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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8. augusta 2018 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2018/2019 

3. Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 4/2012 – Nar. 

o používaní zábavnej pyrotechniky 

4. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 

5. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy SNP 293/31, 916 01 Stará Turá 

6. Petícia za riešenie nedostatočnej kapacity MŠ Stará Turá v školskom roku 2018/2019 

7. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i 

pripravované 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K   p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.00 hod. predsedníčka komisie Bc. 

Zuzana Zigová. Oznámila, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom 

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi.  

 

 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2018/2019 

Predsedníčka komisie p. Zigová informoval o prerozdelení čiastky na 1. časť sezóny 2018/2019 

jednotlivým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá. Na 1. časť bolo možné žiadateľom rozdeliť 

celkovú dotáciu vo výške 14.000,- EUR. Skonštatovala, že čiastky pre jednotlivé kluby, ako 

i kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele klubov, dostali členovia komisie v materiáloch.  

 

p. Zigová vyzvala prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto bodu 

rokovania. Nikto z prítomných žiadne pripomienky nepredložil a tak dala hlasovať za tento 

návrh. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:  
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I. schváliť predkladaný materiál - Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 1. 

časť sezóny 2018/2019 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. takto: 

 

Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2018/2019:     

     

Wu-shu centrum Stará Turá             2 132,20 €  

Tenisový klub Stará Turá      520,80 €  

Mestský kolkársky klub   1 036,00 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá     347,20 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 195,40 €  

Strelecký klub Stará Turá      760,20 €  

Mestský futbalový klub Stará Turá  4 008,20 €  

 

Spolu:              14 000,00 € 

 

 

3. Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 4/2012 – 

Nar. o používaní zábavnej pyrotechniky 

p. Zigová informovala o návrhu na zrušenie VZN, ktoré predložil p. JUDr. Pribiš. Vzhľadom na 

novelu zákona č. 220/2018 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 58/2017 Z. z. o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stalo VZN č. 

4/2012 nadbytočné. Zákon v plnom rozsahu upravil použitie pyrotechnických výrobkov aj na 

území mesta Stará Turá. Prijatá zákonná úprava v oblasti pyrotechniky plne postačuje na 

zabezpečenie verejného poriadku v meste.   

 

p. Zigová následne vyzvala prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto 

bodu rokovania. 

 

Žiadny z členov komisie už nemal pripomienky a tak p. Zigová dala hlasovať za tento - Návrh 

na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 4/2012 – Nar. o používaní 

zábavnej pyrotechniky 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia prerokovala tento materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu:  

I. zrušiť - Všeobecne záväzné nariadenia mesta Stará Turá č. 4/2012 – Nar. o používaní 

zábavnej pyrotechniky. 
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4. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy Hurbanova 128/25, 916 01 Stará 

Turá 

Slovo si vzala p. Zigová a informovala o ďalšom materiály k rokovaniu a to – Dodatok 

k zriaďovacej listine Základnej školy Hurbanova 128/25, Stará Turá, ktorý predložila p. 

Dolníková.  

Prítomná p. Dolníková vysvetlila všetky zmeny v danom materiáli. Do zriaďovacej listiny ZŠ 

boli v dodatku č. 5 doplnené čísla rozhodnutí MŠVVaŠ SR, ktorými došlo k zmene v sieti škôl 

a školských zariadení.  

 

p. Zigová vyzvala prítomných členov, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto 

materiálu.  

 

Žiadne pripomienky neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu za materiál – Dodatok č. 5 

k zriaďovacej listine Základnej školy Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť predložený materiál – Dodatok č. 5 

k zriaďovacej listine Základnej školy Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá. 

 

 

5. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy SNP 293/31, 916 01 Stará 

Turá 

Podobná situácia nastala i pri tomto bode rokovania, p. Dolníkova vysvetlila všetky náležitosti 

predkladaného materiálu na rokovanie – Dodatok k zriaďovacej listine Základnej umeleckej 

školy SNP 293/31, Stará Turá. Doplnila, že dodatkom č. 5 bolo zmenené orientačné číslo 31 na 

orientačné číslo 17A. K tejto zmene došlo na podnet mesta Stará Turá z dôvodu výskytu duplicity 

orientačného čísla 31 na Ulici SNP.  

