
Z Á P I S N I C A 

zo VI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 20. 6. 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na IV. Zasadnutí MsZ 

4. Správa z kontroly ukončenej po IV. Zasadnutí MsZ 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 

6. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

7. Prehľad rozpočtových opatrení 

8. Návrh na navýšenie výdavkovej časti PR 2019 v programe Šport – poslanecký návrh 

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

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území 

mesta Stará Turá 

10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11. Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

12. Majetkové záležitosti 

13. Vyhodnotenie Komunitného plánu 

14. Informácia k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará Turá 

15. Návrhy a interpelácie poslancov  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

VI. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta  o 15.00 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 10 poslancov. Ospravedlnená bola poslankyňa Halinárová, 

neprítomnosť neospravedlnil poslanec Ammer, poslankyňa Hluchá avizovala meškanie cca 10 

minút. 

Primátor informoval, že zapisovateľkou bude Dominika Gulánová. 

Následne predložil návrh na schválenie programu rokovania tak ako bol zverejnený v pozvánke. 

Poslanec Klimáček uviedol, že by chcel, aby sa o bode 11 rokovalo o jednotlivých sadzbách 

dane z nehnuteľností osobitne. Primátor vysvetlil, že teraz sa dáva schvaľovať program, ak má 

nejaké návrhy k materiálu, tieto budú prerokovávané v rámci daného bodu programu. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   10 

     proti:       0 

     zdržal sa:    0  

MsZ prijalo 

 

u z n e s e n i e  1-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo schválilo program rokovania tak, ako bol zverejnený 

v pozvánke. 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Primátor predložil návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: 
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Ivan Klimáček, Zuzana Zigová, Zdena Pilátová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Nora 

Pániková a  Igor Slezáček. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:     9 

     proti:       0 

     zdržal sa:    1 (Pilátová)  

MsZ prijalo 

 

u z n e s e n i e  2-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení Ivan Klimáček, 

Zuzana Zigová, Zdena Pilátová a overovateľov zápisnice Nora Pániková 

a Igor Slezáček. 
 

 

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí MsZ 

Informáciu k vyhodnoteniu plnenia uznesení zo IV. zasadnutia MsZ podala hlavná 

kontrolórka mesta pani Maťková v súlade s predloženým písomným materiálom. Primátor 

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  3-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 

o plnení uznesení zo IV. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 

4. Správa z kontroly ukončenej po IV. Zasadnutí MsZ 

Informáciu ku kontrole ukončenej po IV. zasadnutí MsZ podala hlavná kontrolórka mesta 

pani Maťková v súlade s predloženým písomným materiálom. Primátor 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  4-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

o vykonanej kontrole ukončenej po IV. zasadnutí MsZ.  
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5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 predložila hlavná kontrolórka. 

O 15.10 hod. prišla poslankyňa Monika Hluchá. 

 

Primátor predložil návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. 

polrok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   10 

     proti:       0 

    zdržal sa:    1 (Hluchá)  

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  5-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na 2. polrok 2019. 
 

6. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

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

31. 5. 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 1 231 581,69 EUR. Stav na jednotlivých 

bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci máj  

zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 33 849 EUR a v porovnaní s tohtoročnou 

rozpočtovanou čiastkou o 25 431 EUR. Mesto dňa 20. 5. 2019 zinkasovalo sumu podielových 

daní vo výške 194 791 EUR. Celková suma podielových daní od začiatku roka 2019 dosiahla 

sumu 1 480 638 EUR, čo je o 88 187 EUR viac ako rozpočtovaná čiastka na toto obdobie. 

Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 379 896,12 EUR. 

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 231 

581,69 EUR) je časť finančných prostriedkov vo výške 587 172,60  EUR účelovo viazaná v 

rezervnom fonde a suma 39 377,99 EUR je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom 

bytov. Stav finančných prostriedkov mesta je ustálený. 

 

Primátor dal hlasovať o tom, že MsZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení 

mesta. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  6-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo  b e r i e   n a  v e d o m i e  informáciu o aktuálnom 

hospodárení mesta.  

 
7. Prehľad 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  
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a doplnení niektorých zákonov oddelenie ekonomiky a majetku MsÚ predkladá rozpočtové 

opatrenia k III. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019.  

Rozpočtové opatrenie č. 201900014 je návrh rozpočtového opatrenia, ktorého schválenie je 

v kompetencii mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia č. 20190012 a 20190013 

schválil primátor mesta v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará 

Turá a sú mestskému zastupiteľstvu predložené na vedomie. 

Vplyvom rozpočtových opatrení, uvedených v prílohe k materiálu, dôjde k zvýšeniu príjmovej 

časti rozpočtu o sumu 1 082 € a k zvýšeniu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 1 082 €. 

 

Primátor predložil návrh na prijatie uznesenia v súlade s predloženým materiálom. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0 

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  7-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 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, návrh rozpočtových opatrení k III. 

zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

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

rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20190012 a 20190013    

      b)  s c h v a ľ u j e 

 rozpočtové opatrenie evidované pod číslom 20190014  

c) k o n š t a t u j e  

že rozpočtovými opatreniami uvedenými pod písm. a) a b) uznesenia 

sa zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 1 082 EUR a zvýšia celkové 

výdavky rozpočtu o sumu 1 082 EUR. 
 

