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Z Á P I S N I C A  

z XXXVII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 21.09.2022 

 

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. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu 

kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti s pandémiou COVID-19 “  

4. Návrhy a otázky poslancov 

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

 

XXXVII. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:00 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov. Ospravedlnené boli poslankyne Nora Pániková, 

Helena Fáberová a Zuzana Zigová. Neospravedlnený bol poslanec Ivan Klimáček. 

 

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

v pozvánke.  

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 – XXXVII/2022 

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

v pozvánke.   

 

Primátor mesta sa spýtal, či má niekto návrh na zmenu programu, alebo jeho doplnenie. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani návrhy. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

 

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

Iveta Gavačová, Anna Halinárová a Zdena Pilátová a za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí 

poslanci Richard Bunčiak a Matej Antálek. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 2 – XXXVII/2022 

 

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

Ivetu Gavačovú, Annu Halinárovú a Zdenu Pilátovú a za overovateľov zápisnice poslancov  

Richarda Bunčiaka a Mateja Antálka. 

 

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

 

3. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ Podpora udržateľnosti a odolnosti 

Domu kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti s pandémiou COVID-19 “  

 

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

kultúry ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program vyhlásilo výzvu IROP-

PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID - 19. 

Výzva je zameraná  na podporu regionálnej kultúry prevádzkovanej územnou samosprávou. 

Určená je pre kultúrne zariadenia na obstaranie a modernizáciu materiálno technického 

a technologického vybavenia, ako aj realizáciu stavebných interiérových úprav s cieľom zvýšenia 

funkčných štandardov. 

V rámci tejto výzvy na základe Uznesenia č. 3 -XXVII/2021 m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará 

Turá  predložila projekt „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará Turá 

v súvislosti s pandémiou COVID-19“. 

Projekt v zmysle výzvy obsahuje 2 typy aktivít: 

 

- Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii 

Projekt rieši modernizáciu veľkej sály domu kultúry, ktorý si v tomto roku pripomína 60. výročie. 

Z dôvodu nefunkčnosti vzduchotechniky je potrebné vyriešiť nedostatočné vykurovanie priestoru 

a naopak počas letných mesiacov, pri plnom obsadení kapacity, je nevyhnutná klimatizácia, ktorá 

by zároveň čiastočne čistila vzduch a počas vykurovacieho obdobia by posilnila vykurovanie. 

Projekt by zároveň riešil výmenu sedačiek, čím by sa podstatne zvýšil komfort návštevníkov. 

Odstránením sedačiek sa naskytne príležitosť veľkú sálu vymaľovať.  Ďalším potrebným krokom 

je výmena podlahovej krytiny na prízemí  i na balkóne. Zároveň na balkóne by sa čiastočne zmenilo 

usporiadanie radov, jeden rad by bol zrušený, aby sa dosiahli štandardné rozostupy medzi 

jednotlivými radmi. 

 

- Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie 

Na splnenie hygienických štandardov je nevyhnutné priestor vybaviť germicídnymi žiaričmi a tým 

zabezpečiť dezinfekciu vzduchu. 

Celá modernizácia bude prebiehať maximálne citlivo, bez väčších zásahov do interiéru. aby bol 

zachovaný ráz budovy.  

 

Rozpočet projektu je 240 836,98 €. Schválený podiel spolufinancovania - Uznesenie č. 3 -

XXVII/2021 z vlastných zdrojov zriaďovateľa je vo výške min. 5%, čo predstavuje sumu  15 000 

€. Výška príspevku v prípade schválenia žiadosti o NFP je 199 998,25 €. Rozdiel 

spolufinancovania vo výške 25 838,73 € bude hradený z prostriedkov m. p. o. Domu kultúry 
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Javorina Stará Turá zapojených do programového rozpočtu (rozpočtová klasifikácia 453 - 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov).  

Na základe výzvy Ministerstva kultúry SR na doplnenie žiadosti o nenávratný príspevok je 

potrebné predložiť schválenie spolufinancovania projektu:   

 

Spolufinancovanie projektu vo výške 15 000 € z vlastných prostriedkov zriaďovateľa 

Spolufinancovanie projektu vo výške 25 838,73 € z prostriedkov m. p. o. Domu kultúry Javorina 

Stará Turá (rozpočtová klasifikácia 453) 

 

V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy IROP bude predložené 

rozpočtové opatrenie na financovanie projektu. Predpoklad realizácie projektu v prípade 

schválenia je v roku 2023. 

 

Poslanec Slezáček sa spýtal, či v tejto modernizácii je zahrnutý výťah a rekonštrukcia kaviarne. 

Pani Adámková mu odpovedala, že v tomto projekte sa s tým neuvažovalo, lebo bola rada, že sa 

do tejto plánovanej sumy zmestili s obnovou sály.  

Primátor mesta sa spýtal, že či sa zruší jeden rad sedadiel aj na bočných balkónoch. Pani Adámková 

mu odpovedala, že nie. Jeden rad sedadiel bude zrušený iba v strednej časti balkóna, nakoľko 

odstup medzi sedadlami je veľmi malý.  

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 – XXXVII/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa  21.9.2022 prerokovalo návrh 

na spolufinancovanie projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina 

Stará Turá v súvislosti s pandémiou COVID-19“ a  s c h v a ľ u j e spolufinancovanie 

projektu „ Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry Javorina Stará Turá v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 “ z Integrovaného regionálneho operačného programu nasledovne : 

1. Spolufinancovanie projektu vo výške 15 000 € z vlastných prostriedkov zriaďovateľa                                   

2. Spolufinancovanie projektu vo výške 25 838,73 € z prostriedkov Domu kultúry Javorina 

Stará Turá (rozpočtová klasifikácia 453), číslo výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 

z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 7 – REACT-EÚ Špecifický 

cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii. 
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4. Návrhy a otázky poslancov 

 

Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky. 

 

Pani Adámková,  riaditeľka  m. p. o. DK Javorina Stará Turá sa poslancom poďakovala za podporu 

projektu a pozvala všetkých na oslavu 60. výročia otvorenia Domu kultúry Javorina Stará Turá, 

ktorá sa uskutoční dňa 25. septembra 2022 o 17:00 hod. vo veľkej sále DK Javorina. 

 
Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 15:11 hod. 

 

 

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 22.09.2022 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Richard Bunčiak  .......................................... 

 

     

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

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    

 

 

 

 

 

 


