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 Z Á P I S N I C A  

z XXXI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá  

konaného dňa 17.02.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (11 poslancov) 

 

Program rokovania:  

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stará Turá za rok 2021 

4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6.   Správa o činnosti Mestskej polície v Starej Turej za rok 2021 

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

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

9.   Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2021 zo dňa 09.12.2021 o určení 

prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho 

bývania na území mesta Stará Turá 

10. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Stará Turá a pri MŠ 

Stará Turá 

11. Návrhy a otázky poslancov 

 

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

 

Primátor mesta otvoril XXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá (ďalej len MsZ) 

o 15:15 hod.. Ospravedlnil svoj neskorší príchod, nakoľko bol v teréne pri riešení mimoriadnej 

udalosti, ku ktorej došlo v priebehu dňa v dôsledku nepriaznivého počasia, najmä silného vetra, 

ktorý strhol strechu bývalej budovy Lesoturu, pričom boli poškodené aj okolité budovy. V tejto 

súvislosti uviedol aj to, že bude potrebné sa zamyslieť aj nad stromami okolo potoka, ktoré sú 

takisto v havarijnom stave. Chápe, že verejnosť vníma citlivo zásahy do zelene, no prvoradá je 

bezpečnosť. Skonštatoval, že prítomných je 11 poslancov, MsZ je teda uznášaniaschopné. 

Ospravedlnená bola poslankyňa Anna Halinárová a poslanec Michal Valenčík.  

Ďalej navrhol z programu rokovania MsZ stiahnuť bod č. 9.   Poslanci nemali k takto 

navrhnutému programu žiadne námietky ani výhrady. 

Primátor dal následne o takto navrhnutom programe rokovania MsZ hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 - XXXI/2022 

 

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

zverejnený v pozvánke, s tým, že bod 9. programu sa sťahuje z rokovania.  
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2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

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

Iveta Gavačová, Nora Pániková, Ivan Klimáček. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí 

poslanci Zdena Pilátová a Matej Antálek. 

  

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 - XXXI/2022 

 

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

Iveta Gavačová, Nora Pániková a Ivan Klimáček a za overovateľov zápisnice poslancov 

Zdena Pilátová a Matej Antálek. 

 

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

poslankyňa Iveta Gavačová. 

 

 

3.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stará Turá za rok 2021 

 

Tento bod programu odprezentovala hlavná kontrolórka mesta Ing. Simona Štepanovicová 

(ďalej HK) zhodne s písomným materiálom. Materiál nezahŕňa obdobie roka 2021, kedy 

pozícia HK nebola obsadená. Pri svojej kontrolnej činnosti postupovala podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a podľa zastupiteľstvom schválených plánov kontrolnej 

činnosti. O výsledku jednotlivých kontrol bola spracovaná dokumentácia, v prípade nezistenia 

nedostatkov to bola správa a vprípade zistených nedostatkov, ktorých bolo v roku 2021 58, bol 

vypracovaný návrh správy a následne správa. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených pri kontrolách bola zapracovaná do plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2022. Kontrolovanými subjektami boli mestský úrad, MŠ, ZŠ, ZUŠ, Technické služby Stará 

Turá m.p.o.. Okrem kontrolnej činnosti v rámci schválených plánov vypracovávala HK 

odborné stanoviská – k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu záverečného účtu za rok 2020. 

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vypracovala 2 stanoviská 

k prijatiu návratných zdrojov financovania, a to úveru zo ŠFRB k projektu Prestavba objektu 

súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov Stará Turá a k investičnému úveru k zámeru rekonštrukcie 

budovy bývalej SPŠE na MsÚ.  Ďalej HK sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu 

mesta, správa v tejto súvislosti bola predložená MsZ dňa 09.12.2021. HK tiež vykonáva funkciu 

zodpovednej osoby v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

HK sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ s hlasom poradným. Pre výkon funkcie HK je 

nevyhnutné aj ďaľšie vzdelávanie, preto sa HK zúčastňovala na školeniach a seminároch, 

venuje sa štúdiu všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a dokumentov 

týkajúcich sa predmetu kontrol. V prípade potreby sa obracia so žiadosťou o stanovisko na MF 

SR, prípadne konzultuje v rámci Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.  

Záverom uviedla, že plány kontrolnej činnosti bude vypracovávať tak, že budú vychádzať z jej 

doterajšej praxe. Pre prácu má vytvorené dobré podmienky a funkcia HK je pre ňu obohacujúca.    