8. Návrh na navýšenie výdavkovej časti PR 2019 v programe Šport – poslanecký návrh 

Predmetný dokument je poslaneckým návrhom poslancov Antálka a Valenčíka. Poslanec 

Antálek uviedol, že Program č. 10 - ŠPORT je dlhodobo podfinancovaný. Bežné výdavky 

v tomto roku predstavujú v rozpočte na Program Šport čiastku 97 600 EUR.  V roku 2014 

predstavovali výdavky na tento program čiastku 83 233 EUR. Od roku 2014 tak celkové 

navýšenie bežných výdavkov tohto Programu predstavovalo len 14 367 EUR. Poukázal na 

vývoj  zobrazený v grafe, ktorý bol uvedený v písomnom materiáli. Z grafu vidieť, že výdavky 

bežného rozpočtu v iných programoch rástli za posledných 5 rokov oveľa vyšším tempom ako 

dotácie do športu, ktoré za toto obdobie vzrástli o 11 %.  Podobné je to aj u investícií do 

infraštruktúry, kde v oblasti športu za posledné 4 roky bolo preinvestované 17 910,00 EUR, 

pričom v programe kultúry to tvorilo 132 834,00 EUR. Vzhľadom na uvedenú situáciu navrhuje 

v budúcom období navýšenie bežných výdavkov na prvok – 10.2. - Dotácie športovým klubom 

podľa VZN nasledovne : 

2019 – o 6 tis. EUR, 2020 – o 18 tis. EUR oproti 2019, 2021 – o 18 tis. EUR oproti 2020. 

Od r. 2022 – priemerným percentom rastu výdavkov Programového rozpočtu. 
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V roku 2021 by tak dotácie pre športové kluby podľa VZN mali dosiahnuť čiastku 76 tis. EUR. 

Oproti pôvodne predloženému materiálu navrhuje, aby bola táto dotácia pre rok 2019 

poskytnutá pre MFK, nakoľko tento má existenčné problémy. 

Poslankyňa Durcová sa spýtala, na aký účel budú tieto peniaze v prípade schválenia použité, či 

len pre deti alebo aj mužov. Poslanec Antálek odpovedal, že majú 3 mládežnícke družstvá, 

nakoľko cestujú na zápasy, platia prihlášky do súťaží, musia zaplatiť tzv. delegované osoby, na 

jeden zápas je to 250 EUR. Poslankyňa Hluchá sa spýtala, prečo sa dotácia nerozdelí medzi 

všetky kluby rovnomerne. Poslanec Antálek uviedol, že suma 6 000 EUR nie je vysoká a 

futbalu v meste hrozí zánik. Poslankyňa Durcová poznamenala, že všetky športové kluby sú 

v mínuse. Poslankyňa Pilátová uviedla, že rozpočet na rok 2019 je uzavretý, kde zobrať tých 

6 000 EUR. Prednostka uviedla, že mesto má k dispozícii finančné prostriedky, s ktorými 

nebolo pri zostavovaní rozpočtu rátané, preto by muselo prísť k presunu  z iných kapitol. 

Poslankyňa Pániková uviedla, že je za to, nech sa podporuje šport, ale nech sa rozdeľujú 

prostriedky rovnomerne. Keď dá mesto teraz futbalistom, budú žiadať všetky športové kluby. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho predniesol poslanec Antálek (dotácia pre 

MFK Stará Turá). 

 

Hlasovanie poslancov:  za:     5 (Antálek, Bunčiak, Gavačová, Slezáček,  

             Valenčík) 

     proti:       0  

    zdržal sa:    6 (Durcová, Hluchá, Klimáček,  

            Pániková, Pilátová, Zigová) 

Návrh nebol prijatý. 

 

Následne dal primátor hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo pôvodne predložené (bez 

konkrétneho určenia dotácie pre MFK). 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11  

     proti:       0  

    zdržal sa:    0  

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  8-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e   navýšenie výdavkovej časti 

Programového rozpočtu mesta na rok 2019 v kapitole bežné výdavky - 

program č. 10 – ŠPORT (podprogram: 10.2. - Grantový systém na 

podporu športu, položka dotácie pre športové združenia, kluby mesta - 

podľa VZN) pre rok 2019 o sumu 6 000 EUR.  
 
9. Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území 

mesta Stará Turá 

Materiál predložil školský úrad v spolupráci pánom Šuchtom. Potreba prijatia tohto VZN je 

podrobne uvedená v dôvodovej správe k tomuto materiálu. Hlavná kontrolórka poznamenala, 

aby pri predkladaní návrhov nových VZN uviedol, či boli zo strany verejnosti vznesené  
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pripomienky. Pani Sládková uviedla, že k návrhu predmetného VZN žiadne pripomienky 

vznesené neboli. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 3/5 väčšinou hlasov 

u z n e s e n i e  9-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   VZN č. 4/2019 –NAR  o určení 

výšky mesačných príspevkov  zákonných zástupcov detí a žiakov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území  

mesta Stará Turá. 

