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Z Á P I S N I C A  

z XXXVI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 25.08.2022 

 

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. 7/2021 a č. 2/2022 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí  

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení, návrh rozpočtových opatrení 

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

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

7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2022 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2022 a monitorovacia správa 

k programovému rozpočtu 

9. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

k 30.06.2022 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.06.2022 

11. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 30.06.2022 

12. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá  k 30.06.2022    

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. k 30.06.2022 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov  

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30.06.2022 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR a. s. k 30.06.2022 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

16. Informácia o stave hospodárenia spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. 

k  30.06.2022 

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

18. Zmena termínov zasadnutí MsZ Stará Turá pre rok 2022 

19. Zmena v komisii MsZ 

20. Návrhy a otázky poslancov 

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

 

XXXVI. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:07 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci Igor Slezáček a Iveta 

Gavačová. Poslanec Richard Bunčiak avizoval, 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:    9     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 – XXXVI/2022 

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

v pozvánke.   

 

Na rokovanie MsZ prišla poslankyňa Ing. Monika Hluchá 15:10 hod.. 

 

Primátor mesta navrhol, aby na žiadosť pána Durca , riaditeľa spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará 

Turá  bol bod programu č. 13 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. 

o. k 30.06.2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  zaradený ako bod programu rokovania 

č. 4 a body programu rokovania č. 4 – 12 sa prečíslujú o číslo naviac. 
 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor mesta dal následne o takto navrhnutom programe rokovania MsZ hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e  č. 2 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v á l i l o  návrh primátora mesta zaradiť bod č. 13 

– Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. k 30.06.2022 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov ako bod programu rokovania č. 4 a  body programu 

rokovania č. 4 – 12 sa prečíslujú o číslo naviac. 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

 

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

Halinárová, Zdena Pilátová a Matej Antálek a za  overovateľov zápisnice boli navrhnuté 

poslankyne Zuzana Zigová a Helena Fáberová. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 3 – XXXVI/2022 

 

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

Halinárová, Zdena Pilátová  a Matej Antálek a za overovateľov zápisnice poslankyne Zuzanu 

Zigovú a Helenu Fáberovú.  

 

Primátor mesta informoval, že skrutátorkou bude Katarína Krištofíková  a  zapisovateľkou 

Miroslava Bezáková. 

 

3. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 7/2021 a č. 2/2022 

 

Informáciu k Správe hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 7/2021 a č. 2/2022 podala 

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

Správa o výsledku kontroly č. 7/2021 obsahuje výsledok z kontroly zameranej na kontrolu plnenia 

vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva Stará Turá (ďalej len „MsZ Stará Turá“) prijatých 

na zasadnutiach v období od apríla 2021 do septembra 2021, opis zistených nedostatkov a údaje o 

opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Cieľom kontroly bolo overiť 

objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a vnútornými aktmi riadenia mesta. Kontrolu vykonala hlavná kontrolórka mesta 

v dňoch 20.12.2021 – 08.07.2022. 

Správa o výsledku kontroly č. 2/2022 obsahuje výsledok z kontroly zameranej na vyhodnotenie 

stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2021. 

Kontrolou bolo zároveň overené, či kontrolované subjekty (povinné osoby) v súlade so zákonom 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijali 

opatrenia na nápravu nedostatkov, či odstránili príčiny ich vzniku a splnili prijaté opatrenia v 

stanovenej lehote. Kontrolu č. 2/2022 vykonala hlavná kontrolórka mesta v dňoch 31.05.2022 – 

11.07.2022. 

Primátor mesta informoval, že sa konalo stretnutie s pani hlavnou kontrolórkou a prebehla 

diskusia  ohľadom vykonaných kontrol. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 4 – XXXVI/2022 

 
Mestské   zastupiteľstvo   Stará   Turá  na    svojom   zasadnutí    prerokovalo    a    b e r i e    

n a  v e d o m i e  Správu o výsledku kontroly č. 7/2021 – Kontrola plnenia uznesení mestského 



4 

 

zastupiteľstva a Správu o výsledku kontroly č. 2/2022 – Kontrola plnenia opatrení prijatých 

na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období. 

 

4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s. r. o. k 30.06.2022 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

 

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

s predloženým písomným materiálom. Rokom 2022 začína plynúť obdobie nového 

desaťročného Programu starostlivosti  o les. V 1. polroku boli výrazne limitované ťažbové 

možnosti, ktoré museli byť vykonávané podľa špeciálne schváleného projektu pre prvý rok 

platnosti vychádzajúceho z nového PSL, ktorého schvaľovací proces práve prebieha. Ťažbový 

proces bol taktiež obmedzený v lokalite Dúbrava (Trávniky) na základe požiadaviek Štátnej 

ochrany prírody na ochranu hniezda Bociana čierneho v širšom okolí. Od vypuknutia konfliktu na 

Ukrajine je enormný nárast požiadaviek na palivové drevo. Keďže nie je možné uspokojiť takýto 

veľký záujem o palivové drevo z lesov mesta, prioritne boli a sú uspokojovaní dodávkami 

palivového dreva občania mesta a okolia.  

Hospodársky plán spoločnosti pre rok 2022 vychádza z plánovanej ťažby drevnej hmoty vo výške 

13 500 m3. K 30.06.2022 bolo vyťažených 5 402,70 m3 dreva. 

Celkové náklady spoločnosti boli plnené vo výške 45%. Nájomné za lesné porasty, cesty, zvážnice 

a chodníky potrebné pre obhospodarovanie lesov platené mestu Stará Turá bolo k 30.06.2022 

uhradené vo výške 50 000,- eur. 

Celkové výnosy spoločnosti boli plnené vo výške 48%, tržby za predaj drevnej hmoty  (tržby za 

vlastné výrobky) vo výške 47%. Predaných bolo 6 025,27 m3 drevnej hmoty, z toho podiel 

ihličnatej tvoril 33% a listnatej 67%, pri priemernom speňažení 61,64 EUR/m3.                   Z  celkového  

množstva predaného dreva bol   podiel guľatiny 39%,  podiel vlákniny 21 %                                    a podiel 

palivového dreva 40%. 

Hospodársky výsledok spoločnosti k 30.06.2022 je zisk vo výške 31 005 eur. 

Dňa 7.6.2022spoločnosť Lesotur s. r. o. Stará Turá zorganizovala v spolupráci s Obecnými lesmi 

Stará Myjava a odbornou garanciou Prof. Milana Sanigu Lesnícky deň PROSILVA s terénnymi 

ukážkami prírode blízkych hospodárskych postupov.  

Pán Durec informoval, že podpísal Zmluvu o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie 

mimoprodukčných funkcií lesov vo výške cca 99.000,- €. 

 

Primátor mesta sa spýtal pána Durca, či máme bližšiu informáciu, kedy by Programu starostlivosti  

o les mohol byť schválený. Pán Durec mu odpovedal, že sa pýtal, či sú tam pripomienky zo Štátnej 

ochrany prírody, ale neboli. Primátor mesta sa poďakoval pánovi Durcovi za zorganizovanie akcie 

– Lesnícky deň PROSILVA, ktorou sa spoločnosť  Lesotur s. r. o. Stará  Turá úspešne prezentovala. 

 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Richard Bunčiak o 15:42 hod. 

 

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:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 – XXXVI/2022 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá k 30.06.2022 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov. 
 

5. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

Návrhy v rámci bodu 5.1.a) až 5.5. programu predniesla Lenka Galbavá, poverená vedením 

oddelenia ekonomiky a majetku mesta MsÚ.  

 

5.1.a) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Sandry Krúpovej, Papraď 1520, 

Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 15497/1 - zastavaná 

plocha a nádvorie celkovej o výmere 1242 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1 na mesto 

Stará Turá v podiele 1/1. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky.  

 

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. 6 – XXXVI/2022 

 

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

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 15497/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 1242 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 

1/1, pre pani Sandru Krúpovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, Papraď 1520, Stará 

Turá.  

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia NN elektrickej prípojky a práva vstupu na pozemok 

za účelom údržby a opráv NN elektrickej prípojky v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne na zameranie vecného bremena. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 

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

Turá.  
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5.1.b) Návrh na zriadenie vecného bremena  

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Martina Čiču, Dibrovova 243/6, 

Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná 

plocha o celkovej výmere 3057 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1 na mesto Stará Turá 

v podiele 1/1. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky. 

