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Z Á P I S N I C A  

zo XVI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 27.07.2020 

 

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 rozpočtových opatrení 

4. Bezodplatný prevod pozemku z majetku SR 

5. Prijatie preklenovacieho úveru 

 

 

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

 

XVI. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:04 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 10 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci Radovan 

Ammer, Matej Antálek a Igor Slezáček.   

 

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

zverejnený v pozvánke. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 - XVI/2020 

 

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

ako bol zverejnený v pozvánke. 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

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

Iveta Gavačová, Anna Halinárová, Zdena Pilátová. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí 

poslanci Ivan Klimáček a Zuzana Zigová. 

  

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. 2 - XVI/2020 

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

Iveta Gavačová, Anna Halinárová, Zdena Pilátová a za overovateľov zápisnice poslancov 

Ivana Klimáčka a Zuzanu Zigovú. 

 

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

 

3. 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 Mestského úradu Stará Turá 

predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie k III. zmene rozpočtu mesta Stará 

Turá na rok 2020. 

Predložené rozpočtové opatrenie č. 20200011 je návrh rozpočtového opatrenia, ktorého 

schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.  

 

Primátor mesta sa poďakoval členom komisie pre ekonomiku majetok mesta a podnikanie a jej 

predsedníčke pani Halinárovej za stanoviská komisie k tomuto mimoriadnemu zasadnutiu MsZ.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy.   

  

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 - XVI/2020 

 
Mestské  zastupiteľstvo  Stará   Turá   s c h v a ľ u j e     rozpočtové   opatrenie  č. 20200011. 

Uvedeným rozpočtovým opatrením  sa nemenia celkové príjmy rozpočtu a nemenia sa 

celkové výdavky rozpočtu.  

 

4. Bezodplatný prevod pozemku z majetku SR 

 

Informáciu podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ. Oddelenie ekonomiky a majetku mesta 

predkladá návrh na bezodplatný prevod pozemku z majetku SR. Jedná sa o pozemok parcela 

reg. „C“ parc. č. 9030/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 496 m2, ktorý je 

zapísaný na LV č. 7531 na SR – SPF, Bratislava v podiele 1/1.  Pozemok sa nachádza sa pod 

lesnou cestou v miestnej časti Topolecká – Nárcii a mesto tu realizuje  stavbu „Cyklochodník 

kataster Stará Turá“.  
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

  

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 4 - XVI/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  bezodplatný prevod pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 9030/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 496 m2, ktorý je 

zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7531 pod por. číslom B1 na SR – Slovenský 

pozemkový fond, Bratislava v podiele 1/1 do majetku mesta Stará Turá, IČO 00312 002.  

 

5. Prijatie preklenovacieho úveru 

 

Informáciu podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ. Mesto Stará Turá sa v januári 2018 

zapojilo do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. 

Projekt s názvom „Z Bielych Karpát k  Baťovmu kanálu“, ktorý bol predložený v rámci 

uvedenej výzvy, bol vyhodnotený ako úspešný, na základe čoho došlo k podpisu Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Cieľom projektu je rozvoj pohraničného regiónu prostredníctvom 

dobudovania siete cykloturistických ciest a skvalitnenie turistickej infraštruktúry za účelom 

zatraktívnenia cezhraničného regiónu. Navrhované cyklotrasy budú viesť katastrálnymi 

územiami mesta Stará Turá, obce Stará Myjava a na českej strane obcou Nová Lhota a obcou 

Kuželov. Ide o štyri obce, ktoré sa spoločne podieľajú na realizácii tohto projektu, pričom 

vedúcim partnerom je obec Stará Myjava, hlavným cezhraničným partnerom je obec Kuželov, 

mesto Stará Turá je projektový partner č. 1 a obec Nová Lhota projektový partner č. 2. Celková 

výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu je plánovaná v hodnote 963 534 €, z toho 

časť príspevku vo výške 819 004 € bude uhradená zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a časť vo výške 62 810 €  zo zdrojov štátneho rozpočtu. Výdavky pre mesto Stará Turá 

na uvedenú investičnú akciu sú vo výške 249 100 €.  Financovanie celej investičnej akcie je  

možné len formou refundácie. So zreteľom na túto skutočnosť a taktiež vzhľadom na aktuálnu 

ekonomickú situáciu, spôsobenú pandémiou, je mesto nútené zabezpečiť dočasné financovanie 

tohto projektu formou čerpania preklenovacieho úveru vo výške 236 645 €, čo je 95 %  z 

celkových oprávnených nákladov. Zvyšok je povinná 5 % - ná spoluúčasť mesta, čo predstavuje 

12 455 €. Predpokladaný termín na predkladanie žiadosti o platbu je 30.09.2020. 

Predpokladaná  refundácia nákladov by mala byť najneskôr vo februári 2021.  

Z vyššie uvedených dôvodov bolo oslovených 5 bánk (SLSP, VUB, Prima Banka, SZRB, Tatra 

banka) o vypracovanie ponuky na preklenovací úver,  reagovali tri banky (SLSP, Prima Banka, 

SZRB). Ako najvýhodnejšia sa javí ponuka Prima banka Slovensko, a. s.  

Primátor mesta  upozornil, že  v materiáli  k  tomuto bodu  programu  je priložené i stanovisko  

hlavnej kontrolórky mesta pani Maťkovej, z ktorého vyplýva, že všetky podmienky na prijatie 

návratných  zdrojov  financovania  na  plnenie  svojich úloh podľa  zákona č. 583/2004 Z. z. o 
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  mesto Stará Turá 

spĺňa. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

  

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 - XVI/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 27.07.2020 

spôsob financovania investičnej akcie „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ a: 

a) schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru vo výške 236 645 € od Prima banka 

Slovensko, a. s.  (financovanie 95% celkových oprávnených nákladov), 

b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na 

prijatie preklenovacieho úveru. 

 

Primátor mesta informoval, že v stredu 29.07.2020 pôjde do Bratislavy na Ministerstva dopravy 

a výstavby SR podpísať zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt  „Prestavba 1. NP a 2. NP 

objektu Technotur súp. č. 380“. Dostal informáciu, že aj ďaľšie 2 žiadosti o úvery zo ŠFRB a o 

dotácie na projekty prestavby objektu Domu špecialistov a  Internátu na bytové domy boli 

schválené. Poďakoval sa poslancom za spoluprácu pri prijímaní uznesení potrebných k podaniu 

týchto žiadostí. Uviedol, že v súčasnosti máme 70 žiadostí o nájomný byt. Prestavbou 

uvedených objektov by mesto získalo 107 bytov, čím by  sa vyriešil problém s nájomnými 

bytmi v Starej Turej na dobu 10 – 15 rokov.  

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 15.20 hod. 
 

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 31.07.2020 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Ivan Klimáček  .......................................... 

 

     

    Bc. Zuzana Zigová  .......................................... 

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    