 

Po vysvetlení p. Zigová vyzvala prítomných členov, aby predložili svoje pripomienky k tomuto 

materiálu.  

 

Žiadne pripomienky neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu za materiál – Dodatok č. 5 

k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy SNP 293/31, Stará Turá. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť predložený materiál – Dodatok č. 5 

k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy SNP 293/31, 916 01 Stará Turá. 
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6. Petícia za riešenie nedostatočnej kapacity MŠ Stará Turá v školskom roku 

2018/2019 

Riaditeľka p. Hučková vysvetlila neopodstatnenosť petície. Stanovisko k neopodstatnenosti 

petície zhrnula nasledovne: 

 

 Kapacita MŠ 

Počet detí, ktoré môžu navštevovať MŠ určujú 2 faktory: 

A) Kapacita budovy, stanovená v prevádzkovom poriadku vypracovanom v súlade 

s Vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre 

deti a mládež, ktorý schvaľuje RÚVZ Trenčín. 

B) Najvyšší počet detí v triede MŠ ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. 

nasledovne: 

 20 v triede pre 3-4-ročné deti 

 21 v triede pre 4-5-ročné deti 

 22 v triede pre 5-6-ročné deti 

 21 v triede pre 3-6-ročné deti 

Podľa tohto zákona by pri súčasnom vekovom zložení tried malo byť pri 100 % naplnení tried 

250 detí. V školskom roku 2018/2019 budeme mať 252 detí.  

 

 Prijímanie detí do MŠ 

Do MŠ sú prijímané deti spravidla vo veku troch až šiestich rokov. Za trojročné dieťa sa 

považuje dieťa, ktoré má k 31.8. daného roka dovŕšené tri roky. Deti mladšie sú deti dvojročné, 

ktoré výnimočne tiež môžu byť prijaté do MŠ, ak má MŠ na to podmienky. Pri prijatí 2-ročného 

dieťaťa sa môže znížiť počet detí v triede o dva, ide predovšetkým o deti narodené od januára 

nasledujúceho roka. 

 

Do MŠ k školskému roku 2018/2019 boli prijaté všetky trojročné a staršie deti, a to v zložení: 4 

deti 5-ročné, 5 detí 4-ročných, 22 detí 3-ročných a 14 detí mladších ako 3 roky (2-ročných detí) – 

v súlade s podmienkami prijímania. Na predprimárne vzdelávanie teda boli prijaté všetky deti, 

ktorým je toto vzdelávanie zo zákona určené (deti vo veku od troch do šiestich rokov), navyše 

bolo prijatých 14 detí mladších ako 3 roky.  

 

Deti, ktoré neboli prijaté do MŠ, sú deti dvojročné, ktoré budú dovršovať 3 roky postupne od 

novembra 2018 do júna 2019. Pre takéto deti nie je určené predprimárne vzdelávanie stanovené 

štátnym vzdelávacím programom, ale opatrovateľské zariadenia. 

 

 Zvýšenie počtu prijatých detí vytvorením náhradných priestorov 

Okrem toho, že náhradný priestor musí zodpovedať hygienickým požiadavkám stanoveným vyhl. 

227/2007 a byť uvedený do prevádzky po predchádzajúcom schválení RÚVZ, pri súčasnom 

počte zamestnancov MŠ by sa počet detí vôbec nezvýšil – len by sa zvýšené počty učiteliek 

presunuli do náhradných priestorov aj so zvýšenými počtami detí.  

 

 Sumarizácia údajov z petície 

Podľa dostupných informácií sa petícia týka 12 detí zo Starej Turej, z toho 2 deti boli prijaté do 

MŠ Stará Turá a 1 dieťa do MŠ v susednej dedine. Zostalo 9 detí, z ktorých 1 dieťa dovŕši 3 roky 
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v decembri 2018, 1 dieťa vo februári 2019, 3 deti v marci 2019, 3 deti v apríli 2019 a 1 dieťa 

v máji 2019. Ide teda o deti, ktoré by mali nastúpiť predprimárne vzdelávanie až v školskom roku 

2019/2020, nie v školskom roku 2018/2019.  