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 - XXXI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojm zasadnutí dňa 17. februára 2022 prerokovalo 

a berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stará Turá 

za rok 2021. 

 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

Tento bod programu odprezentovala zástupkyňa primátora  zhodne s písomným materiálom. 

Na prerokovanie boli predložené 4 majetkové záležitosti : 

1. Žiadosť spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., Bratislava o odkúpenie nehnuteľného 

majetku mesta, a to : 

- pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 1050/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2550 m2 a 

- pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 1042/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 695 m2, 

ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 54027802-004/2021 z 13. 1. 2022 vyhotoviteľom 

Alfa Geodesy s.r.o., Trenčianske Teplice z pozemku parc. reg. „C“ č. 1042/1 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 6049 m2, zapísaných na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará 

Turá v k. ú. Stará Turá na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor. 

Mesto navrhuje spôsob predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona 

o majetku obcí, ktorý je potrebné schváliť 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že mesto dlhodobo zaznamenávalo a zaznamenáva dopyt 

obyvateľov mesta po obchodnom reťazci LIDL. Keďže mesto nemá vo vlastníctve také ucelené 

pozemky, ktoré by zodpovedali veľkosťou a umiestnením požiadavkám spoločnosti, neboli 

rokovania so žiadateľom v minulosti úspešné. Keďže však došlo k dohode spoločnosti so 

súkromným vlastníkom o odkúpení nehnuteľností parc. č. 1051 a 1052 v k. ú. Stará Turá, je 

investícia spoločnosti Lidl reálna za predpokladu, že by mesto odpredalo spoločnosti pozemky 

v jeho vlastníctve, ktoré sú bezprostredne susediacimi pozemkami. Výstupom  rokovaní so 

zástupcami spoločnosti a mesta je vzájomná dohoda na zrealizovaní i ďalších investícií 

súvisiacich s vybudovaním maloobchodnej prevádzky, a to rekonštrukcia komunikácií na ulici 

Jiráskovej (cesta, chodníky, vybudovanie parkovacích plôch pred bytovým domom) od 

kruhovej križovatky po lekáreň, vybudovanie lávky pre peších cez potok podľa návrhu mesta 

od budúcej maloobchodnej prevádzky LIDL smerom k poliklinike a revitalizácia detských 

ihrísk na ulici Jiráskovej a Dibrovovej, ktoré spoločnosť prisľúbila a ktoré budú obsiahnuté ako 

záväzok v zmluve o budúcej kúpnej zmluve a v kúpnej zmluve. Spoločnosť žiadateľa plánuje 

vytvoriť cca 30 pracovných miest, v roku 2021 získala ocenenie Top zamestnávateľ Slovensko, 

Top zamestnávateľ Európy. Napriek tomu, že zákon o majetku v obcí v prípade prevodu 

vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa nevyžaduje znalecký posudok, dalo mesto 

vypracovať tento znalecký odhad. Kúpna cena je navrhnutá vo výške EUR 63,67/m2, celková 

kúpna cena podľa odborného stanoviska č. 7/2022 zo dňa 03.02.2022 znalkyne Ing. Evy 

Gregušovej predstavuje po zaokrúhlení EUR 207 000,-.  

Odpredaj nehnuteľností navrhuje mesto schváliť s podmienkou, že uzatvorenie kúpnej zmluvy 

bude zrealizované až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia v súvislosti 
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s maloobchodnou prevádzkou a súvisiacej technickej vybavenosti spoločnosťou žiadateľa, 

dovtedy bude na základe schváleného uznesenia MsZ uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej 

zmluve. Zámer odpredaja pozemkov je zverejnený od 31.1.2022. K zverejnenému zámeru 

neboli vznesené žiadne písomné pripomienky. 

Komisia výstavby a životného prostredia aj komisia pre ekonomiku, majetok mesta 

a podnikanie odporúčajú schváliť prevod nehnuteľného majetku podľa navrhnutého uznesenia. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e  č. 4 - XXXI/2022 

 

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

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností :  

- pozemok parc. reg. „C“ parc. č. 1050/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2550 m2  

- pozemok parc. reg. „C“ parc. č. 1042/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 695 m2, 

ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 54027802-004/2021 z 13.1.2022 

vyhotoviteľom Alfa Geodesy s.r.o., Trenčianske Teplice z pozemku parc. reg. „C“ č. 