 

10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Materiál v stručnosti predniesol primátor, ktorý uviedol, že napriek tomu, že počet obyvateľov 

mesta klesá, množstvo odpadu narastá. Výškou poplatku za odpad sme na úrovni mesta Galanta, 

ktoré je svojím reliéfom neporovnateľné, nakoľko leží na rovine. Mesto Stará Turá má mestské 

časti, z ktorých je aj náročnejší odvoz odpadu. Uviedol tiež, že mestá a obce zo zákona nemôžu 

dotovať likvidáciu odpadu, táto povinnosť je na občanoch – koľko odpadu vyprodukujú, toľko 

musia zaplatiť. Navyše, poplatok za TKO nebol upravovaný od roku 2012, teda 7 rokov. 

Poslankyňa Pániková sa spýtala, či seniori majú nejaké úľavy na poplatkoch. Prednostka 

uviedla, že nie, pretože to zákon neumožňuje, odpad tvorí každý, preto aj každý musí platiť 

poplatok. Primátor informoval, že k návrhu VZN neboli zo strany verejnosti vznesené žiadne 

pripomienky.  

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

  

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 3/5 väčšinou hlasov 

u z n e s e n i e  10-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   VZN č. 5/2019 –NAR  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

11. Návrh VZN o  podmienkach určovania a vyberania miestnych daní  
K materiálu predniesol úvodný komentár primátor. Daň z nehnuteľností  je jedným z hlavných 

zdrojov príjmov mesta Stará Turá,  vďaka ktorému sa dokážeme vyrovnávať s čoraz väčším 

počtom kompetencií a úloh, ktoré na samosprávy prenáša štát. Pre mesto sú podielové dane 

a miestne dane hlavným príjmom, vďaka ktorým môže mesto plánovať a realizovať nové, 

respektíve kvalitnejšie služby. Mestu Stará Turá bude na vykrytie vládnych opatrení chýbať  
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v rozpočte na rok 2019 viac ako 300 000 EUR. Upriamil pozornosť na tabuľku, ktorá je 

súčasťou materiálu, v ktorej je uvedené porovnanie dane z nehnuteľností okolitých miest. 

Uviedol tiež, že miestne dane sa neupravovali od roku 2012. V tejto súvislosti uviedol, že od 

roka 2012 vzrástla priemerná mzda v národnom hospodárstve o 285,- EUR. Upozornil na 

povinnosť vyplývajúcu zo zákona o miestnych daniach, kde majú obce a mestá povinnosť 

najneskôr v roku 2023 mať zosúladené násobky sadzby daní z medzi najnižšou a najvyššou 

sadzbou, ktorý nesmie byť viac ako 10 násobok, pričom mesto Stará Turá má v súčasnosti 21 

násobok. Ak by mesto túto úpravu odkladalo, najneskôr v roku 2023 bude nutné upraviť sadzby 

daní radikálne. Podľa predloženého návrhu VZN sa zjednocujú niektoré sadzby daní, niektoré 

sa zvyšujú, v konečnom dôsledku sa jedná o priemerný nárast o 16 %.  

Poslanec Klimáček navrhol, aby sa hlasovalo o niektorých položkách sadzieb daní 

z nehnuteľností samostatne, pričom by sa malo jednať o zníženie sadzieb u niektorých položiek 

a u 1 položky o zvýšenie. Primátor uviedol, že materiál bol vypracovaný ako celok, kde medzi 

jednotlivými položkami existujú vzájomné súvislosti a zákonné požiadavky. Spracovateľka 

materiálu p. Horňáková upozorňovala na to, že treba mať na pamäti najmä tieto zákonné 

požiadavky, ak by sme chceli  jednotlivé položky upravovať.  Poslanec Klimáček uviedol, že 

sa jedná o 6 položiek, s ostatnými že nemá problém. Primátor zopakoval to, čo už raz k úprave 

sadzieb uviedol. Poslanec Klimáček uviedol, že chápe, že do roku 2024 treba dane upraviť, ale 

že tieto by sa mali zvyšovať postupne každý rok, aby sa ľudia na to vedeli pripraviť. Primátor 

sa spýtal, kde má mesto teda vziať  peniaze na rozvojové aktivity mesta. Celkový efekt zvýšenia 

všetkých položiek dane z nehnuteľností pre rok 2020 predstavuje cca 93 000 EUR, čo nie je až 

tak drastická suma, zvlášť, ak miestne dane tvoria jeden z hlavných zdrojov príjmu mesta. 

Poslankyňa Gavačová uviedla, že materiál pripravovali zamestnanci mestského úradu cca 2 

mesiace, všetky položky dane z nehnuteľností rešpektujú zákonné požiadavky na násobky, tak, 

ako to v úvode uviedol primátor. Ak sa u niektorých položiek zmení sadzba, môže sa stať, že 

zákonné požiadavky nebudú dodržané. Odcitovala preto ako príklad z ustanovení zákona 

o miestnych daniach. Ďalej uviedla, že štát tiež stavia obce a mestá pred hotovú vec a nedáva 

priestor na to, aby sa na štátne opatrenia pripravili (príspevky na rekreáciu zamestnancov, obedy 

zadarmo, zvyšovanie platov vo verejnej správe), atď.). Vedúci oddelenia vnútornej správy 

p. Šuchta uviedol, že ak prejde návrh koaličnej strany na zvýšenie nezdaniteľnej čiastky základu 

dane, dôjde aj k výpadku časti príjmov mesta z podielových daní. Poslankyňa Pilátová uviedla, 