 

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. 7 – XXXVI/2022 

 

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

na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 3057 m2, 

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

Martina Čiču, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, Dibrovova 243/6, Stará Turá.  

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia NN elektrickej prípojky a práva vstupu na pozemok 

za účelom údržby a opráv NN elektrickej prípojky v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne na zameranie vecného bremena. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 

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

Turá.  

 

5.1.c) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Ing. Martina Ďuriša a manž. 

Marianny,  Hurbanova 125/21, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 1241/1 - zastavaná plocha a nádvorie celkovej o výmere 9245 m2, ktorá je zapísaná na 

liste vlastníctva č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1. Vecné bremeno bude spočívať v práve 

uloženia NN elektrickej prípojky. 

 

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 
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U z n e s e n i e  č. 8 – XXXVI/2022 

 

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

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

9245 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, 

pre pána Ing. Martina Ďuriša, rod. XXX,  nar. XXX, rod. číslo XXX, Štúrova 572/33, Stará 

Turá a manželku Mariannu Ďuriš Schweitzerovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, 

Hurbanova 125/21, Stará Turá. 

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia NN elektrickej prípojky a práva vstupu na pozemok 

za účelom údržby a opráv NN elektrickej prípojky v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne na zameranie vecného bremena. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 

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

Turá.  

 

5.1.d) Návrh na  zriadenie vecného bremena  

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Jozefa Sládka a manž. Bc. Anny, 

Gen. M. R. Štefánika 366/64, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 11316/2 - ostatná plocha, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1 na mesto Stará Turá 

v podiele 1/1. Vecné bremeno bude spočívať v práve vybudovania spevnenej plochy z betónovej 

dlažby ohraničenej záhonovým obrubníkom v betónovom lôžku, cez ktorú bude realizovaný vjazd 

a výjazd vozidiel od rodinného domu na komunikáciu III/1237. Navrhovaná plocha pre vjazd 

a výjazd vozidiel je v šírke 3,5 m a chodník pre peších v šírke 1,0 m.   

 

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. 9 – XXXVI/2022 

 

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

na  

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11316/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 174 m2, ktorý 

je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre pána Jozefa 

Sládka, rod. XXX,  nar. XXX, rod. číslo XXX a manželku Bc. Annu Sládkovú, rod. XXX, 

nar. XXX, rod. číslo XXX, obidvaja bytom Gen. M. R. Štefánika 366/64, Stará Turá. 

Vecné bremeno spočíva v práve vybudovania a údržby vjazdu a výjazdu vozidiel od 

rodinného domu na komunikáciu III/1237 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na 

zameranie vecného bremena. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude 

určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.  
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5.2.a) Návrh na odpredaj pozemku 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Regionálna vodárenská 

spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4554/23 – 

orná pôda o výmere 41 m2. Pozemok sa nachádza v lokalite Nové Hnilíky a Regionálna vodárenská  

spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá zabezpečuje výstavbu sietí v tejto lokalite. Na pozemku, 

ktorý je predmetom prevodu bude vybudovaná transformačná stanica (TS) pre danú lokalitu.  

Zámer odpredaja pozemku parc. č. 4554/23 bol zverejnený dňa 22.06.2022 v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. K zverejnenému zámeru nebola 

vznesená žiadne pripomienka. 

 

Hlavná kontrolórka mesta pani Štepanovicová sa spýtala, čo bolo východiskom pre stanovenie 

výšky sumy 100,- € za odkúpenie pozemku. Pani Galbavá jej odpovedala, že to bolo stanovené 

tým, že tento pozemok nezostane v majetku Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. 

Stará Turá, ale keď sa vybuduje trafostanica, tak prejde pozemok do majetku spoločnosti 

Západoslovenská distribučná a. s., s ktorou má Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a. 

s. Stará Turá podpísanú zmluvu o budúcej zmluve a v nej je uvedená kúpna cena 100, - €. Hlavná 

kontrolórka pani Štepanovicová sa spýtala, že či cena nie je určená podľa hodnotovej mapy 

pozemkov. Pani Galbavá jej odpovedala, že nie, že bola stanovená na základe zmluvy, ktorá je 

uzatvorená.  

 

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. 10 – XXXVI/2022 

 

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 

parcela reg. „C“ parc. č. 4554/23 – orná pôda o výmere 41 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 vo výške 100,- €. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, 

Jiráskova 168/16, Stará Turá, IČO 36 340 456 v podiele 1/1. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok sa nachádza 

v lokalite Nové Hnilíky a spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá zabezpečuje výstavbu sietí 

v lokalite. Na pozemku, ktorý je predmetom prevodu bude vybudovaná transformačná 

stanica pre danú lokalitu. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné 

ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta.  
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5.2.b) Návrh na usporiadanie pozemkov 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť JUDr. Ing. Jána Balgu, CA, Ružová 

224/5, Senica ako splnomocneného zástupcu Bc. Jána Balgu a Juraja Balgu o usporiadanie 

pozemkov na ktorých sa nachádza miestna komunikácia v lokalite u Mačicov. Komunikácia, ktorá 

sa nachádza v tejto lokalite sa nenachádza na pozemku parc. č. 10887, ale v časti prechádza cez 

pozemok parc. č. 10782/7, ktorého vlastníkmi sú Ján a Juraj Balga. Žiadatelia majú záujem 

o usporiadanie pozemkov tak, aby komunikácia bola na pozemkoch mesta. Na usporiadanie 

navrhujú zámenu pozemkov, pri malých výmerách darovanie a pri väčších výmerách predaj za 

priemerné trhové ceny.  

 

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. 11 – XXXVI/2022 

 

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

„C“ parc. č. 10782/7.  

 

5.2.c) Návrh na odkúpenie časti pozemku 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Vladimíra Dúbravu, Sasinkova 

758/15, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1563/14 – zastavaná 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 3025 m2. Pozemok sa nachádza na ul. Sasinkovej a tvorí 

prístup k rodinnému domu žiadateľa. 

 

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. 12 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá n e s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku parcela reg. „C“ 

parc. č. 1563/14 z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí a prípojok na predmetnom 

pozemku. 
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5.2.d) Návrh na vysporiadanie zámeny pozemkov 

 

Uznesením č. 12-XXXIII/2022 zo dňa 28.4.2022 MsZ schválilo zámenu pozemkov pánovi Mgr. 

Daliborovi Jankovičovi.  Za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov 265 m2 má pán Jankovič 

doplatiť 2385,- € ( 9,- €/m2 ). Podľa vyjadrenia pána Jankoviča je pre neho doplatok 9,- €/m2 

neúnosný a preto žiada o prehodnotenie finančnej náhrady doplatku možnosťou  nahradiť ho 

nehnuteľnosťou, ktorej je vlastníkom. Jedná sa o pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 13600 o výmere 

270 m2. Pozemok sa nachádza v Drgoňovej Doline. 

 

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. 13 – XXXVI/2022 

 

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

parc. č. 13600 a trvá na pôvodnom návrhu. 

 

Pani poslankyňa Pániková sa spýtala, či je v poriadku prijímať uznesenie týkajúce sa Bc. Jána 

Balgu a Juraja Balgu vysporiadať pozemky, ktoré nie sú naše. Pani Galbavá jej odpovedala, že 

pozemok nie je mestský, ale povrch komunikácie je v správe m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará 

Turá. 
 

5.3.) Návrh na obnovu bytového domu súp. č. 595 

 

Bytový dom na ul. Mýtnej súp. č. 595/44 Stará Turá bol odovzdaný do užívania 29.05.1998 čím je 

splnená podmienka, že bol odovzdaný do užívania min. desať rokov pred podaním žiadosti 

o financovanie z prostriedkov ŠFRB. Táto inštitúcia umožňuje financovať dlhodobým úverom 

obnovu bytovej budovy U 503 – Obnova bytovej budovy  

Obnova bytového domu bude riešená s dosiahnutím zvýšenia energetickej triedy. Súčasťou obnovy 

budú realizované práce pre dosiahnutie opravy poškodených a technicky nevhodne realizovaných 

konštrukčných prvkov stavby. 

Rozsah stavebných prác: 

- dodatočné zateplenie zvislých stien obalového plášťa BD  

- dodatočné zateplenie strechy v úrovni podkrovných priestorov 

- výmena okenných a dverných výplní otvorov v polohe obalového plášťa 

- úprava vstupného priestoru do objektu (nevhodne konštrukčne riešený návrh a realizácia)  

- odstránenie existujúcich konštrukcií zábradlí balkónov s návrhom nových oceľových s 

kompozitnou výplňou. 