1042/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6049 m2. Pozemky prac. č. 1050/1 

a parc. č. 1042/1 sú zapísané na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá. 

Odpredaj sa schvaľuje pre spoločnosť Lidl Slovenská republika v.o.s., Ružinovská 1/E, 

821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, za kúpnu cenu vo výške EUR 63,67 €/m2 podľa 

odborného stanoviska č. 7/2022 zo dňa 03.02.2022 znalkyne Ing. Evy Gregušovej a po 

zaokrúhlení pri odpredávanej výmere 3245 m2 je kúpna cena celkom EUR 207 000,-.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že mesto dlhodobo zaznamenáva dopyt 

obyvateľov mesta po obchodnom reťazci LIDL. Po odkúpení nehnuteľností parc. č. 1051 

a 1052 v k. ú. Stará Turá spoločnosťou žiadateľa od súkromného vlastníka, sa jedná 

o prevod pozemkov mesta bezprostredne susediacich s týmito pozemkami. 

Výstupom  rokovaní so zástupcami spoločnosti žiadateľa a mesta je vzájomná dohoda na 

zrealizovaní i ďalších investícií súvisiacich s vybudovaním maloobchodnej prevádzky, 

a to rekonštrukcia komunikácií na ulici Jiráskovej (cesta, chodníky, vybudovanie 

parkovacích plôch pred bytovým domom) od kruhovej križovatky po lekáreň, 

vybudovanie lávky pre peších cez potok podľa návrhu mesta od budúcej maloobchodnej 

prevádzky LIDL smerom k poliklinike a revitalizácia detských ihrísk na ulici Jiráskovej 

a Dibrovovej, ktoré spoločnosť prisľúbila a ktoré budú obsiahnuté ako záväzok v zmluve 

o budúcej kúpnej zmluve a v kúpnej zmluve.  

Prevod nehnuteľného majetku sa schvaľuje s odkladacou podmienkou, že kúpna zmluva 

bude podpísaná až po právoplatnosti územného rozhodnutia, vydaného v prospech 

spoločnosti žiadateľa na výstavbu maloobchodnej prevádzky a s tým súvisiacej technickej 

vybavenosti. 
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2. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 1410 – ostatná plocha 478 m2 a parc. č. 

1411/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1739 m2, ktoré bude spočívať v práve 

uloženia káblov elektrického distribučného vedenia NNK.  

Komisia výstavby a životného prostredia aj komisia pre ekonomiku, majetok mesta 

a podnikanie odporúčajú schváliť zriadenie odplatného vecného bremena, pričom jednorazová 

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

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 - XXXI/2022 

 

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

na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 1410 – ostatná plocha o celkovej výmere 478 m2,  

parc. č. 1411/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1739 m2, ktoré sú 

zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre spoločnosť 

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá je 

realizátorom stavby s názvom: „Rozšírenie distribučného vedenia NNK Stará Turá - 

Stará Turá – agaSSE – NNK, NNV“. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 

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

Turá.  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 

zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, v 

rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. 

 

 

3. Žiadosť spoločnosti BOVE s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

parcely reg. „C“ parc. č. 4957 – lesný pozemok o celkovej výmere 278068 m2 a parc. č. 4965/1 

– zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8988 m2, ktoré bude spočívať v práve 

uloženia elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 4958/22. Žiadosť bola 

prerokovaná na komisiách v 9/2021 a bolo doporučené spoločnosti BOVE s.r.o. doložiť súhlas 

vlastníkov susedných nehnuteľností a spoločnosti AQUATUR a.s. z dôvodu možnej kolízie so 

stavbou verejného vodovodu. Žiadateľ doložil súhlasy niektorých vlastníkov susedných 

nehnuteľností a stanovisko spoločnosti AQUATUR a.s..  

 

Komisia výstavby a životného prostredia aj komisia pre ekonomiku, majetok mesta 

a podnikanie odporúčajú schváliť zriadenie odplatného vecného bremena, pričom jednorazová 

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

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 
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Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    1 (Hluchá)    

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 6 - XXXI/2022 

 

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

na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 4957 – lesný pozemok o celkovej výmere 278068 

m2  a parc. č. 4965/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8988 m2, ktoré sú 

zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre spoločnosť 

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá je 

realizátorom stavby s názvom: „Elektrická prípojka NN rozvodov“. Jednorazová výška 

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

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 

zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, v 

rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. 