že je za zvýšenie daní, ale že je názoru, že mesto je menej zaťažené týmto zvýšením než mestské 

časti. Primátor uviedol, že pri vyrubení dane sa v Starej Turej daň do 3 eur neplatí. Uviedol 

príklad, že pri ornej pôde vychádza za 1000 m2 daň 2,89 eur (teda sa daň neplatí). Pri lúkach 

(trvalých trávnych porastoch) je teraz sadzba 0,55 %, po zvýšení by bola 1,20 %, čo je vo 

finančnom vyjadrení zvýšenie o 0,0005 EUR. Pri byte o výmere 70 m2 je teraz daň cca 18 EUR, 

po zvýšení bude cca 23 EUR, pri záhrade o výmere 300 m2 je teraz daň v meste 5,53 EUR 

a zvýšila by sa na 8,27 EUR, v miestnych častiach je daň 2,93 EUR a zvýšila by sa na 3,88 

EUR. Daň za ornú pôdu sa neupravovala 15 rokov. Čo sa týka lesov, pri fyzických osobách je 

teraz príjem mesta z dane celkom cca 760 EUR, po zvýšení by celkový príjem predstavoval cca 

900 EUR, jedná sa teda pre mesto o ročný nárast príjmu z tejto dane cca 140 EUR. Naďalej 

ostávajú vo VZN úľavy pre občanov nad 70 rokov a ZŤP.   Primátor informoval, že k návrhu 

VZN neboli zo strany verejnosti vznesené žiadne pripomienky.  

Poslankyňa Durcová mala pripomienku, že v miestnych častiach  majú obyvatelia vyššie 

náklady na bývanie, na cestovanie do práce, do obchodov, k lekárovi, nestavala by preto dane 

na jednu úroveň. Vedúca kancelárie primátora p. Booorová povedala, že napríklad zimná 

údržba a zvoz odpadu sú pre mesto zase nákladnejšie práve kvôli mestským častiam. Riaditeľka 

Technických služieb p. Vráblová uviedla, že tieto poplatky sú na báze solidárnosti, v mestských  
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častiach musí auto zvážajúce odpad zastavovať pri každom dome, v meste sú zberné nádoby 

v určitých vzdialenostiach od seba pre väčšiu časť obyvateľstva. Poslankyňa Gavačová sa 

vyjadrila, že obyvateľom mestských častí predsa slúžia aj zariadenia mesta, ktoré sú v meste, 

ako je základná škola, materská škola, dom kultúry, atď. Dane sa nedajú podľa nej viazať na 

výšku nákladov na život, sú to majetkové dane a vzťahujú sa na majetok. Poslankyňa Hluchá 

sa spýtala, či dane pri jednotlivých položkách sú previazané aj medzi mestom a mestskými 

časťami, na čo primátor odpovedal, že z okolitých miest má asi len Brezová pod Bradlom 

rozdielne sadzby dane pre mesto a mestské časti. Prednostka uviedla, že aj na školeniach 

školitelia upozorňujú na to, že sadzby majú byť v zásade zjednotené pre m. č. a j. č. , takto sú 

nastavené aj programy pre mestá a obce pre miestne dane. Tiež uviedla, že  bývanie v meste ale 

v mestských častiach má každé svoje výhody i nevýhody a dochádzanie za prácou je dnes už 

úplne bežná záležitosť. Poslanec Klimáček sa opätovne prihlásil s tým, že dal návrh na 

hlasovanie o jednotlivých položkách sadzieb dane, či sa teda nebude o jeho návrhu hlasovať. 

Primátor uviedol, že v zmysle rokovacieho poriadku MsZ je potrebné naformulovať konkrétny 

návrh, o ktorom chce dať poslanec hlasovať. Keďže MsZ v úvode zasadnutia schválilo 

návrhovú komisiu, vyhlásil o 16.30 hod. 10 minútovú prestávku a vyzval návrhovú komisiu, 

aby naformulovala a predložila návrh, o ktorom má MsZ hlasovať. O 16.45 hod. pokračovalo 

zasadnutie MsZ. Poslanec Klimáček uviedol, že navrhuje zmenu u 6 položiek dane 

z nehnuteľností, pričom sa má jednať o ornú pôdu, kde navrhuje zvýšenie o 50 % oproti 

predloženému návrhu zvýšenia dane, pri TTP taktiež o 50 %, pri záhradách o 25 %, pri stavbách 

na bývanie v m. č. o 50 %, u ostatných stavieb navrhuje zvýšenie o 20 % a navrhuje tiež zvýšiť 

daň u priemyselných stavieb. Hlavná kontrolórka vyzvala poslanca Klimáčka, aby uviedol, 

ktorý § navrhovaného textu VZN navrhuje upraviť. Prednostka sa vyjadrila, že poslanec 

Klimáček zrejme vychádza z tabuľky, ktorá je súčasťou dôvodovej správy materiálu. 