- odstránenie zaatikových žľabov a úprava línie odvodnenia hlavnej konštrukcie strechy 

- odstránenie podbitia odkvapu strechy a realizácia nového podbitia 
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- nové riešenie odvodnenia strechy a balkónov 

- oprava a realizácia nového vedenia časti dažďovej kanalizácie v mieste pri spevnených plochách 

objektu z dôvodu predpokladu zatekania zrážkovej vody k stenám 1.PP BD a následného vlhnutia 

obvodového muriva 1.PP 

- dodatočné zaizolovanie steny 1.PP v mieste spevnej plochy príjazdu k BD 

- výmena elektroinštalácií – rozvodov v spoločných priestoroch bytového domu 

Typy obnovy: 

U513 – Zateplenie bytového domu – úver do výšky 75% 

U973 – Výmena spoločných rozvodov elektriny v BD  

U993 – Iná modernizácia bytového domu  

Financovanie: 

Financovanie - 75 % úver zo ŠFRB na 20 rokov a 25 % rozpočtové zdroje mesta 

Lehota splatnosti úveru – 20 rokov  

Úroková sadzba – 0%   

Obstarávací náklad  - 223 458,29 eur  

Požadovaný úver – 167 590,00 eur  

Vlastné zdroje mesta – 55 868,29 eur  

 

V stanovisku hlavnej kontrolórky mesta pani Štefanovicovej o ktorom informovala v súlade 

s predloženým materiálom, sa uvádza, že na základe preverenia zákonných podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania konštatuje, že mesto Stará Turá spĺňa podmienku uvedenú v ust. 

§ 17 ods. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na prijatie návratných 

zdrojov financovania vo výške 167 590,- € formou úveru zo ŠFRB na financovanie Investičného 

zámeru mesta – „Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá“. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e  č. 14 – XXXVI/2022 

 

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

1. investičný zámer mesta zrealizovať stavbu „Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 

Stará Turá“ na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/65 v k. ú. Stará Turá v súlade s 

právoplatným stavebným povolením č. OCÚČA-SU-S2022/00154/R2022/0729 zo dňa 

3.5.2022, právoplatné dňa 25.5.2022, vydaným obcou Čachtice, podľa projektovej 

dokumentácie vypracovanej Ing. Máriom Klopanom – autorizovaný stavebný inžinier – 

ERGAprojekt s.r.o., nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza, na základe Zmluvy o dielo 

na zhotovenie stavby „Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá“ spoločnosťou 

DIKRA s.r.o., so sídlom Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 47 465 590, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne: oddiel Sro, vložka č. 29119/R 

v celkovej obstarávacej cene 223 458,29 €.   
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Rozsah stavebných prác: 

- dodatočné zateplenie zvislých stien obalového plášťa BD  

- dodatočné zateplenie strechy v úrovni podkrovných priestorov 

- výmena okenných a dverných výplní otvorov v polohe obalového plášťa 

- úprava vstupného priestoru do objektu (nevhodne konštrukčne riešený návrh a realizácia)  

- odstránenie existujúcich konštrukcií zábradlí balkónov s návrhom nových oceľových s 

kompozitnou výplňou. 

- odstránenie zaatikových žľabov a úprava línie odvodnenia hlavnej konštrukcie strechy 

- odstránenie podbitia odkvapu strechy a realizácia nového podbitia 

- nové riešenie odvodnenia strechy a balkónov 

- oprava a realizácia nového vedenia časti dažďovej kanalizácie v mieste pri spevnených 

plochách objektu z dôvodu predpokladu zatekania zrážkovej vody k stenám 1.PP BD a 

následného vlhnutia obvodového muriva 1.PP 

- dodatočné zaizolovanie steny 1.PP v mieste spevnej plochy príjazdu k BD 

- výmena elektroinštalácií – rozvodov v spoločných priestoroch bytového domu 

2. súhlas s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB v rámci nasledovných programov: 

- U513 - zateplenie bytového domu v stavbe „Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará 

Turá“,   

- U973 - výmena spoločných rozvodov elektriny v BD v stavbe „Obnova bytového domu ul. 

Mýtna 595/58 Stará Turá“ 

- U993 – iná modernizácia bytového domu v stavbe „Obnova bytového domu ul. Mýtna 

595/58 Stará Turá“ 

3. súhlas so spôsobom financovania stavby „Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará 

Turá“ na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Obnova bytového domu ul. Mýtna 

595/58 Stará Turá“  od spoločnosti DIKRA s.r.o., so sídlom Tematínska 1990/8, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom prostredníctvom: 

- úver zo ŠFRB vo výške  75% z obstarávacích nákladov, t. j. vo výške 167 590,- € 

- financovanie z vlastných zdrojov z Mesta Stará Turá vo výške 55 868,29 € 

4. súhlas a určenie spôsobu zabezpečenia záväzku  

- zabezpečenie záväzku bude záložným právom k nehnuteľnosti v k. ú. Stará Turá bytový 

dom na ul. Mýtnej súp. č. 595, postavený na pozemku parc. č. 1761/65 a pozemok parc. č. 

1761/65 – zast. plocha o výmere 392 m2, 

Cena nehnuteľností bude na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing. Evou 

Gregušovou, znalcom z odboru stavebníctvo. 

5. súhlas s prijatím záväzku  

- dodržať ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších predpisov  v súvislosti s uzatváraním zmluvy o poskytnutí 

podpory  

- MsZ Stará Turá súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru zo ŠFRB ustanovenými 

zákonom č. 150/2013 Z. z. platnými v čase podania žiadosti  

6. súhlas s dobou splácania úveru a zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta 

Stará Turá počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB, počnúc rokom, v ktorom je žiadosť 

o úver podaná, vyčleniť minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB v roku 2022 a záväzok Mesta 

Stará Turá vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte na splátky úveru 

zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB počas celej doby jeho 

splatnosti. 
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7. vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  na spolufinancovanie 

obnovy bytového domu vo výške 55 868,29 € v roku 2023. 

 

5.4.) Návrh na zmenu uznesenia 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 9 – IV/2019 

zo dňa 25.04.2019, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena pre Mareka Štefíka 

a manželku Bc. Janu Štefíkovú na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 16513/2, parc. č. 16853/1, 

parc. č. 16852, parc. č. 16845/1 spočívajúceho v práve uloženia vodovodnej a elektrickej prípojky. 

Po vyhotovení geometrického plánu na zameranie priebehu vecného bremena sa zistilo, že vecné 

bremeno bude zriadené na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16845/1 – zastavaná plocha o celkovej 

výmere 14245 m2. 

 

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. 15 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  zmenu uznesenia MsZ č. 9 – IV/2019 zo 

dňa 25.04.2019 nasledovne: 

- na základe geometrického plánu č. 720-204/2021 vyhotovenom dňa 14.3.2022 – GEOTUR, 

s.r.o., Športová 675/1, 916 01 Stará Turá, úradne overeným Okresným úradom Nové Mesto 

nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 01.04.2022 pod. č. G1-231/2022,  bude zriadené 

vecné bremeno na pozemku parcela reg. „C“ parc. č.  16845/1 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 14245 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará 

Turá v podiele 1/1.  

- z textu uznesenia sa vypúšťa časť vety v znení „v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 

16861/4 a parc. č. 16864“.  

 

5.5) Návrh na zrušenie uznesenia 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 6 – 

XXII/2021 zo dňa 28.04.2021, ktorým bola schválená zámena pozemkov na základe 

geometrického plánu č. 187/2020 medzi mestom Stará Turá a Jozefom Tomanom. Zámena 

pozemkov sa na základe tohto uznesenia nerealizovala.  

 

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:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 16 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  zrušenie uznesenia MsZ č. 6 –XXII/2021 

zo dňa 28.04.2021. 

 

6. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 

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

04.08.2022 finančné prostriedky v celkovej sume 3 439 786,88 €.  

Mesto v júli zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 385 518 €, čo je v porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 22 655 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou 

čiastkou je to nárast o 7 638 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 

5 561 159,71 €.  