 

 

4. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 25 – XV/2020 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predložilo návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MsZ 

č. 25 – XV/2020 zo dňa 23.06.2020, ktorým bolo schválené majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 9042/8, parc. č. 9042/6 a parc. č. 9025/7 pod stavbou 

„Cyklochodník kataster Stará Turá“. Po povolení vkladov vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností po odkúpení pozemkov od známych vlastníkov sa zmenili čísla LV, na ktorých 

sú pozemky evidované. Po tejto zmene sa jedná o pozemky parc. č. 9042/8 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 262 m2 v podiele spolu 8/24 zapísaný na LV č. 10605, parc. č. 

9042/6 – zastavaná plocha a nádvorie  o celkovej výmere 11 m2  v podiele spolu 81/144 

zapísaný na LV č. 10634,  parc. č. 9025/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 

m2  v podiele spolu 3/4, zapísaný na LV č. 10665.  Majetkovoprávne budú vysporiadané  podiely 

neznámych vlastníkov,  ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond Bratislava a bude 

formou kúpnej zmluvy za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom vo výške 5,- 

EUR/m2, spolu za vysporiadavanú výmeru 89,05 m2 je kúpna cena celkom 490,25 EUR.    

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 7 - XXXI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá  s c h v a ľ u j e  zmenu a doplnenie uznesenia č. 25 - 

XV/2020 zo dňa 23.06.2020 nasledovne: 

- pozemok parc. reg. C č. 9042/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 262 m2, ktorý je 

zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 10605 pod B1 v podiele 1/24,  pod B2 na 1/24, pod B3 

v podiele 1/4; 

- pozemok parc. reg. C č. 9042/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, ktorý je 

zapísaný na LV č. 10634  pod B1 v podiele 1/12,  pod B2 na 1/12, pod B3 v podiele 1/12, 

pod B4 v podiele 15/144, pod B5 v podiele 15/144, pod B6 v podiele 15/144; 

- pozemok parc. reg. C č. 9025/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, ktorý je 

zapísaný na LV č. 10665 pod B1 v podiele 1/4, pod B2 v podiele 1/4, pod B3 v podiele 1/4. 

Pozemky sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov v zastúpení Slovenský pozemkový fond, 

Bratislava, IČO : 17 335 345. 

Kupujúci Mesto Stará Turá, IČO : 00 312 002 nadobudne vlastnícke právo k uvedeným 

pozemkom v podieloch ako je uvedené vyššie. Kúpna cena za odkúpenie je stanovená 

Slovenským pozemkovým fondom vo výške 5,- EUR/m2, spolu za vysporiadavanú výmeru 

89,05 m2 je kúpna cena celkom 490,25 EUR.  
 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu podala vedúca oddelenia  ekonomiky a majetku mesta Ing. Liptaiová.  

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 27.01.2022 finančné prostriedky v celkovej sume 

1,818.969,19 EUR. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v písomnom materiáli. 

Mesto v januári zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 430.786,00 EUR, čo 

je v porovnaní s rovnakými obdobím minulého roka nárast o 22.689,00 EUR a v porovnaní s 

tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to pokles o 4.738,00 EUR. Celková výška nesplatených 

úverov zo ŠFRB k rovnakému dátumu je v sume 3,900.735,38 EUR. Z celkovej čiastky 

finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 1,818.969,19 

EUR je časť finančných prostriedkov v sume 598.664,60 EUR účelovo viazaná v rezervnom 

fonde a suma 45.437,13 EUR je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej 

zobrať na vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení mesta. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 8 - XXXI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie informáciu o aktuálnom 

hospodárení mesta Stará Turá. 
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6. Správa o činnosti Mestskej polície Stará Turá za rok 2021 

Informáciu k tomuto bodu programu podal náčelník Mstskej polície Stará Turá (MsP) Ing. 