Poslankyňa Gavačová uviedla, že treba predložiť protinávrh textu VZN, nie dôvodovej správy 

materiálu. O slovo sa prihlásil poslanec Bunčiak, ktorý navrhol, aby sa hlasovalo o návrhu, 

ktorý bol predložený poslancom na MsZ ako písomný materiál vypracovaný zamestnancami 

mesta, navrhovaný nárast dane z nehnuteľností predsa nie je vysoký a ak mesto chce realizovať 

investičnú činnosť, peniaze bude potrebovať. Poslankyňa Gavačová sa spýtala, či poslanci, 

ktorí boli poslancami aj v roku 2012, takto komplikovane hlasovali aj vtedy o jednotlivých 

položkách daní alebo schvaľovali VZN ako celok. Poslankyňa Zigová uviedla, že ho 

schvaľovali ako celok, ale vtedy neboli také rozdielne názory. Zároveň uviedla, že žiadny 

konkrétny návrh návrhová komisia nemá naformulovaný, pretože ho nevie predložiť 

a prepočítať jednotlivé položky, nakoľko aj zamestnanci MsÚ pripravovali materiál cca 2 

mesiace. Následne poslanec Klimáček stiahol svoj návrh, aby sa hlasovalo o niektorých 

položkách samostatne. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:     4 (Antálek, Bunčiak, Gavačová, Slezáček) 

     proti:       1 (Durcová)  

    zdržal sa:    6 (Hluchá, Klimáček, Pániková, Pilátová,  

            Valenčík, Zigová) 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  11-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v á l i l o   VZN č. 6/2019 o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní. 
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K tomuto výsledku hlasovania primátor ešte uviedol, že mesto má ambíciu predložiť materiál 

opätovne v septembri, vyzval však poslancov, aby si prípadné protinávrhy riadne pripravili a 

prepočítali tak, aby bol dodržaný zákon. Ak však nedôjde zo strany poslancov k podpore návrhu 

na úpravu miestnych daní, bude potrebné zásadným spôsobom zmeniť priority mesta, bude 

možné financovať len nevyhnutné veci, ako napr. dofinancovanie rekonštrukcie materskej 

školy, ktorá bola schválená ešte predchádzajúcim zastupiteľstvom, no realizuje sa až teraz a 

vyvstali tam problémy s dofinancovaním celého projektu. Hlavná kontrolórka tiež uviedla, že 

poslanci majú možnosť komunikovať so zamestnancami odborných útvarov MsÚ. Prednostka 

doplnila, že sa treba dopredu ohlásiť, aby si zamestnanci  vymedzili na nich čas. Poslankyňa 

Pániková sa vyjadrila, že o takej téme, ako sú dane, treba diskutovať. Poslankyňa Gavačová sa 

vyjadrila, že mesto zorganizovalo stretnutie s občanmi, kde jednou z tém mala byť aj úprava 

miestnych daní, no záujem zo strany občanov nebol takmer žiadny, prišlo veľmi málo ľudí. 

Poslankyňa Pániková reagovala, že pozvánka bola do akéhosi priestoru TU., pričom ľudia ani 

nevedia čo to je a kde to je, že by takéto stretnutia s občanmi mali byť napríklad v Dome 

kultúry. Primátor povedal, že stretnutie s občanmi sa nakoniec konalo v mestskom múzeu na 

prízemí Domu kultúry, o čom mesto informovalo, ale priznal, že mesto sa poučilo a po 

prehodnotení situácie bude podobné akcie organizovať vo vlastných priestoroch. Apeloval tiež 

na poslancov v tom smere, že byť poslancom neznamená robiť len pre občanov populárne veci, 

ale ľuďom aj vysvetľovať a vedieť prijímať aj nepopulárne rozhodnutia.  

      

12. Majetkové záležitosti 

  
12.1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 
Za oddelenie ekonomiky a majetku mesta (OEaMM) predniesla materiál pani Galbavá.   

 Jednalo sa o žiadosť spoločnosti Mestský športový areál s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 617 a parc. č. 613/2 v k. ú. Stará Turá z dôvodu 

uloženia plynovej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 616. Komisia pre výstavbu 

a životné prostredie a komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporučili zriadenie 

bezodplatného vecného bremena.   Zároveň odporučili doplnenie zriadenia vecného bremena 

na pozemkoch parc. CKN č. 620/1,2 a parc. č. 613/1 z dôvodu zatepľovania budovy telocvične. 

Bezodplatne môže byť zriadené vecné bremeno na návrh primátora a rozhodnutia mestského 

zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Primátor preto navrhol, aby vecné 

bremeno bolo zriadené bezodplatne. Poslankyňa Gavačová navrhla, aby bolo pri všetkých 

uzneseniach, týkajúcich sa nehnuteľností, doplnené katastrálne územie.   

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

s doplnením podľa návrhu poslankyne Gavačovej. 

   

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 
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u z n e s e n i e  12-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti  s c h v a ľ u j e  zriadenie 

bezodplatného vecného bremena na pozemkoch : 

Parcely reg. „C“  

- parc. č. 617 – ostatná plocha o výmere 2362 m2 

- parc. č. 613/2 – ostatná plocha o výmere 1090 m2  

- parc. č. 613/1 – ostatná plocha o výmere 1115 m2 

- parc. č. 620/1 – zast. plocha o výmere 1853 m2 

- parc. č. 620/2 – zast. plocha o výmere 28 m2, ktoré sú  zapísané v k. ú. Stará 

Turá na LV č. 1 pod B1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1 , pre Mestský 

športový areál Stará Turá s.r.o., Športová 503, 916 01 Stará Turá, IČO 

34 147 811. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia plynovej 

prípojky a zateplenia budovy telocvične v prospech vlastníka pozemku parc. 