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

3 439 786,88 € je časť finančných prostriedkov v sume 1 137 042,60 € účelovo viazaná v 

rezervnom fonde, suma 45 437,13 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov a suma 

1 477 619,73 € predstavuje viazané finančné prostriedky získané prostredníctvom úveru zo SLSP 

- Konverzia školy na MsÚ. 

V mesiaci august mesto zinkasovalo z podielových daní sumu vo výške 328 650 € a v porovnaní s 

tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to menej o 2 195 €. Celkovo kumulatívne v období január 

až august mesto Stará Turá zinkasovalo 2 606 966 €, čo je o 125 041 € viac v porovnaní 

s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou.  

 

Pani Krištofíková informovala, že momentálne sleduje informácie, potrebné pri zostavovaní 

rozpočtu na ďalší kalendárny rok 2023 s výhľadom na ďalšie roky 2024 a 2025. Situácia je pomerne 

zložitá. Podľa poslednej aktualizácie z júla 2022 Ministerstvo financií SR uvádza, že pre mesto 

Stará Turá by sme mali zinkasovať dohromady z podielových daní tento rok o 149 000 € viac, ako 

máme rozpočtované. Prognózy na ďalšie roky z poslednej aktualizácie z júla 2022 ktorá je 

k dispozícii, Ministerstvo financií SR a aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v nej uvádzajú , že  

by sme sa mali pohybovať približne v takej výške, akú dosiahneme v tomto roku 2022. Vzhľadom 

na nárast cien energií, nárast miezd  zamestnancom mesta a jeho organizácií,  sa budeme musieť 

veľmi popasovať s rozpočtom a brať na zreteľ tieto argumenty.  

Primátor mesta uviedol, že podľa prepočtov a odhadov by sme mali na konci roka v pluse no tým, 

že rastú ceny energií a máme úlohy, ktoré nám ukladá vláda, tak to je inak. Vo vzťahu k 

jednorazovým odmenám a navyšovaniu platov, tak vlastne už teraz tie peniaze sú skasírované. Pani 

Krištofíková dodala k tomu, čo povedal pán primátor, že každý zamestnanec mesta, mestských 

organizácií a školstva musí dostať  500 € odmenu. Zo štátu dostane mesto financie len na prenesený 

výkon štátnej správy, to znamená v rámci základnej školy pre učiteľov upratovačky  a 

administratívu,  ale už  pre školský klub, školskú jedáleň, ZUŠ,  CVČ, materskú škola, m. p. o. 

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, m. p. o. Dom kultúry Javorina  a Mestský úrad Stará Turá so 

svojimi sociálnymi pracovníčkami to musí mesto dať z vlastných  prostriedkov a to je približne 



15 

 

suma 151 200 €, s ktorou sa neuvažovalo v rozpočte na rok 2022.  Preto sme sa rozhodli urobiť to 

postupne. Podmienkou je vyplatiť to do konca kalendárneho roka. Samozrejme nikto 

nespochybňuje, že si to ľudia nezaslúžia, nie je to o tom. Je to len o tom, že ak štát takúto ťarchu 

zloží na samosprávy, mal by sa nejakým spôsobom na tom podieľať. V  1. fáze v tomto mesiaci to 

bude vyplatené školám a školským zariadeniam a potom postupne, aby sme to v rámci podielových 

daní urobili postupne, aby to neurobilo naraz v jednom mesiaci príliš veľkú záťaž.  

 

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. 17 – XXXVI/2022 

 

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 Krištofíková, prednostka MsÚ. V súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 

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

niektorých zákonov oddelenie ekonomiky a majetku MsÚ Stará Turá predkladá MsZ rozpočtové 

opatrenia k II. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2022.  

Rozpočtové opatrenia č. 20220013, 20220015, 20220016 a 20220019, 20220020 schválil primátor 

mesta v súlade s § 1 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a sú MsZ predložené 

na vedomie.  

Rozpočtové opatrenia č. 20220010, 20220011 a 20220014 sú rozpočtové opatrenia 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 MsZ iba ako informácia na vedomie. 

Rozpočtové opatrenie č. 20220012, 20220017 a 20220018 sú návrhy rozpočtových opatrení, 

ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor mesta navrhol, aby sa v texte navrhovaného uznesenia nahradil text: 

 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

rozpočtové opatrenia č. 20220010, 20220011, 20220013 - 20220016, 20220019, 20220020 

 

nahradil textom  
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b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

rozpočtové opatrenia č. 20220010, 20220011, 20220013, 20220014, 20220015, 20220016, 

20220019, 20220020 
 

Primátor dal hlasovať za takto navrhnutom návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 18 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

   rozpočtové opatrenia č. 20220012, 20220017, 20220018 

 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

   rozpočtové opatrenia č. 20220010, 20220011, 20220013, 20220014, 20220015, 20220016, 

20220019, 20220020 

 

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa 

 

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu:                          17 414 € 

                                   a 

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu:                           75 401 €. 
 

 

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

 

Informáciu  podal  pán  Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. V súlade  

s  ustanovením  §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY  

Stará Turá MsZ rozpočtové opatrenia č. 1 - 4/2022,  ktoré schválil primátor mesta a odporúča ich 

zobrať na vedomie. 

Hlavná kontrolórka mesta pani Štepanovicová  upozornila pána Moravčíka, aby pri rozpočtových 

opatreniach nepoužíval termín dotácia, ale príspevok alebo transfer, lebo jediný vzťah medzi 

mestom a príspevkovou organizáciou je príspevok. 

 

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. 19 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e rozpočtové opatrenia č. 1/2022, 

2/2022, 3/2022, 4/2022 m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. 

 

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

 

Informáciu  podala  pani  Adámková,  riaditeľka  m. p. o. DK Javorina Stará Turá. V súlade  s  

ustanovením  §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov m. p. o. DK Javorina Stará Turá predkladá MsZ 

rozpočtové opatrenia č. 1/2022 a č. 2/2022 a odporúča ich zobrať na vedomie. 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 navýšenie vlastných príjmov a bežných výdavkov v sume 29 556 

€, pričom tieto zmeny nemajú dosah na rozpočet mesta.  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na mzdy vo výške 10 490 

€, na základe dodatkov ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. , pričom táto zmena má dosah 

na rozpočet mesta. 

 

Primátor mesta sa spýtal pani Adámkovej na položku v rozpočtovom opatrení č. 1/2022 - 

vytvorenie loga m. p. o. DK Javorina v sume 1 200 €. Pani Adámková  mu  odpovedala, že Mestská 

knižnica, Mestské múzeum má logo, preto si myslí, že aj m. p. o. DK  Javorina by mala mať svoje 

logo.  

 

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. 20 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e rozpočtové opatrenia č. 1/2022 

a 2/2022 m. p. o. DK Javorina Stará Turá. 
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Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa 

 

zvýšia rozpočtované príjmy i výdavky celkom o 29 556 € 

a 

zvýšia rozpočtované prostriedky na mzdy celkom o 10 490 €. 

 

Primátor mesta vyhlásil o 17:05 hod krátku prestávku. O 17:15 hod pokračovalo rokovanie MsZ. 

 

8. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2022 

 

Informáciu  podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ.  Mesto Stará Turá eviduje na vybraných 

účtoch k dátumu 30.06.2022 pohľadávky v hodnote 366 524,55 € a záväzky vo výške 134 548,40 

€. Všetky záväzky mesta sú v lehote splatnosti a na rizikové pohľadávky sú vytvorené opravné 

položky. 

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

spoločností Lesotur s. r. o. Stará Turá a TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá. Z celkovej sumy 84 

635,59 € boli úplne odpísané pohľadávky prevzaté od spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá a 

čiastočne odpísané pohľadávky prevzaté od spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá. Mesto 

Stará Turá k dátumu 30.06.2022 eviduje z tohto titulu už len prevzaté pohľadávky od spoločnosti 

TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá a to vo výške 18 567,80 € (Chirana Prema, a.s.). Uvedená 

pohľadávka je v exekučnom vymáhaní a v minulosti účtovná jednotka vytvorila na celú sumu 

prevzatých pohľadávok, t. j. na sumu 84 635,59 € opravné položky.  

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

ktorých celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 77 785,75 €. Tieto pohľadávky sú 

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

nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.2022 v sume 97 553,82 €. V 

prehľade pohľadávok je zahrnutá aj suma nedobytných pohľadávok vedených na podsúvahovom 

účte, ktorých výška k 30.06.2022 je 33 956,70 €.  