Ľubomír Málek. Keďže v roku 2021 oslávila MsP 30. výročie vzniku, je aj správa obsiahlejšia 

než bývala po minulé roky. Správa obahuje rôzne štatistické údaje, napríklad v oblasti 

priestupkov sú informácie ohľadne štruktúry, ulíc, času a spôsobu ich riešenia.  Tieto 

informácie budú v nasledujúcich obdobiach vyhodnocovať a porovnávať a podľa toho 

orientovať svoju činnosť. Poďakoval pánovi primátorovi a vedeniu mesta za to, že v roku 2021 

došlo k zásadnej zmene, čo sa týka podmienok na prácu MsP, zmenilo sa sídlo a operačné 

stredisko MsP. Z pôvodného sídla, ktoré bolo od založenia MsP v roku 1991 v priestoroch 

budovy mestského úradu, sa celý zbor presťahoval do nových priestorov Mestského domu 

(MsD) na ulici gen. M. R. Štefánika. Uviedol, že v MsP Stará Turá pôsobí už 31. rok, no toto 

bola prvá zima, čo sa im počas víkendov a v noci kúri.  

 

Poslanec Igor Slezáček sa spýtal, či je stále aktuálna informácia z apríla 2021, že máme 3 

bezdomovcov. Náčelník MsP uviedol, že z tých 3 bezdomovcov je 1 vo väzení, 1 sa nachádza 

na protialkoholickom liečení a 1 sa zdržuje v meste. 

Primátor mesta sa vyjadril, že čo sa týka tejto skupiny obyvateľov, mesto iniciovalo stretnutie 

s nimi na pôde mestského úradu, ponúklo im v spolupráci s oddelením sociálnych vecí 

pomocnú roku, pre jedného  sa podarilo vybaviť občiansky preukaz napriek tomu, že pochádza 

z Myjavy. Táto skupina obyvateľov má však špecifickú predstavu o živote, nereflektovali na 

naše ponuky. Miesta, kde sa zdržujú sú monitorované, no často sa presúvajú do iných častí 

mesta, ktoré monitorované kamerovým systémom nie sú.  Do budúcnosti by privítal, aby sa 

takéti rozsiahlejšie správy vypracovávali nielen při príležitosti výročia, mali by obsahovať 

porovnávania jednotlivých rokov, nakoľko sa začali sledovať aj určité nové údaje a informácie. 

Ambíciou mesta je rozšíriť kamerový systém a robiť účelné opatrenia na zabezpečenie 

verejného poriadku. V tej súvislosti informoval tiež o tom, že na pôde mestského úradu sa 

uskutočnilo konanie vo veci riešenia opakovaných priestupkov niektorých žiakov Základnej 

školy, a to za ich prítomnosti, prítomnosti ich rodičov, vedenia mesta, zástupcov ZŠ, sociálneho 

oddelenia, zástupcov MsP a OO PZ Stará Turá. Na otázku primátora, Ing. Málek uviedol, že po 

tomto stretnutí sa situácia zlepšila, príslušníci MsP moniturujú miesta, kde sa po vyučovaní títo 

žiaci sústreďovali každý deň po skončení vyučovania chodí MsP ku škole. Prakticky už týchto 

problémových žiakov nie je vidno ani na kamerových záznamoch ani v meste. Okolo týchto 5 

– 7 problémových žiakov sa sústreďovali ďalšie skupinky žiakov, a tieto sa im podarilo od nich 

eliminovať, ani tie už nie je vidno.  

 

Poslanci už nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 9 - XXXI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície v 

Starej Turej za rok 2021. 
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7. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá s.r.o. 
Materiál odprezentoval Mgr. Krč, poverený vedením kancelárie primátora. Uviedol, že 

prevádzkovanie a správu športových zariadení: budovu kolkárne a bowlingu, mestskú športovú halu 

s plavárňou, saunou a fitnescentrom, športové centrum Priemyslovka, futbalový štadión s tribúnou, 

ihrisko s umelou trávou a volejbalové ihrisko (ďalej len „športové zariadenia“) zabezpečuje od r. 

2014 vlastník budov, spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s. r. o..  

Mesto Stará Turá i v minulom roku prispelo ako spoluvlastník spoločnosti MŠA Stará Turá s. r. o. 

na prevádzku športových zariadení v Starej Turej sumou takmer 60.830 EUR ako podporu na rozvoj 

športového vyžitia obyvateľov mesta Stará Turá. Tieto peniaze boli použité na úhradu energii, 

správu, opravu a údržbu športovísk. V podpore chce mesto pokračovať aj v roku 2022.  

