedeného dôvodu v návrhu nového rokovacieho poriadku navrhujem zredukovať 

obsahové náplne práce jednotlivých komisií tak, aby tieto neprejednávali záležitosti, ktoré sú napr. 

preneseným výkonom štátnej správy a je kompetentný o nich rozhodovať primátor, nie MsZ.  

Súčasne navrhujem zjednodušiť celý rokovací poriadok, pretože komisie MsZ by podľa môjho 

názoru mali fungovať menej formalisticky.  
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Prílohou materiálu je platný rokovací poriadok, v ktorom sú navrhované zmeny vyznačené farebne 

(červenou farbou text, ktorý navrhujem vypustiť a žltou farbou navrhovaný text), výsledkom je 

návrh nového rokovacieho poriadku, ktorý je takisto prílohou materiálu. 

Poslankyňa Pániková, uviedla že podľa VZN č.1/2016 sociálna komisia má rozhodovať o pridelení 

bytov. Pani poslankyňa Gavačová jej odpovedala, že komisia nikdy nemala rozhodovať o pridelení 

bytov a preto sa prijalo nové VZN č. 7/2021, ktoré má zrušujúce ustanovenie a ruší toto pôvodné 

VZN č. 1/2016. Pani Pániková jej odpovedala, že prijatím VZN č. 7/2021 sa ruší iba VZN č. 

8/2016. Pán Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej správy jej odpovedal, že sa rušia obe VZN a to č. 

1/2016 a aj 8/2016. Pani poslankyňa Gavačová uviedla, že komisie mestského zastupiteľstva sú 

poradné orgány zastupitelstva. Komisia pre sociálne veci a bývanie MsZ, nedáva pre zastupiteľstvo 

žiaden výstup, lebo ono nie je kompetentné rozhodovať o pridelení bytov. Teraz sa zdá, že 

odoberáme tejto komisie nejaké kompetencie, ale toto je naozaj proti právu a  táto komisia nemôže 

rozhodovať a posudzovať, komu sa pridelí byt.  

Pani poslankyňa Pilátová poznamenala, tak ako pani Pániková, že VZN č. 7/2021 sa ruší iba VZN 

č. 8/2016 a nie aj VZN č. 1/2016. Nesúhlasila s predkladaným Rokovacím poriadkom komisií 

MsZ. Z tohto dôvodu odrezentovala prítomným svoje pozmeňujúce návrhy Rokovacieho poriadku 

MsZ. 

 

Z rokovania MsZ odišiel poslanec Richard Bunčiak o 17:44 hod.. 

Z rokovania MsZ odišla poslankyňa Monika Hluchá o 18:01 hod.. 

 

Po pripomienkach pani poslankyne Gavačovej, pána Šuchtu, vedúceho oddelenia verejnej správy 

MsÚ a primátora mesta, primátor mesta navrhol, aby sa tento bod programu stiahol z rokovania 

MsZ. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za stiahnutie tohto bodu z rokovania MsZ. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

 

19. Prerokovanie petície za úplné zrušenie akéhokoľvek prevádzkového času pre 

prevádzkarne pohostinských a reštauračných služieb v časti územného obvodu mesta 

tvoreného ul. Kozmonautov 

 

Tento bod programu predložil a odprezentoval pán Šuchta, vedúci oddelenia verejnej správy MsÚ 

v súlade s predloženým materiálom. 

 

Predmetom petície: My dolu podpísaní občania žiadame o úplné zrušenie akéhokoľvek 

prevádzkového času pre prevádzkarne pohostinských a reštauračných služieb v časti územného 

obvodu mesta tvoreného ul. Kozmonautov z dôvodu, že v období keď bola na ul. Kozmonautov 

otvorená prevádzka pohostinských a reštauračných služieb dochádzalo k obťažovaniu 

obyvateľov hlukom, nedodržiavaním otváracích hodín, narúšaniu pokoja na ulici návštevníkmi 

pohostinstva a zaparkované autá blokovali vstupné brány rodinných domov. Často bola 
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privolaná mestská polícia kvôli nedodržaniu otváracích hodín, obťažovaniu hlukom 

a podguráženými hosťami prevádzky.  

 

Obsah petície bol predložený s prihliadnutím na jej obsah na posúdenie oddeleniu výstavby, 

územného plánu a životného prostredia Mestského úradu mesta Stará Turá na stanovisko 

z dôvodu vecnej príslušnosti tohto oddelenia. Stanovisko tohto oddelenia je v celosti uvedené 

nižšie, z uplatnených charakteristík územia časti mesta, tvoreného aj ul. Kozmonautov sa 

uvádza, že v tomto regulačnom bloku sa počíta so zachovaním, resp. novou výstavbou 

rodinných domov s možnosťou zastúpenia menších prevádzok základnej občianskej 

vybavenosti a drobných remeselných prevádzok v rodinných domoch, v odôvodnených 

prípadoch aj v samostatných objektoch pri dodržaní plošného limitu. 