Stav bežných záväzkov na vybraných účtoch k 30.06.2022 dosiahol sumu 134 548,40 €, z čoho 

sumu 86 664,51 € tvoria záväzky z obchodného styku, sumu 780,32 € za tuhý komunálny odpad a 

sumu 47 103,57 € tvoria ostatné záväzky. Všetky záväzky evidované k 30.06.2022 sú v lehote 

splatnosti. Osobitnou kategóriou záväzkov, ktoré vyžadujú osobitný zreteľ a pre ktoré bolo 

potrebné v účtovníctve mesta Stará Turá zriadiť osobitnú analytickú evidenciu, sú záväzky, ktoré 

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

nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatky za tuhý komunálny odpad). 

Preplatky na miestnych daniach, ktorých výška k 30.06.2022 dosiahla sumu 1 367,76 €, je možné 

len veľmi ťažko likvidovať. Jediná zákonná možnosť je ich vrátenie pôvodnému daňovníkovi na 

základe jeho žiadosti a to len v prípade, ak preplatok presiahne sumu 5,00 € za pohľadávku 

jednotlivo alebo dedičovi daňovníka v prípade, ak daňovník zomrel a daňový preplatok bol 

zahrnutý do dedičského konania. Vrátenie daňového preplatku na podnet správcu dane bez žiadosti 

daňovníka nie je možné. Ak zohľadníme s tým vznikajúce náklady môžeme konštatovať, že ide o 

neefektívnu činnosť, pri ktorej vznikajú nepomerne vyššie náklady ako je samotná suma celkových 

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

 

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:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 21 – XXXVI/2022 

 

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

a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2022. 
 

9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2022 a monitorovacia správa k 

programovému rozpočtu 

 

Informáciu  podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ. Na základe § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

sú mestá a obce povinné v priebehu roka monitorovať a hodnotiť plnenie svojich programových 

rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladá MsZ plnenie 

rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 30.06.2022. 

Mesto Stará Turá k 30.06.2022 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 901 842 €, v 

kapitálovom rozpočte schodok vo výške 362 153 € a finančné operácie zaznamenali prebytok vo 

výške 419 882 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 959 571 €. 

 

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 – XXXVI/2022 

 

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

mesta Stará Turá k 30.06.2022 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu. 
 

10. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o . TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

k 30.06.2022 

 

Informáciu  podal  pán Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. m. p. o.  

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá evidujú pohľadávky ku dňu 30.6.2022 vo výške 32 998,98 € z 

uvedených pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti. 

Záväzky po lehote splatnosti ku dňu 30.6.2022 neevidujú.  

Nevymožiteľné pohľadávky evidujú voči firme Zberné suroviny, Žilina vo výške 1 765,08 € . Túto 

pohľadávku prihlásili k správcovi reštruktualizácie. Zatiaľ neobržali žiadne vyjadrenie. 
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 23 – XXXVI/2022 

 

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

a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.06.2022. 

 

11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.06.2022 

 

Informáciu  podal  pán Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. Po uplynutí 

1. polroka 2022 spracovala m. p. o.  TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá  údaje o svojom 

hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ  SLUŽBY Stará Turá k 30. 

6. 2022 a predkladajú ho na vedomie MsZ. 

 

Plnenie rozpočtu  za rok 2022 Rozpočet 

2022 

schválený 

Plnenie 

rozpočtu 

Plnenie 

rozpočtu 

v € v € v % 

Bežný rozpočet  Príjmy 1 482 150 806 304 54,40 

Výdavky 1 482 150 748 246 50,48 

Kapitálový 

rozpočet 

Príjmy 232 000  50 968 21,97 

Výdavky 232 000 73 013 31,47 

Bežný + 

Kapitálový 

rozpočet spolu 

Príjmy 1 714 150 857 272 50,01 

Výdavky 1 714 150 821 259 47,91 

 

 

Primátor mesta sa spýtal pána Moravčíka ako postupujeme so separáciou odpadu, či splníme 55%  

vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu. Pán Moravčík ho informoval, že 

k 30.06.2022 sme separáciu splnili. Primátor mesta uviedol, že  v tomto roku k 30.06.2022, sme 

vyviezli  na skládku 950 ton, čo je v porovnaní s minulým rokom o 120 ton menej, ale platíme stále 

tú istú sumu 54 000 €. Upozornil, aby sme nepoľavili v separácii.  Pretože ak klesne pod 57%, čo 

sme mali minulý rok, tak budeme platiť viacej. Pán Moravčík mu odpovedal,  že si myslí že tento 

rok bude vyššia vytriedenosť, aj za cenu vyšších nákladov.  Po  zavedený výkupu PET fliaš sa 

zvýšil podiel toho odpadového plastu oproti tomu využiteľnému alebo recyklovateľnému. 

Vytriedenosť bude vyššia pretože sa podarí oveľa väčšie množstvo odpadového plastu listovať 

a energeticky ho zhodnocovať, čo na jednej strane to má pozitívny vplyv na vytriedenosť, no na 

druhej strane z ekonomického hľadiska to je menej výhodné preto, lebo za spálenie jednej tony 

alebo energetické zhodnotenie jednej tony odpadu zaplatíme 107 € a uloženie odpadu na skládku 
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stojí 57 €,  ale taká je skutočnosť. Pán primátor sa opýtal, kedy  do života reálneho uvedieme 

registrácie smetných nádob. Pán Moravčík informoval, že všetky smetné nádoby sú  začipované, 

či pri bytových domoch ale aj pri rodinných domoch a aj individuálnej zástavbe. Už sa zbierajú 

údaje a teraz sa  budú v Staroturianskom spravodajcovi zverejňovať informácie.  Primátor mesta 

konštatoval, že stojiská so smetnými nádobami sú nevyhovujúce a mali by sa začať postupne 

systémovo meniť. Pán Moravčík  uviedol, že keď sa minulý rok kúpil systém na evidenciu 

odpadov, jedným z dát, ktoré by mali vyplynúť, by mala  byť aj optimalizácia týchto 

kontajnerových státí, čo sa týka rozsahu počtu smetných nádob. Do budúcna by sa malo zvážiť, 

komplexne nejako riešiť kontajnerové státia, či už formou polopodzemných kontajnerových státí, 

ktoré sú napríklad aj predmetom PHSR.  

 

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 – XXXVI/2022 

 

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

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.6.2022. 

 

12. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina m. p. o. Stará Turá k 30.06.2022 

 

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

kultúry Javorina Stará Turá evidovala na účte 315 pohľadávky z nedoplatkov na nájomnom u 

týchto nájomníkov: 

Club 3 - Izakovič vo výške 541,80 €, Greenmotor vo výške 129,20 €, Kozmetika Katka 126,25 € 

a pani Halíková + pani Havlová 443,20 €. 

Ďalej evidujú pohľadávku u bývalého dodávateľa el. energie firmy BCF Energy vo výške 530,34 

€ . Ide o preplatok z vyúčtovania, ktorý mal byť uhradený už v minulom roku. 

Časť pohľadávok evidovaných ku dňu 30.6.2022 bola ku dňu zostavenia materiálov uhradená. m. 

p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá evidovala ku dňu 30.6.2022 záväzky voči dodávateľom vo 

výške 3 263,75 €. Ide o faktúry so splatnosťou v júli. Všetky boli v termíne splatnosti uhradené.  

 

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   
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MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 25 – XXXVI/2022 

 

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

a záväzkov m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2022. 
 

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

30.06.2022 

 

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

polroka 2022 spracovala m. p. o. DK Javorina Stará Turá údaje o svojom hospodárení do 

Vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 30.06.2022 

a predkladá ho na vedomie MsZ. 

Plnenie programového rozpočtu v 1. polroku je uspokojivé. Podarilo sa nám prekročiť vlastné 

príjmy: 71 268 € (78%), túto skutočnosť riešime v rozpočtovom opatrení. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 171 539 € (55 %).  

Plánované výdavky sme prekročili v prvkoch 11.1 Kultúrne podujatia a 11.3 Mestská knižnica. 

V prvku Kultúrne podujatia sme mali prekročené výdavky na honoráre a služby spojené 

so staroturianskym jarmokom a v  knižnici sme začiatkom roka dokončovali jej modernizáciu 

z prostriedkov FPU a vlastných prostriedkov DK. Z toho dôvodu sme prekročili výdavky 

v položke služby a režijný materiál. 

 

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. 26 – XXXVI/2022 

 

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

m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2022. 