Na tento rok sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme dotácie na 

prevádzku športových zariadení v sume 68.000 EUR. Dotácia bude na základe navrhovanej zmluvy 

s MŠA s. r. o. použitá výhradne na úhradu nákladov na spotrebované energie (elektrická energia, 

teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne odpady a na 

úhradu dane z nehnuteľností, platenú mestu Stará Turá a na úhradu opráv a údržbu športových 

zariadení, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej 

na športové aktivity.  Spoločnosť MŠA s. r. o. tým zabezpečí prevádzku športových zariadení, ktoré 

slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na športové 

aktivity a neslúžia na podnikateľskú činnosť iných subjektov ako sú jednotlivé športové kluby či 

MŠA s. r. o.. 

 

Komia pre šport aj komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporučili schváliť návrh 

zmluvy s MŠA s.r.o. na rok 2022 schváliť. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9  

     proti:    0    

     zdržal sa :   2  (Pániková, Pilátová) 

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 10 - XXXI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s ch v a ľ u j e návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA 

Stará Turá s. r. o. pre rok 2022. 
 

 

8. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 
Materiál odprezentoval Mgr. Krč, poverený vedením kancelárie primátora. 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. a 2. časť sezóny 2021/2022.  
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Po odporúčaní Komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, Komisie MsZ pre šport 

a schválení na zasadnutí zastupiteľstva by mali byť v marci 2022 poukázané finančné prostriedky 

na 2. časť sezóny 2021/2022 na účty žiadateľov. 

Čiastka určená na prerozdelenie v 2. časti sezóny 2021/2022 je 17.500,- EUR. 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. Pri výpočte bodového hodnotenia každého žiadateľa sa postupovalo  podľa metodického 

postupu, ktorý je určený v § 7 VZN č. 2/2021. Po vypočítaní bodového hodnotenia jednotlivých 

žiadateľov sa  pristúpilo k rozdeleniu čiastky určenej na dotácie. Na 2. časť sezóny 2021/2022 bolo 

možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu vo výške 17.500,- EUR. Návrh na dotácie pre 2. časť 

sezóny 2021/2022 je nasledovný : 

WU-SHU centrum Stará Turá  1 869,00 EUR  

Klub športového aerobiku Stará Turá  3 307,50 EUR  

Tenisový klub Oskoruša Stará Turá  1 517,25 EUR  

Mestský basketbalový klub Stará Turá  6 833,75 EUR  

Mestský futbalový klub Stará Turá 

 

3 972,50 EUR  

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie  a Komisia pre šport odporučili rozdeliť 

dotácie podľa návrhu. 

 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky ani návrhy, primátor uviedol, že mechanizmus 

prideľovania dotácií existuje už niekoľko rokov a je dobre, že existuje určitý vzorec na ich výpočet 

a prideľovanie. Stretol sa však aj so zástupcami športových klubov, ktorí nie sú zahrnutí v tomto 

systéme, napr. atletický klub, ktorí však dosahujú dobré výsledky. Ak by sa čiastka vyčlelená na 

dotácie rozdelila medzi viac subjektov, potom by boli financie pre jednotlivé kluby nepostačujúce. 

Navrhuje preto od budúceho roka jednak prehodnotiť kritériá pre prideľovanie dotácií ale aj navýšiť 

celkovú čiastku dotácií, naviazať ju napr. na určité percento výberu dane z nehnuteľností. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0     

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 11 - XXXI/2022 
 

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

športovým klubom mesta na 2. 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 2. časť sezóny 2021/2022: 

  

Športové kluby/žiadateľ                                             Pridelená dotácia 

WU-SHU centrum Stará Turá  1 869,00 EUR  

Klub športového aerobiku Stará Turá  3 307,50 EUR  

Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 1 517,25 EUR  
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Mestský basketbalový klub Stará Turá  6 833,75 EUR  

Mestský futbalový klub Stará Turá  3 972,50 EUR  

Spolu : 1   17 500,00 EUR 

9 

 

9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Stará Turá 

a pri MŠ Stará Turá 

Materiál odprezentovala Mgr. Elena Sládková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí. 