 

K tomuto problému sa vyjadrila i primátorka p. Halinárová, informovala, že všetko si preverila 

a spolu s riaditeľkou uznali neopodstatnenosť petície, nakoľko skutočne 9 detí, ktorých sa to 

týka, dovŕšia vek 3 roky až v 2. – 5. mesiaci roku 2019. Preto nespokojných rodičov pozve 

a vysvetlí im situáciu osobne.  

 

Ďalej p. Hučková pred všetkými prítomnými členmi poďakovala riaditeľke ZŠ za ústretovosť, 

keďže poskytla priestory školy a aj možnosť stravovania v školskej jedálni pre detičky MŠ. Za 

obrovskú nezištnú pomoc pri sťahovaní MŠ, nezabudla tiež poďakovať ochotným rodičom detí 

a taktiež za obetavosť a vysoké pracovné nasadenie školníkovi p. Pánikovi.   

 

Po vysvetlení a pripomienkach k danej petícií p. Zigová vyzvala prítomných členov, aby 

predložili prípadné doplňujúce otázky a pripomienky k tomuto materiálu.  

 

Žiadne otázky ani pripomienky neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu prerokovávaného materiálu 

- Petícia za riešenie nedostatočnej kapacity MŠ Stará Turá v školskom roku 2018/2019 ako 

neopodstatneného. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie danú petíciu na vedomie a odporúča ju MsZ prijať uznesenie s posúdením 

petície ako neopodstatnenej. 
 

 

7. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované 

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková informovala, že v júni sa uskutočnila jedna z najväčších akcií DK a to  

Festival Divné veci. Pri tejto príležitosti poďakovala všetkým podporovateľom, vďaka ktorým sa 

mohol festival uskutočniť v takom rozsahu ako bol. Poďakovala tiež primátorke mesta p. 

Halinárovej a ostatným pracovníkom, ktorí boli do festivalu zainteresovaní, firmám Chirana T-

Injekta, MIPP, Justur a Gazda. Konštatovala, že celé podujatie prebehlo k spokojnosti 

návštevníkov, trocha však bol narušený záver na Dubníku. Opäť vznikol problém s parkovaním, 

hoci boli prítomní príslušníci polície. Zrušený bol jánsky oheň a ohňostroj, z čoho boli 

návštevníci mierne sklamaní. V júni sa v DK uskutočnili organizované predstavenia pre ZŠ - 

anglické divadlo, výchovný koncert ZUŠ - FREE ZEE.  

Dňa 8. júla 2018 sa na námestí konal koncert Tomaníkova nota. Zúčastnilo sa ho asi 100 

návštevníkov, ktorí by uvítali, aby sa počas leta konalo viac koncertov na námestí. V letných 

mesiacoch sa zamerali na zájazdy, o ktoré bol tento rok veľmi veľký záujem, dokonca do ZOO 

vo Viedni (Schönbrunn), museli pridať ďalší autobus. Zájazdy ešte uskutočnili do Family park 

Neusiedlersee a mesta Bojnice. V auguste ich ešte čakajú zájazdy na Oravu a na výstavu kvetov v 

Tullne. V septembri plánuje v DK predstavenie manželov Vinczeových - Odchody vlakov. Na 

jeseň pripravujú kurzy rezbárstva a spoločenských tancov.  
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Ďalej informovala, že nezaháľajú a aktívne sú i pracovníčky knižnice. Tie si pripravili 

improvizovanú Rozprávku o perníkovej chalúpke. Vystúpenie na námestí spojili s tvorivými 

dielňami pre detičky. Augustové vystúpenie ponúknu spolu s miniburzou detských kníh. 

Mestské múzeum počas leta premieta dokumentárne film projektu OZ Človek v ohrození. Dnes 

8.8. je to Zelená púšť a Ropa zadarmo a 22.8. pripravujú dokument 10 miliárd čo máte na tanieri. 

Taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce v DK. Aktuálne výmena podlahy na pódiu, ktorá už bola 

v kritickom stave. Hoci pracovníci realizujúci výmenu sa maximálne snažili o šetrné 

zaobchádzanie s pôvodnou podlahou, došlo k vysokej prašnosti najmä javiskového oblečenia, 

ktoré nebolo možné nejakým spôsobom chrániť. Najideálnejším riešením by bolo spojiť výmenu 

podlahy s výmenou opony - zadným horizontom, ktorý je tiež v kritickom stave a je nutné túto 

situáciu čo najskôr riešiť. 