 

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu  spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30.06.2022 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

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

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti   k 30.06.2022 v súlade so Zakladateľskou 

listinou spoločnosti TECHNOTUR. 
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V prvom polroku 2022 spoločnosť dostala do správy 57 nových bytov na ulici Gen. M. R. 

Štefánika 377. 

Medzi najdôležitejšie aktivity v tomto roku bude patriť nákup plynu na ďalšie obdobie. Zatiaľ k 

30.06. 2022 neprebehlo obstaranie nákupu plynu. Situácia na trhu s plynom je vážna. Zmluvu na 

dodávku elektrickej energie máme uzatvorenú do 31.12.2024. 

V prvom polroku sme na všetkých úsekoch vykonávali bežné činnosti. Každoročne sa vykonáva 

deratizácia v okolí objektov, na nebytových priestoroch sa robí bežná údržba. V prvom polroku 

sa na úseku tepelného hospodárstva nevyskytla vážnejšia porucha. 

 

Spoločnosť predkladá súvahu v skrátenom rozsahu k 30.06.2022: 

 

 STRANA AKTÍV Skutočnosť k 
30.06.2022 

 SPOLU MAJETOK 4 157 582 

A. Neobežný majetok 2 095 257 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 47 500 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 2 047 757 

A.III. Dlhodobý finančný majetok 0 

B. Obežný majetok 2 062 139 

B.I. Zásoby 23 633 

B.II. Dlhodobé pohľadávky 0 

B.III. Krátkodobé pohľadávky 528 715 

B.IV. Finančné účty 1 509 791 

C. Časové rozlíšenie 186 

 STRANA PASÍV Skutočnosť k 
30.06.2022 

 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A 
ZÁVÄZKY 

4 157 582 

A. Vlastné imanie 1 553 150 

A.I. Základné imanie 1 342 727 

A.II. Kapitálové fondy 12 072 

A.III. Fondy zo zisku 31 310 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 211 409 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

-44 368 

B Záväzky 2 601 741 

B.I. Rezervy 0 

B.II. Dlhodobé záväzky 21 540 

B.III. Krátkodobé záväzky 1 529 453 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 1 050 748 

C. Časové rozlíšenie 2 691 
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Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2022 

 

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty 1 207 € 

Pohľadávky z obchodného styku - byty 105 € 

Pohľadávky z obchodného styku - teplo 74 273 € 

Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov 31 726 € 

Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní 0 € 

Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty 16 057 € 

Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty 388 350 € 

Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 14 352 € 

Daňové pohľadávky 2 645 € 

 

Záväzky k 30.06.2022 sú v lehote splatnosti. Sú v nasledujúcom členení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 27 – XXXVI/2022 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá k 30.06.2022 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov. 

 

záväzky z obchodného styku 55 710 € 

prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované 504 063 € 

ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové 

záväzky 

 

38 073 € 

účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov 931 607 € 

zo sociálneho fondu 21 540 € 

bankové úvery 1 050 748 € 
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15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVC AQUATUR a. s. Stará Turá k 30.06.2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

 

Informáciu  podala pani Petrášová, predseda predstavenstva Regionálna vodárenská spoločnosť 

AQUATUR a. s. Stará Turá. Hlavnou činnosťou spoločnosti je najmä zabezpečovanie 

podmienok na hromadné a nepretržité zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou verejným 

vodovodom a zabezpečovanie podmienok na odvádzanie, čistenie a zneškodňovanie odpadových 

vôd verejnou kanalizáciou. Plnenie plánu zodpovedá súčasnej situácii. 

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti k 30.06.2022 v súlade so  svojimi 

stanovami. Pri tvorbe plánu pre rok 2022 tak ako po iné roky vychádzali z dosiahnutej skutočnosti 

v predchádzajúcom roku. V roku 2022 spoločnosť pokračuje vo výstavbe infraštruktúry pre IBV 

Nové Hnilíky. Medzi nezaradené investície na túto akciu pribudlo vybudovanie vodovodu, 

splaškovej kanalizácie a plynovodu. Doteraz je v súvahe medzi nezaradenými investíciami na 

túto akciu preinvestovaných 297 000,- €. 

 

Spoločnosť predkladá súvahu v skrátenom rozsahu k 30.06.2022: 

 

 STRANA AKTÍV Skutočnosť k 30.06.2022 

 SPOLU MAJETOK 6 452 722 

A. Neobežný majetok 6 323 376 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 6 323 376 

A.III. Dlhodobý finančný majetok 0 

B. Obežný majetok 126 045 

B.I. Zásoby 0 

B.II. Dlhodobé pohľadávky 0 

B.III. Krátkodobé pohľadávky 103 035 

B.IV. Finančné účty 23 010 

C. Časové rozlíšenie 3 301 

 STRANA PASÍV Skutočnosť k 30.06.2022 

 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 452 722 

A. Vlastné imanie 2 945 312 

A.I. Základné imanie 1 783 000 

A.II. Kapitálové fondy 1 376 300 

A.III. Fondy zo zisku 5 607 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov -203 675 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 15 920 

B Záväzky 129 813 

B.I. Rezervy 1 500 

B.II. Dlhodobé záväzky 173 

B.III. Krátkodobé záväzky 27 697 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 100 443 

C. Časové rozlíšenie 3 377 597 
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Spoločnosť AQUATUR, a.s. eviduje  k 30.06.2022 pohľadávky v celkovej            výške 65 964 €. 

Po lehote splatnosti sú v čiastke 53 739 €. 

Záväzky evidujeme v celkovej sume 27 690 €, z toho po lehote splatnosti k 30.06.2022 v 

sume 8 544 €. 

 

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. 28 – XXXVI/2022 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a. s. Stará Turá k 30.06.2022 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov. 
 

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

k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli je predložená Súvaha a Výkaz ziskov 

a strát k 30.06.2022.   

 

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. 29 – XXXVI/2022 

 

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

hospodárenia spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. k 30.06.2022. 

 

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

 

Informáciu  podal pán Krč, vedúci kancelárie primátora mesta. Na základe § 5 VZN č. 2/2021 – 

Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, predložili do 30.6.2022 

žiadatelia svoje žiadosti o dotáciu písomnou formou na obdobie od 1.9.2022 do 31.8.2023, 

rozdelenú na dve časti – na 1. a 2. časť sezóny. Kontrola žiadostí sa uskutočnila počas mesiaca júl 
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2022. V žiadostiach koordinátor športových dotácii, vedúci kancelárie primátora spolu s vedúcou 

oddelenia ekonomiky a majetku mesta kontroloval všetky potrebné náležitosti, pri 

nezrovnalostiach požiadal jednotlivých žiadateľov o doplnenie údajov. Neskôr pristúpili k 

bodovému hodnoteniu jednotlivých žiadateľov. Pri bodovom hodnotení sa zohľadňovali 

kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Na základe výpočtu bodového a percentuálneho 

hodnotenia boli následne rozdeľované finančné prostriedky na 1. časť sezóny 2022/2023. Po 

odporúčaní Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie pri MsZ mesta Stará Turá, 

Komisie pre šport pri MsZ mesta Stará Turá a schválení na zasadnutí zastupiteľstva by mali byť v 

septembri 2022 poukázané na účty žiadateľov. Vo februári 2023 sa podľa rovnakého bodového 

hodnotenia budú po schválení rozpočtu na r. 2023 rozdeľovať dotácie na 2. časť sezóny 2022/2023. 

II. Osobitná časť Čiastka určená na prerozdelenie v 1. časti sezóny 2022/2023 je 19.000,- €. Každý 

žiadateľ bol posudzovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Na podporu 

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

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

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

športové kluby. Tieto ukazovatele určili bodové hodnotenie jednotlivých žiadateľov, a tiež 

percentuálne rozdelenie dotácii. Výpočet bodového hodnotenia každého žiadateľa Postupovalo sa 

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

bodového hodnotenia každého žiadateľa. Po vypočítaní bodového hodnotenia jednotlivých 

oprávnených žiadateľov, pristúpili koordinátor športových dotácii, vedúci kancelárie primátora a 

vedúca odd. ekonomiky a majetku mesta k rozdeleniu čiastky určenej na dotácie. Na 1. časť sezóny 

2022/2023 bolo možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu vo výške 19.000,- €. 