Dôvodom návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa je, že končí funkčné obdobie Rady 

školy pri  ZUŠ dňom 13.03.2022  a funkčné obdobie Rady školy pri  MŠ dňom 31.03.2022. Na 

základe toho zriaďovateľ vyhlásil výzvu na vykonanie voľby členov do Rady školy za 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a za rodičov.  V súlade s legislatívou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

finančnom a organizačnom zabezpečení. Zriaďovateľ zabezpečí delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ a pri MŠ.  Funkčné obdobie Rady školy je štyri roky, 

začína plynúť dňom podpisu zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom 

školy. Mestské zastupiteľstvo má kompetenciu delegovať zástupcov do Rady školy v zmysle § 

11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

Zriaďovateľ navrhuje zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Stará Turá nasledovne: 

Bc. Eva Adámková, Mgr. Iveta Gavačová, Mgr. Ivona Martinková, Mgr. Elena Sládková 

a zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Stará Turá  nasledovne: Bc. Zuzana Zigová, 

Mgr. Lívia Boorová, Ing. Monika Hluchá, Ing. Ľubomír Dunajčík. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky, preto dal primátor hlasovať o návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0     

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 12 - XXXI/2022 

    

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

a)  s c h v a ľ u j e   s účinnosťou od 14.03.2022 

     zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Stará Turá nasledovne: 

1.  Bc. Eva Adámková 

2.  Mgr. Iveta Gavačová 

3.  Mgr. Ivona Martinková 

4.  Mgr. Elena Sládková 

                         

b)  s c h v a ľ u j e   s účinnosťou od 01.04.2022 

        zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Stará Turá  nasledovne: 

1.  Bc. Zuzana Zigová 

2.  Mgr. Lívia Boorová 

3.  Ing. Monika Hluchá 

4.  Ing. Ľubomír Dunajčík 
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10. Návrhy a otázky poslancov 

Poslanec Slezáček uviedol, že existuje dlhodobý problém s premnoženou diviačou zverou, 

ktorá spôsobuje škody občanom najmä mestských častí, a to škody na úrode, na oploteniach, 

rozrýva záhrady, polia, pasienky, ktoré sa potom zle kosia. Má vlastnú skúsenosť, je 40 rokov 

chalupárom na Lazoch a taká zlá situácia ako minulý rok tu ešte nebola. Poprosil mesto, ktoré 

je prenajímateľom 2 poľovných revírov aby prípadne i zmluvne ošetrilo problematiku škôd. 

Rád by poznal aj stanovisko Lesoturu, ktorému diviačia zver poškodzuje mladé lesné porasty. 

Primátor požiadal o vyjadrenie poslankyňu Hluchú, ktorá je zamestnancom Lesoturu. Tá 

uviedla, že majú samozrejme aj oni problém nielen s diviačou zverou, ale aj so srnčou 

a vysokou zverou. Ich úlohou je starostlivosť o lesné pozemky a lesné porasty, nemajú možnosť 

dohliadať na reguláciu zveri, to je na poľovníkoch. 

Poslankyňa Gavačová sa vyjadrila, že riešenie škôd spôsobených zverou je upravené v zákone 

o lesoch a takúto zmluvu neuzatvára mesto, zmluvu má uzavretú Lesotur s jedným poľovným 

združením (PZ Les), sama ju svojho času pomáhala tvoriť.  

Primátor uviedol, že môžeme síce iniciovať nejaké stretnutie, ale to je asi všetko, čo môže mesto 

urobiť, problém so zverou asi nevie vyriešiť. 

Poslankyňa Gavačová ešte uviedla, že problém vidí aj v tom, že poľovné združenia by mali byť 

viac aktívne, neradi prijímajú medzi seba nových, najmä mladých členov, ktorí by chodili do 

terénu a zver lovili.  

Primátor ešte oboznámil prítomných, že v tomto roku oslavujeme 630. výročie prvej zmienky 

o Starej Turej a ďalšie nemenej významné výročia, napr. výročie založenia DK Javorina a DK 

Papraď. Pri tejto príležitosti navrhol, aby sa 2 zasadnutia MsZ v teplejších mesiacoch konali 

práve v týchto kultúrnych domoch, aby sme si aj takouto formou tieto výročia pripomenuli.  

Poslanci nemali žiadne výhrady, preto dal primátor hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0     

     zdržal sa :   0   

 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e  č. 13 - XXXI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schvaľuje miesto konania zasadnutia mestského 

zastupiteľstva v mesiaci apríl 2022 v Dome kultúry Javorina a miesto konania zasadnutia 

mestského zastupiteľstva v mesiaci jún 2022 v Dome kultúry Papraď.   

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 15:30 hod. 

    

Spracovala : Mgr. Iveta Gavačová   

        

V Starej Turej, dňa 18.02.2022 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Ing. Zdena Pilátová  .......................................... 

 

Mgr. Matej Antálek   .......................................... 

 

    

 

   PharmDr. Leopold Barszcz   

             Primátor mesta    