CKN č. 616. 
 

12.2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 
Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá.  Jednalo sa o návrh na zriadenie vecného 

bremena kde mesto Stará Turá bude oprávnený z vecného bremena. Zriadenie vecného bremena 

je potrebné uzatvoriť s vlastníkmi pozemkov  dotknutých stavbou „ Cyklochodník v meste 

Stará Turá“. Jedná sa o nasledovné pozemky - parcely reg „C“ parc. č. 1038/23, parc. č. 1572/1, 

parc. č. 1057/5, parc. č. 1198/1, parc. č. 1198/2, parc. č. 1198/3, parc. č. 1198/4, parc. č. 1198/5, 

parc. č. 1198/6, parc. č. 1056/5, parc. č.1056/2, parc. č. 1198/7, parc. č. 1189/1, parc. č. 1188/37, 

parc. č. 1825/15, parc. č. 1825/230 a parcele reg. „E“ parc. č. 1305/21, parc. č. 764/5, parc. č. 

764/91, parc. č. 1255, parc. č. 1264, parc. č. 764/82, parc. č. 2042/1, parc. č. 2043/1, parc. č. 

2043/2, parc. č. 2043/3, parc. č. 764/93, parc. č. 2133/1, parc.č. 2305/1. S vlastníkmi pozemkov 

bude uzatvorená  zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá je potrebná 

k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

s doplnením podľa návrhu poslankyne Gavačovej (viď bod 12.1.). 

 

Hlasovanie poslancov:  za:     7 (Antálek, Durcová, Gavačová, Klimáček, 

              Pilátová, Slezáček, Zigová) 

     proti:       3   (Bunčiak, Hluchá, Valenčík)  

    zdržal sa:    1  (Pániková) 

MsZ prijalo  

 

u z n e s e n i e  13-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti  s c h v a ľ u j e  zriadenie 

vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 1038/23, parc. č. 

1572/1, parc. č. 1057/5, parc. č. 1198/1, parc. č. 1198/2, parc. č. 1198/3, parc. 

č. 1198/4, parc. č. 1198/5, parc. č. 1198/6, parc. č. 1056/5, parc. č. 1056/2, parc. 

č. 1198/7, parc. č. 1189/1, parc. č. 1188/37, parc. č. 1825/15, parc. č. 1825/230 
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a parcele reg. „E“ parc. č. 1305/21, parc. č. 764/5, parc. č. 764/91, parc. č. 

1255, parc. č. 1264, parc. č. 764/82, parc. č. 2042/1, parc. č. 2043/1, parc. č. 

2043/2, parc. č. 2043/3, parc. č. 764/93, parc. č. 2133/1, parc. č. 2305/1 v k. ú. 

Stará Turá. S vlastníkmi pozemkov bude uzatvorená zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena, kde mesto Stará Turá bude oprávnený 

z vecného bremena. Vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia 

stavby „Cyklochodník v meste Stará Turá“. 
 

12.3. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku 
Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá.  Jednalo sa o žiadosť Bc. Matúša Jankoviča, 

Topolecká č. 2144, Stará Turá, pani Michaely Ďurnekovej, Jiráskova 165/6, Stará Turá a 

spoločnosti MG Investment s.r.o., Odborárska 1381/18, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. CKN č. 42 – zast. plocha o výmere 693 m2, 

nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 152 na Hurbanovej ul., k. ú. Stará Turá, ktorý 

je zapísaný na LV č. 7302 pod B49 na mesto Stará Turá v podiele 8072/311088.  

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

s doplnením podľa návrhu poslankyne Gavačovej (viď bod 12.1.). 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0  

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  14-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      s c h v a ľ u j e   v zmysle § 

9a ods. 8 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 42 - 

zastavaná plocha o výmere 693 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 7302, k. ú. 

Stará Turá, v podiele 8072/311088 pod B49 na mesto Stará Turá.   

Kúpna cena za odpredávaný spoluvlastnícky podiel je stanovená vo výške 

0,10 €/m2.  

Odpredaj sa schvaľuje pre : 

1. Bc. Matúša Jankoviča, rod. xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, rod. č. 

xxxxxxxxxx, bytom Topolecká xxxx, 916 01 Stará Turá v podiele 

2689/311088, v sume 0,60 €. 

2. Michaelu Ďurnekovú, rod. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, rod. č. 

xxxxxxxxxxxxx, bytom Jiráskova xxxx, 916 01 Stará Turá v podiele 

2689/311088, v sume 0,60 €. 

3. spoločnosť MG Investment, s.r.o., Odborárska 1381/18, Nové Mesto nad 

Váhom, IČO 45 892 903 v podiele 2694/311088, v sume 0,60 €. 
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12.4. Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu 

Poslankyňa Gavačová uviedla, že po dohode s hlavnou kontrolórkou je potrebné stiahnuť 

materiál z rokovania MsZ a predložiť ho až na ďalšie rokovanie MsZ. 

 

12.5. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb 
Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá.  Jednalo sa o návrh na zverenie majetku mesta 

do správy Technických služieb m. p. o. Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok – detské 

ihrisko Drgoňova dolina v obstarávacej cene 10 404,43 €. Uvedený majetok bude doplnený do 

zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí 

majetku do správy bude odovzdaný do správy Technických služieb m. p. o. Stará Turá. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  15-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       s c h v a ľ u j e   zverenie 

majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o., Husitská cesta č.  