Pán Krč informoval, že v súčasnosti je treba podotknúť, že aj vďaka pandémii vystala otázka, že 

naše VZN č. 2/2021 nereflektuje na niektoré veci, ktoré vystali z tejto pandémie a preto bude  

v nasledujúcom období potrebné riešiť jeho aktualizáciu. Touto otázkou sa už zaoberali  na 

zasadnutí Komisie pre šport pri MsZ mesta Stará Turá a bude zriadená pracovná skupina, ktorá sa 

bude venovať tejto aktualizácii VZN č. 2/2021 a koeficientom prepočtu.  

Primátor mesta sa spýtal pána Krča, či chce Komisia pre šport pri MsZ mesta Stará Turá do 

budúcna  prehodnotiť kritériá tak, aby sa financie prerozdelili v rámci klubov,  alebo chce urobiť 

nejaké zmeny,  aby sa zväčšil objem financií. Pán Krč mu odpovedal, že jednak vyplynula  otázka 

zvýšenia financií na položke pre šport, ale prioritnou vecou je zmena vo VZN č. 2/2021,  aby 

koeficienty a prepočty boli prijateľné pre každý klub, pretože vyvstali rôzne otázky toho, že počas 

pandémie sa niektoré súťaže mohli konať, niektoré boli zakázané. Takisto niektoré kluby majú 

vyššie požiadavky aj nároky na fungovanie. Zmena VZN č. 2/2021 sa týka prepočtov hlavne 

kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, aby prerozdelenie bolo transparentné, aby to bolo 

rozdelené pre kluby podľa veľkosti členov, úspechov a aby sa tam doplnili potrebné koeficienty.   

Primátor mesta skonštatoval, že všetky  kluby  dokopy žiadali sumu 53 300 € a prerozdelili sme 

sumu 19 000 €, čo je 36%. Spýtal sa pána Krča, akú má predstavu, koľko percent sa má prerozdeliť. 

Pán Krč mu odpovedal, že samozrejme čo najviac, aby sme teda klubom splnili ich požiadavky, 

poprosil, aby sa k tomu vyjadril poslanec Antálek, ktorý je  predseda Komisie pre šport pri MsZ 

mesta Stará Turá. Povedal, že by chceli, aby sa klubom dýchalo ľahšie, pretože takisto pociťujú 

nárast energii, takisto neustále sa im zvyšujú výdavky,  preto by sa chceli  dostať možno na úroveň 

50 % možno vyše 60 % percent. 

Primátor mesta skonštatoval, že je to skoro dvojnásobok. Vyslovil požiadavku, aby táto suma bola 

viazaná napríklad na podielové dane, alebo rozpočet mesta. Pán Krč informoval, že rozhovory už 

začali a mesto je tomuto naklonené, takže môže povedať, že ten dialóg sa vedie na príjemnej a dúfa, 

že úspešnej úrovni. Poslankyňa Halinárová povedala, že ona by sa priklonila k zmene VZN č. 
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2/2021  a pokiaľ nám to rozpočet dovolí, možno aj tú čiastku teda zvýšiť na prerozdelenie,  pretože 

keď sa na to pozeráme s odstupom času, nám pribudli nové športové kluby a skutočne treba si 

veľmi vážiť prácu tých jednotlivých trénerov, ktorí to väčšinou robia  vo svojom voľnom čase 

a robia to zadarmo a treba im za to treba poďakovať a z našej strany sa tešiť, že naše deti nesedia 

pri počítačoch, ale športujú. Takže pokiaľ budeme mať tú možnosť urobme všetko preto.  Pokiaľ 

by teda pracovná skupina pracovala, myslí si, že by bolo dobre pozvať do nej všetkých vedúcich 

klubov, aby povedali ako formou fungujú a aby to všeobecné záväzné nariadenie bolo čo najbližšie 

k ich práci a také, aby spĺňalo podmienky športových klubov a samozrejme aj možností samotného 

rozpočtu mesta. Primátor mesta súhlasil s pripomienkou poslankyne Halinárovej, skonštatoval,  že  

máme nejaký  zafixovaný balík peňazí, ktorý sa každý rok zvyšuje o sumu  5 000 € a nastal čas 

prehodnotiť to. Zvýšil sa počet klubov, počet jednotlivých členov, zvýšila sa cena energií, inflácia, 

takže nemá problém, ak  príde nejaký rozumný návrh s rozumným vzorcom. Poďme do toho a 

skúsme ho prediskutovať. Pán Krč informoval, že žiadateľov nám pribúda. Doteraz boli 3 až 4 

žiadosti, teraz máme  8 žiadostí. 

 

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. 30 – XXXVI/2022 

 

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

športovým klubom mesta na 1. časť sezóny 2022/2023 v súlade s VZN č. 2/2021 – Nar. 

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

 

Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2022/2023: 

 

 

Žiadateľ/Športový klub Pridelená dotácia 

WU-SHU centrum Stará Turá 1 331,90 € 

Klub športového aerobiku Stará Turá 4 316,80 € 

Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 1 250,20 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 418,80 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá 4 288,30 € 

Mestský kolkársky klub Stará Turá 1 058,30 € 

Detská a mládežnícka atletika Stará Turá 1 335,70 € 

Spolu 19 000,00 € 
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18. Zmena termínov zasadnutí MsZ Stará Turá pre rok 2022 

 

Informáciu  podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ.  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, boli dňa 09.12.2021 na XXVIII. zasadnutí MsZ 

uznesením č. 24 – XXVIII/2021 schválené  termíny zasadnutí MsZ pre rok 2022 v nasledovných 

termínoch:  
 

20.01.2022  

17.02.2022  

28.04.2022  

23.06.2022  

25.08.2022  

06.10.2022   

10.11.2022  

 

so začiatkom rokovania MsZ o 15.00 hod. 
 

Pôvodne navrhované termíny 6.10.2022 a 10.11.2022 boli schvaľované v čase, keď nebol známy 

termín volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa 

budú konať dňa 29. októbra 2022. So zreteľom na dnes už známy termín volieb navrhla mestskému 

zastupiteľstvu zrušiť tieto dva termíny a nahradiť ich termínom jedným dňa 27.10.2022 na základe 

konzultácie s primátorom mesta. Hlavným bodom programu na tomto  navrhovanom zasadnutí 

bude schválenie rozpočtu na rok 2023. Boli sme zvyknutí rozpočet prekladať v dvoch čítaniach.  

Vzhľadom k tejto situácii navrhla pani Krištofíková, prednostka MsÚ, aby sa pripravil v jednom 

čítaním s tým, že keď bude pripravená číselná časť rozpočtu, pripraví sa pracovné stretnutie pre 

poslancov čisto len k tomuto jednému bodu, kde budú mať možnosť pripomienkovať a oboznámiť 

sa s jednotlivými položkami a navrhovaným rozpočtom, tak aby sa mohol potom dopracovať podľa 

ich pripomienok.  Následného po pracovnom stretnutí by bola spracovaná textová časť rozpočtu. 

Informovala o tom aj Komisiu pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie pri MsZ mesta Stará 

Turá. Niektorí členovia tejto komisie navrhovali, aby druhé čítanie rozpočtu bolo až po voľbách 

a aby sa tomu venovalo novovzniknuté MsZ. No väčšina členov bola za to, aby toto súčasné MsZ 

ukončilo svoju činnosť s vypracovaným rozpočtom na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

Pán kameraman poznamenal, že z dôvodu volebného moratória nebude možné vysielať priamy 

prenos z tohto zasadnutia. Poslankyňa Pilátová sa spýtala, do kedy bude pripravený rozpočet, aby 

potom poslanci nemali málo času sa mu venovať. Pani Krištofíková jej odpovedala, že kolegovia 

MsÚ spracovávajú podklady do 02.09.2022, ktoré potom následne spracuje oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta MsÚ, aby si ho mohli poslanci 3 až 4 dni  pre pracovným stretnutím preštudovať. 

Dňa 13.10.2022 bude zasadnutie Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie pri MsZ 

mesta Stará Turá, kde bude predložený kompletne vypracovaný rozpočet. 

 

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:  11  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 31 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e zmenu návrhu termínov zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Stará Turá na rok 2022. Pôvodné navrhované termíny 06.10.2022 

a 10.11.2022 budú nahradené jedným termínom dňa 27.10.2022 štvrtok so začiatkom 

rokovania MsZ o 15.00 hod.. 