Obmedzujúce funkčné využívanie (prípustné s obmedzením): príslušné verejné dopravné a 

technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia, vrátane parkovísk a garáží pre rezidentov 

základná občianska vybavenosť lokálneho významu (služby, maloobchod, verejné 

stravovanie) – prevádzky do 250 m2 podlažnej plochy, výroba bez negatívnych a rušivých 

vplyvov – remeselné prevádzky do 250 m2 podlažnej plochy, ihriská a oddychové plochy pre 

rezidentov. 

Zakazujúce funkčné využívanie (neprípustné): živočíšna výroba (vrátane drobnochovu), 

priemyselná výroba a sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, bývanie v bytových 

domoch-okrem existujúcich, občianska vybavenosť celomestského a regionálneho 

významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a s negatívnym vplyvom na kvalitu 

prostredia (veľkokapacitné zariadenia, hypermarkety), stavby pre individuálnu rekreáciu, 

čerpacie stanice pohonných hmôt, všetky ostatné druhy činností, ktoré by svojimi 

negatívnymi, vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) 

priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel. 

Vychádzajúc z tohto stanoviska oddelenia výstavby a životného prostredia mestského úradu 

mesta Stará Turá je v predmetnom území , tvoriacom aj ulicou Kozmonautov podľa platnej 

územnoplánovacej dokumentácie len obmedzene prípustné umiestnenie občianskej 

vybavenosti lokálneho , resp. celomestského významu, akými sú aj prevádzky reštauračných 

a pohostinských služieb. Toto podmienečne prípustné umiestnenie uvádzaných služieb 

na uvedenom území sa však vylučuje v prípade preukázaných rušivých vplyvov takýchto 

prevádzok na kvalitu prostredia (hluk, zápach, porušovanie zásad občianskeho spolužitia), 

ktoré by priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel. 

Z uvedeného vyplýva, že aj keď nie je možné zrušiť akýkoľvek prevádzkový čas pre (všetky) 

prevádzkarne pohostinských a reštauračných služieb, ako sa toho dožadujú signatári v petícii, 

pretože do tejto kategórie podľa kvalifikácie SK NACE č. 56 Činnosti reštaurácií 

a pohostinstiev (vychádzajúc zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov) patria napr. aj prevádzkarne pizzerií, čajovní a zariadení 

s cukrárenskými výrobkami, pri ktorých nie je dôvod na vylúčenie týchto činností , mesto 

Stará Turá po skúsenostiach s rušivými vplyvmi pohostinského zariadenia, spojeného 

s predajom alkoholických nápojov, prevádzkovaného v minulosti na ulici Kozmonautov 

nebude súhlasiť s obnovením činnosti uvedeného zariadenia – a to v prípade, keby po 

niekoľko ročnom pozastavení činnosti prevádzkovateľ v budúcnosti požiadal orgán ochrany 

zdravia o opätovné uvedenie (povolenie) tohto zariadenia do prevádzky, k čomu je potrebné 

aj kladné stanovisko mesta Stará Turá ako miestne príslušnej obce/mesta. 

Na základe tohto nesúhlasu, ktoré mesto Stará Turá uplatní v lokalite ulice Kozmonautov 
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v súvislosti s možným podaním návrhu na obnovenie alebo nové povolenie činnosti 

pohostinského zariadenia, spojeného s predajom alkoholických nápojov po posúdení jeho 

potenciálnych rušivých vplyvov sa vyhovuje základnej požiadavke predmetnej petície. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo  

 

U z n e s e n i e  č. 22 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá po prerokovaní petície za úplné zrušenie akéhokoľvek 

prevádzkového času pre prevádzkarne pohostinských a reštauračných služieb v časti 

územného obvodu mesta Stará Turá tvoreného ul. Kozmonautov – konštatuje: 

a) že nie je možné vyhovieť požiadavke petície na zrušenie akéhokoľvek prevádzkového času 

pre všetky prevádzkarne pohostinských a reštauračných služieb, umiestnené v časti mesta 

Stará Turá, tvoriaceho ulicou Kozmonautov z dôvodu, že do tejto kategórie patria napr. aj 

prevádzkarne pizzerií, čajovní a zariadení s cukrárenskými výrobkami, pri ktorých nie je 

dôvod na vylúčenie týchto činností a takýto postup by bol obmedzením ústavného práva na 

podnikanie,  

b) že o návrhu na uvedenie činnosti pohostinského zariadenia spojeného s predajom 

alkoholických nápojov do prevádzky v časti mesta Stará Turá, tvoriaceho ulicou 

Kozmonautov je kompetentný rozhodovať orgán ochrany verejného zdravia, ktorému je 

možné v čase podania tohto návrhu adresovať petíciu s predloženým obsahom,  

c) odporúča primátorovi mesta Stará Turá, aby s prihliadnutím na platnú záväznú časť 

Územného plánu mesta Stará Turá v znení neskorších zmien a doplnkov v stanoviskách za 

mesto Stará Turá zaslaných orgánu ochrany zdravia nesúhlasil s uvedením pohostinského 

zariadenia spojeného s predajom alkoholických nápojov do prevádzky v časti mesta Stará 

Turá, tvoriaceho ulicou Kozmonautov v prípade rušivých vplyvov na kvalitu prostredia. 