248/6, Stará Turá, IČO 35 602 210: 

- detské ihrisko Drgoňova dolina v obstarávacej cene 10 404,43 €. 

 

12.6. Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZŠ Stará Turá 

Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá.  Jednalo sa o návrh na zverenie majetku mesta 

do správy ZŠ Stará Turá, konkrétne ide o majetok  „Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ 

Komenského na MŠ, Stará Turá – špecifikácia hracích prvkov na ploche detského ihriska“ 

v obstarávacej cene 18 113,04 €. Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení 

majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy 

bude odovzdaný do správy ZŠ Stará Turá. 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  16-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       s c h v a ľ u j e   zverenie 

majetku mesta do správy Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá, 

IČO 36 125 121:  „Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ Komenského 

na MŠ, Stará Turá – špecifikácia hracích prvkov na ploche detského ihriska“ 

v obstarávacej cene 18 113,04 €. 
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12.7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá.  Jednalo sa o žiadosť Radoslava Setnického, 

Holubyho 338/6, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4092/18, parc. 

č. 4089, parc. č. 4088/2, parc. č. 4088/5v k. ú. Stará Turá z dôvodu uloženia NN elektrickej 

prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 4089/5.   

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

s doplnením podľa návrhu poslankyne Gavačovej (viď bod 12.1.). 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  17-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      s c h v a ľ u j e  zriadenie 

bezodplatného vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 

4088/5 – ostatná plocha o výmere 2027 m2, parc. č. 4092/18 – ostatná plocha 

o výmere 1026 m2 a pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 4088/2 – ostatná 

plocha o výmere 773 m2 a parc. č. 4089 – zast. plocha o výmere 550 m2, ktoré 

sú  zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v podiele 

1/1, k. ú. Stará Turá, pre Radoslava Setnického, rod. xxxxxxxxxx,  nar. 

xxxxxxxxx, rod. číslo xxxxxxxxxxx, bytom Holubyho xxxxxxx,  916 01 Stará 

Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia NN prípojky 

v prospech vlastníka pozemku parc. č. 4089/5. 

 
12.8. Návrh na vyhlásenie prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta 

Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá.  Jedná sa o nehnuteľnosti evidované na liste 

vlastníctva č. 1 v k. ú. Stará Turá: 

- kotolňa súp. č. 376 – nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 614 

- školská kuchyňa bez súp. č. – nachádzajúca sa pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 619         

- sklad školskej kuchyne bez súp. č.–nachádzajúci sa na pozemku parcela reg.„C“,parc. č. 621 

- dielne (s nadstavbou) bez súp. č.–nachádzajúce sa na pozemku parcele reg.„C“,parc. č. 612.   

Mesto Stará Turá sa stalo vlastníkom týchto nehnuteľností postupnou zámenou s TSK. Objekty 

v bývalom areáli SPŠE na ul. Gen. M. R. Štefánika  dlhodobo neslúžia svojmu pôvodnému 

účelu, sú nevyužívané a schátrané. Podľa Urbanistickej štúdie zóny Za Gátom ul. Gen. M.R. 

Štefánika, Stará Turá, ktorá je zverejnená na webovom sídle mesta, a ktorú MsZ svojim 

uznesením č. 30 – IV/2019 zo dňa 25. 4.  2019 zobralo na vedomie, budú na pozemkoch, na 

ktorých sa objekty nachádzajú, vybudované parkovacie plochy nielen pre nových obyvateľov, 

ale aj pre existujúce bytové domy nachádzajúce sa na ulici gen. M.R. Štefánika a v okolí.  

Pre zachovanie čo najväčšieho množstva existujúcej zelene v tejto zóne je potrebné  navrhnuté 

objekty odstrániť a vzniknutý priestor využiť na vybudovanie parkovacích miest tak ako je to 

navrhnuté v urbanistickej štúdii. Z uvedeného dôvodu je potrebné tento majetok vyhlásiť za 

prebytočný. 

Hlavná kontrolórka uviedla, že by mal byť pojem „prebytočný“ nahradený pojmom 

„neupotrebiteľný“.  
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Poslankyňa Pániková uviedla, že poslanci mailom dostali informáciu od HK, že MsZ schvaľuje 

prebytočnosť majetku po verejnom prerokovaní, teda či bola splnená táto požiadavka. 

Poslankyňa Gavačová uviedla, že pojem „verejné prerokovanie“ zákon o majetku obcí 

nepozná, tento pojem je síce uvedený v zásadách hospodárenia s majetkom mesta v čl. 11 ods. 

2), no bližšie nie je tento inštitút špecifikovaný. Mesto má za to, že urbanistická štúdia, teda 

zámer mesta ohľadne revitalizácie tejto časti mesta bol dostatočne odkomunikovaný 

s verejnosťou, široká verejnosť mala dokonca priestor na predkladanie pripomienok a návrhov 

na urbanistické riešenie tejto zóny. Štúdia je stále umiestnená na web stránke mesta, a to nielen 

jej grafická časť, ale aj písomná časť, v ktorej je zámer tieto budovy odstrániť uvedený. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

so zmenou podľa návrhu HK  

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  18-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu  u r č u j e   podľa § 11 ods. 4 

písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 

predpisov,  že nehnuteľný majetok mesta: 

- kotolňa súp. č. 376 – nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. „C“, parc. 