 

19. Zmena v komisii MsZ 

 

Informáciu  podala pani Bezáková, referentka oddelenia vnútornej správy MsÚ. Na základe 

Žiadosti o ukončenie členstva zo dňa 01.08.2022 sa vzdala členstva v Komisii pre školstvo 

a kultúru pri MsZ mesta Stará Turá pani Mgr. Katarína Medňanská. 

 

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. 32 – XXXVI/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e   n a   v e d o m i e  informáciu, že Mgr. Katarína 

Medňanská  sa vzdala členstva v Komisii pre školstvo a kultúru pri MsZ mesta Stará Turá 

od 01.08.2022. 

 

Primátor mesta sa poďakoval pani Medňanskej za jej vykonanú prácu v tejto oblasti.  

 
20. Návrhy a otázky poslancov  

 

Poslankyňa Pániková sa spýtala, že už dávnejšie sa hovorilo na komisii o vypnutí reklamy na 

autoumyvárke vedľa požiarnej zbrojnice. Včera večer sa tam bola pozrieť a reklama tam svieti 

stále. Ďalej sa zaujímala, čo bude s náhradnou výsadbou v okolí autoumyvárne, kedže pôvodný 

živý plot bol odstránený. Či je tam termín dokedy sa má náhradná zeleň vysadiť. Primátor mesta 

skonštatoval, že autoumyvárka je vlastne komplex problémov a poprosil pani Robekovú vedúcu 

oddelenia výstavby, územného plánu a ŽP MsÚ, aby sa k tomu vyjadrila. Pani Robeková 

informovala, že investor autoumyvárne sľúbil, že reklama bude vypnutá, takže zajtra sa s ním 
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skontaktuje, aby bola reklama vypnutá. Čo sa týka náhradnej výsadby odpovedala, že bol povolený 

výrub dňa 16.03.2022 s tým, že investor je povinný vysadiť jeden orech, 5 ks okrasných ihličnanov 

a tuje v dĺžke 20 m do jedného roka od výrubu, čiže do 16.03.2023 a počas doby do 3 rokov sa 

o tieto  dreviny musí starať.  Ak sa teda neujmú, je povinný nahradiť ich novými.  

 Poslankyňa Durcová sa opýtala na opravu cesty na Černochovom Vrchu, pretože ju opakovane 

oslovili občania s touto požiadavkou. Jedná sa o príjazdovú cestu k ich rodinným domom, či by 

nebola možná dohoda s obcou Hrašné nakoľko sa tam začali frézovať cesty, že by sa touto 

frézovinou,  aspoň nejaký úsek dal vyrovnať.  Primátor mesta sa spýtal, či myslí cestu, ktorá ide 

popri hore. Poslankyňa Durcová odpovedala, že áno. Primátor mesta jej odpovedal, že sa 

v minulosti o tejto oprave hovorilo, že frézovina na opravu cesty by stála okolo 10 000 €, no pokliaľ 

sa na takto neupravenú cestu dá iba frézovina a zaasfaltuje, tak podľa odborníkov cesta bude mať 

životnosť dva roky. Ak by sa dala urobiť cesta v plnom profile, taká aká má byť aj s lôžkom aj 

s rigolovaním, taká cesta by vyšla na viac ako 100 000 eur.  Problémom je, že cesta z časti neleží 

na mestských pozemkoch.  Pani Robeková vedúca oddelenia výstavby, územného plánu a ŽP MsÚ 

informovala, že cesta je z časti na lesných pozemkoch, niektoré pozemky majú viacej vlastníkov, 

niektorí vlastníci už nežijú, takže je ťažké vysporiadať tieto pozemky  a túto opravu cesty 

zrealizovať. Poslankyňa Durcová poďakovala za odpoveď. Poslankyňa Pilátová sa opýtala, v mene 

občanov na dopravné značenie na ulici SNP pri potravinách pani Potfajovej, kde je značka 

Jednosmerná premávka až pri prvom vchode činžiaka, ktorý je oproti potravinám. Či by nebolo 

možné dať túto značku na začiatok odbočky. Primátor mesta jej povedal, že sa obráti na pána 

Martinusa referenta pre CO, PO a krízové riadenie MsÚ nech zistí prečo to je tak. Pani Adámková, 

riaditeľka m. p. o.  DK Javorina Stará Turá konštatovala, že mesto chce  držať krok s dobou 

a zavádza nové technológie a či sa niekto aj o ne stará. Myslí inteligentné lavičky a informačný 

panel na námestí,  lebo si myslím,  že ani jedno ani druhé nie je funkčné a stálo to mesto nemalé 

peniaze, tak by bolo fajn keby to slúžilo. Pani Krištofíková, prednostka MsÚ jej odpovedala, že 

zistí, či fungujú.  

Poslankyňa Pániková sa spýtala, či by nebolo možné, keď sa teraz robia chodníky, či by nebola 

možná ich jednotná úprava. Spoločnosť SPP, a.s. robí chodníky z asfaltu a vedľa toho spoločnosť 

Slovak Telecom robí zámkovú dlažbu. Primátor mesta s tým súhlasí a chce, keď budeme do 

budúcna robiť chodníky, tak nech sú to chodníky dlažbové. Pani Robeková informovala, že 

v rozhodnutí o rozkopávke majú sa chodníky uviesť do pôvodného stavu. V rámci mesta Stará Turá 

sa v minulosti došlo k dohodám, že sa spravila zámková dlažba. No nie všetky spoločnosti, to majú 

v rozpočte a problém je sa s nimi dohodnúť. Primátor mesta sa spýtal pána Moravčíka, riaditeľa m. 

p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, či sú chodníky na Kórei dorobené. Pán Moravčík mu 

odpovedal, že z kapitálových výdavkov sa kúpi dlažba a v spolupráci s firmou, ktorá robí chodníky 

pre spoločnosť Slovak Telekom, tie chodníky dorobia. Tam kde táto firma ukončí prácu na 

chodníku, tam budú pokračovať, aby bol celý úsek chodníka spravený. Týka sa to ulice Uhrovej 

a Hviezdoslavovej. Primátor mesta informoval, že dnes začal TSK robiť cestu na ulici Dibrovovej  

a 8. apríla až po tabuľu označujúcej koniec  Starej Turej smerom na Vaďovce, je to pomerne dlhý 

úsek. Budúci rok je naplánovaná oprava ciest na ulici Mýtnej a Husitskej a keď ulicu Jiráskovu 

spraví spoločnosť LIDL tak potom, cela spodná časť Starej Turej bude opravená.  V súčasnej dobe 

sa robí  vodovod na ulici Gen. M. R. Štefánika  od DK Javorina až po Dom špecialistov, lebo po 

dobudovaní celej zóny je plánované spraviť na ceste nový koberec.    

Poslankyňa Halinárová informovala, že TSK začal s opravou cesty na Papraď. Uviedla, že čo sa 

týka prejazdu cez Starú Turú – ulice Mýtnej a Husitskej, tam boli vyčlenené financie z TSK, kedy 

by tá cesta bola urobená v tomto roku, ale teraz boli schválené v rámci eurofondov štyri etapy, čo 

bolo nečakané, lebo to vždy bolo po jednej etape, tak sa rozhodlo, že sa to spraví z eurofondov. 
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Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania a keby netrvala dlho, možno by sa 

s opravou začalo tento rok. Je jej iba ľúto, že keď číta komentáre ľudí, ktorí sa vyjadrujú k opravám 

ciest vo svojich príspevkoch,  znevažujú túto prácu. Primátor mesta sa poďakoval pani Adámkovej, 

riaditeľke m. p. o. DK Javorina a jej kolegom, že nám poskytla priestory v DK Javorina, kde sa 

konalo zasadnutie MsZ a oslava 630. výročia prvej písomnej zmienky mesta Stará Turá a priestory 

v DK na Papradi v ktorom sa tiež konalo zasadnutie MsZ. Poďakoval sa i za zorganizovanie 

staroturianskeho jarmoku. Ďalej sa poďakoval členom ĽH – POLUN, ktorí  sa zúčastnili  podujatia 

Jízda králů v Kunoviciach, kde reprezentovali Starú Turú a mali výnimočný ohlas.  

 

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

 

Záznam z XXXVI. zasadnutia MsZ je zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá: 

https://www.staratura.sk/item/zaznam-xxxvi-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-stara-tura-dna-

2582022/ 

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 08.09.2022 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Zuzana Zigová  .......................................... 

 

     

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

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    

 

 

 

 

 

 