 

8. Rôzne 
V tomto bode poprosila p. Zigová, najskôr o informácie riaditeľov škôl a školských zariadení.  

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová informovala, že nezaháľajú ani počas prázdnin. Tak ako je zvykom 

pristúpili k rekonštrukčným prácam. Pokračujú vo výmene okien, PVC podlahových krytín 

a taktiež im spoločnosť PreVaK opravila vodovodnú prípojku po zatopení kanalizáciou. Pani 

riaditeľka oznámila, že majú prísľub a dostanú 1/2 asistenta na žiaka. Taktiež spomenula, že 2 

žiaci odídu do špeciálnej školy na Myjavu.  

V závere poďakovala mestu Stará Turá na čele s primátorkou p. Halinárovou za ocenenie 2 

žiačok na konci šk. roku.   

 

MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že novinky v MŠ už viac-menej spomenula 

v predchádzajúcej diskusií. Spomenula však najdôležitejšie a to, že prebehlo sťahovanie MŠ. Ešte 

raz poďakovala všetkým, ktorí akokoľvek pomohli. Taktiež spomenula, že pri tejto veľkej 

rekonštrukcií MŠ bude iniciovať i ostatné práce, hlavne teda prerobenie toaliet i spojovacích 

chodieb.   

 

Slovo si vzala p. Zigová a predložila na rokovanie dodatočný materiál - Návrh SMERNICE č. 

3/2018 - IS zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov 

ZPOZ pri MsZ Stará Turá.  
 

Ozrejmila členom komisie, že táto smernica upravuje a zahŕňa zmeny predchádzajúcej 

SMERNICE č. 10/2017 - IS zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) 

a odmeňovanie členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá.  

 

Vysvetlila, že nakoľko sa vyskytol problém so zabezpečením smútočných rečníkov, pretože 

okolité obce ich lepšie finančne ohodnocujú i my sme museli pristúpiť k úprave odmien. Po 

konzultácií s primátorkou mesta a vedúcou finančného oddelenia sa zmeny premietli do rozpočtu 

mesta na rok 2018 a 2019.    

 

Po tejto informácii p. Zigová vyzvala prítomných členov, aby predložili svoje prípadné 

pripomienky k tomuto materiálu.  
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Žiadne pripomienky neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu za materiál - Návrh SMERNICE č. 

3/2018 - IS zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov 

ZPOZ pri MsZ Stará Turá. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    6 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť predložený materiál - SMERNICU č. 3/2018 - 

IS zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov ZPOZ pri 

MsZ Stará Turá. 
 

V závere zasadnutia si zobral slovo p. Čepela, ktorý informoval prítomných o aktivitách KST 

Stará Turá. Absolvovali návštevu vyhliadky na Dubni, kde sa nachádza vyhliadková veža 

s výškou 30 m. Ďalšou aktivitou bola v rámci cykloklubu návšteva Krušných Hôr. Následne 

pozval všetkých priaznivcov športu na 32. ročník Staroturanského triatlonu, ktorý sa uskutoční už 

túto sobotu 11.8.2018.   

Na záver ešte pripomenul, že tiež sa stretáva s nedisciplinovanosťou obyvateľov, pri triedení 

odpadu. Všimol si to v mieste svojho bydliska, že niektorí nedodržujú zber triedeného odpadu 

a všetko hádžu do jedného kontajnera. Takáto aktivita môže v budúcnosti  priniesť už spomínané 

negatívne a neúmerne vysoké finančné zaťaženie pre mesto i občanov. Tiež spomenul, či by bolo 

možné zariadiť častejšie vyvážanie hliníkového odpadu, keďže v letných mesiacoch sú tieto 

kontajnery (čiernej farby) skoro stále plné.  

 

    

9. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.45 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

            Zapísal:  Miroslav Krč  ....................................... 

             

 

Schválila:  Bc. Zuzana Zigová ....................................... 

  

 

Stará Turá 8. 8. 2018 