č. 614 

- školská kuchyňa bez súp. č. – nachádzajúca sa pozemku parcela reg. „C“, 

parc. č. 619         

- sklad školskej kuchyne bez súp.č.–nachádzajúci sa na pozemku parcela 

reg.„C“, parc. č. 621 

- dielne (s nadstavbou) bez súp.č.–nachádzajúce sa na pozemku parcele 

reg.„C“,parc. č. 612   

sa stáva   n e u p o t r e b i t e ľ n ý m  majetkom mesta Stará Turá. Tento 

majetok bude odstránený a vzniknutý priestor bude využitý za účelom 

riešenia statickej dopravy a parkovania k bytovým domom, ktoré budú 

v zóne za Gátom vybudované prostredníctvom úveru zo ŠFRB a dotácie 

z MDVa RR SR. 
 

12.9. Upozornenie prokurátora 

Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá. Informovala o upozornení prokurátora na 

porušenie zákona, a to ust. § 42 ods.  2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 

a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí pri prijímaní a zverejňovaní uznesení o prevode vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta, ktoré zistil pri kontrole uznesení MsZ z rokov 2017 a 2018. 

Jednalo sa o to, že hoci katastrálny zákon vyžaduje u zmluvných strán uvedenie osobných  
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údajov, v prijímaných a zverejňovaných uzneseniach tieto údaje absentujú. Tiež bolo vytknuté, 

že v uzneseniach pri nehnuteľnostiach nie je uvedené katastrálne územie. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  19-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo upozornenie prokurátora   b e r i e  n a  v e d o m i e. 

 
12.10. Doplnenie uznesenia č. 27 – IX/2015 

Za OEaMM predniesla materiál pani Galbavá, ktorá predložila návrh na doplnenie uznesenia 

č. 27-IX/2015 zo dňa 17. 9. 2015, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena na 

pozemku parc. č. 16845/1 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky k rodinnému domu pre pani 

Bronislavu Gregorovú, Papraď 1612, Stará Turá. V čase schvaľovania vecného bremena bol 

spoluvlastník pozemku (syn žiadateľky), ku ktorému je vecné bremeno zriadené, maloletý 

a zmluvu o zriadení vecného bremena by musel schvaľovať súd. Teraz je už plnoletý, a preto 

má žiadateľka záujem doriešiť zriadenie vecného bremena.  

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v písomnom materiáli 

s doplnením podľa návrhu poslankyne Gavačovej (viď bod 12.1.). 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  20-VI/2019 

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

27 - IX/2019 nasledovne: zriadenie vecného bremena na pozemku parcela 

reg. „C“  parc. č. 16845/1 – zast. plocha o výmere 14245 m2, k. ú. Stará Turá, 

sa schvaľuje pre Lukáša Gregora, rod. xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, rod. 

číslo xxxxxxxxxxxxxx, bytom Papraď 1612, Stará Turá. Vecné bremeno bude 

spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky pre vlastníka pozemku parc. 

č. 16849/21. 
 

13. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 

Vyhodnotenie v stručnosti predniesla vedúca sociálneho oddelenia pani Barbušinová v súlade 

s písomným materiálom. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené 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  21-VI/2019 

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

Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. 

  

14. Informácia k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará Turá  

Materiál pripravilo oddelenie kancelárie primátora mesta a informáciu o ňom podala pani 

Boorová.  Pre spustenie participatívneho rozpočtu v našom meste je potrebný súhlas MsZ. Po 

prijatí kladného stanoviska mestského zastupiteľstva mesto pristúpi k tvorbe všeobecne 

záväzného nariadenia o PR, ktoré zabezpečí od roku 2020 možnosť financovania projektov 

z participatívneho rozpočtu. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia podľa písomného materiálu, s tým, že navrhol časť 

uznesenia pod bodom b) vypustiť. 

  

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

MsZ prijalo 

u z n e s e n i e  22-VI/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo informáciu k možnosti 

využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará Turá a túto  b e r i e   

n a   v e d o m i e.  
 

20. Návrhy a interpelácie poslancov 

Poslankyňa Durcová mala otázku, či by mohla ostávať odomknutá brána na štadióne, nakoľko 

v horúčavách, ktoré v súčasnosti sú, môžu kolabovať ľudia a je potrebné zabezpečiť prístup 

sanitiek k ploche štadióna pre prípad pristátia vrtuľníka. Primátor sa na túto možnosť bude 

informovať.  

Poslanec Klimáček požiadal, aby bola zápisnica z komisie pre ekonomiku a majetok mesta 

poslaná členom na pripomienkovanie pred jej zverejnením na stránke mesta. 

 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončil primátor zasadnutie MsZ o 17.30 hod.  

 

 

 

Zápis spracovala: Bc. Dominika Gulánová   ............................ 
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Overovatelia : Nora Pániková     ............................ 

 

 

             Ing. Igor Slezáček     ............................ 

 

 

 

 

 

 

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

    Prednostka MsÚ   

 

 

 

 

 

 

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

           Primátor mesta                           