 

20. Návrh prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom pre obdobie 2022-2025 

 

Informáciu  podala Bezáková, referentka oddelenia verejnej správy MsÚ v súlade s predloženým 

materiálom. Podľa § 141 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prísediaci volení na obdobie 4 rokov. 

Vzhľadom k tomu, že v mesiaci december 2021 uplynie 4-ročné volebné obdobie, je potrebné ich 

zvoliť na ďalšie volebné obdobie rokov 2022 - 2025. Za naše mesto je potrebné zvoliť 5 

prísediacich. Počet prísediacich určuje pre jednotlivé mestá Okresný súd s prihliadnutím na počet 

obyvateľov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 
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Primátor dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 23 – XXVIII/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá v zmysle ustanovenia § 140 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v o l í  

za prísediacich na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom pre funkčné obdobie 2022 – 

2025:  

- Ing. Jaroslavu Antalovú, bytom Štúrova 582/57, Stará Turá  

- Bc. Helenu Fáberovú, bytom Hurbanova 143/50, Stará Turá  

- Ing. Juraja Gavača, bytom SNP 3/8, Stará Turá  

- Mgr. Miroslava Krča, bytom Hurbanova 125/21, Stará Turá  

- Mgr. Andreu Valenčíkovú, bytom Hurbanova 143/50, Stará Turá.  

 

21. Návrh termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá na obdobie roku 2022 

 

Informáciu   podala   pani Krištofíková,  prednostka  MsÚ  v súlade  s predloženým  materiálom. 

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

IV. ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá, ktorý nadobudol účinnosť 

schválením uznesenia MsZ Stará Turá č. 24 – XXXV/2018 dňa 19.04.2018, predkladáme návrh 

termínov zasadnutí MsZ pre rok 2022. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e  č. 24 – XXVIII/2021 

 

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

zastupiteľstva Stará Turá na rok 2022 v nasledovných termínoch:  

20.01.2022  

17.02.2022  

28.04.2022  

23.06.2022  

25.08.2022  

06.10.2022   
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10.11.2022  

so začiatkom rokovania MsZ o 15.00 hod. 

 

22. Návrhy na vymenovanie riaditeľa TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o.  

 

Pán primátor informoval, že na základe ukončenia pracovného pomeru pani Vráblovej, riaditeľky 

TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m. p. o. k 31.12.2021, je potrebné od 01.01.2022 

vymenovať do tejto funkcie nového riaditeľa. Navrhnutý na vymenovanie do tejto funkcie  je na 

dobu určitú od 01.01.2022 do 30.06.2022  pán Peter Moravčík, ktorý pracuje v TECHNICKÝCH 

SLUŽBÁCH Stará Turá m. p. o.. Vymenovanie na dobu určitú je z toho dôvodu, lebo na obsadenie 

tejto  funkcie  je potrebné spraviť výberové konanie. Pán Moravčík súhlasil s vymenovaním do 

funkcie riaditeľa. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11         

     proti:    0      

     zdržal sa :   0     

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 25 - XXVIII/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na návrh primátora mesta  vymenúva do funkcie riaditeľa 

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. pána Petra Moravčíka, nar. XXX, r. č. XXX, 

bytom SNP 3/16 Stará Turá, na dobu určitú od 01.01.2022 do 30.06.2022. 
 

23. Návrhy a otázky poslancov  

 

Poslanci nemali žiadne návrhy ani otázky. 

 

Primátor mesta sa poďakoval pani Vráblovej za to, čo pre mesto Stará Turá za 25 rokov svojej 

práce v TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH Stará Turá m. p. o. spravila. Zaželal jej zdravie, spokojnosť 

a poprial  nech sa jej darí v ďalšej kariére.  

Pani Vráblová sa primátorovi mesta a prítomným poďakovala.  Poďakovala sa terajšiemu vedeniu 

mesta ale aj minulému, pracovníkom mestských organizácií, vedeniu škôl a aj svojim 

spolupracovníkom za dlhoročnú spoluprácu. 

 

Primátor mesta zaželal prítomným príjemné a pokojné Vianočné sviatky. 

  

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 19:00 hod. 

 

Záznam z XXVIII. zasadnutia MsZ je zverejnený na stránke Mesta www.staratura.sk 

 
 

http://www.staratura.sk/
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Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 20.12.2021 

 

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

 

     

   Mgr. Michal Valenčík .......................................... 

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    


