
Z Á P I S N I C A

z XIX.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 6. 8. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Návrh na menovanie komisie pre výberové konanie „Parkovisko pri RK kostole“
4. Protest prokurátora proti  VZN č. 2/2011-Nar.  Zásady hospodárenia s majetkom mesta
      Stará Turá 
5. Upozornenie prokurátora 
6. Návrhy a otázky poslancov

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

1. Otvorenie
     XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 hod.
V čase zahájenia bolo prítomných 7 poslancov.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania. Do programu rokovania navrhol 
doplniť  bod 5a – Návrh na odsúhlasenie prihlášky za člena pre vstup do Slovenského centra 
obstarávateľov.
Hlasovanie poslancov: za 7

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, MUDr. Lýdia Michalcová, Janka 
Trúsiková  a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Milan Skovajsa.
Hlasovanie poslancov: za 7

O 15.02 hod prichádza na zasadnutie poslanec Ing. Bunčiak.

3. Návrh na menovanie komisie pre výberové konanie „Parkovisko pri RK kostole“
     V súlade s PR mesta Stará Turá pre rok 2012, kde v rámci rozpočtového opatrenia č.7.1.2. 
bola na rok 2012 zaradená investičná akcia „Parkovisko pri rímsko-katolíckom kostole“ 
v čiastke 44 000 €, oddelenie výstavby ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá zabezpečuje realizáciu tohto 
projektu. 
Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 Parkovisko a chodník, SO 02 – Odvodnenie, 
SO 03 - Verejné osvetlenie a SO 04 – Ochrana káblov Slovak T-Com, a.s..
V rámci tohto projektu sa budú realizovať spevnené plochy, chodníky a parkoviská v počte 17 
parkovacích stojísk a to 2x po 8 kolmých stojísk s prístupovými komunikáciami šírky 6,0 m, 
napojenými na okraj vozovky kolmej ulice na ulicu SNP, priamymi so slepým ukončením 
a jedno stojisko pre ZŤP uprostred medzi nimi, s priamym prístupom z tej istej MK.
Podľa VZN č.2/2011 – Nar. zo dňa 18. 4. 2011 Čl.5 bodu (2)  menuje mestské zastupiteľstvo 
v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre vyhodnotenie súťažných ponúk.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 8

O 15.05 hod prichádza na zasadnutie poslankyňa JUDr. Baranová.



4. Protest prokurátora proti  VZN č. 2/2011-Nar.  Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta  Stará Turá 
Protest prokurátora proti VZN č. 2/2011 – Nar. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará 
Turá, konkrétne proti jeho ustanoveniu čl. 1 odst. 1, čl. 4 odst. 2 písm c), d), e), čl. 5 odst. 3, 
čl. 11 odst. 3 písm e) a čl. 17 odst. 2, 3, 6. Vyššie uvedenými ustanoveniami bol porušený 
zákon, a to ustanovenie § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení. Mestské zastupiteľstvo ako orgán mesta nemôže zasahovať do podnikateľskej činnosti 
obchodnej spoločnosti. Takéto zásahy do podnikania podnikateľa sú neprípustné. Mesto môže 
pôsobiť na spoločnosti len zákonným spôsobom a nemôže zasahovať do ich podnikateľskej 
činnosti zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré sú schválené ako VZN.    
Ing. Nerád vyslovil požiadavku, aby zástupcovia mesta v spoločnostiach so spoluúčasťou 
mesta obdržali nejaké usmernenie k výkonu činnosti v týchto spoločnostiach. Podľa jeho 
názoru by to mohlo byť aj formou príkaznej zmluvy.
Prednosta úradu pripomenul, že zástupca musí konať v súlade so spoločenskou zmluvou 
spoločnosti. Vhodnú formu treba nájsť.
JUDr. Baranová sa vyslovila, že podľa jej názoru je potrebné prehodnotiť zásady 
s hospodárením s majetkom mesta vzhľadom k zákonu o hospodárení s majetkom mesta 
Dopĺňa sa výroková časť uznesenia: v bode a) ods.1 sa za prvou vetou  pripája nová veta:
„Súčasťou týchto zásad by mala byť metodika pre usmernenie činnosti zástupcov mesta 
v spoločnostiach so spoluúčasťou mesta.“
MsZ predložený materiál schválilo. Hlasovanie poslancov: za 9

5. Upozornenie prokurátora 
Upozornenie prokurátora, ktoré obdržalo mesto  v rámci previerkovej činnosti zameranej na 
zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá pri 
prijímaní uznesení súvisiacich s prevodom majetku mesta. V uzneseniach treba uvádzať 
osobné údaje ( dátum narodenia, rodné číslo, rodné meno a tak ďalej ... ) a údaje špecifikujúce 
nehnuteľnosť s výnimkou parcelného čísla. Taktiež  treba zdôvodniť osobitný zreteľ. 
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9

5a Návrh na odsúhlasenie prihlášky za člena pre vstup do Slovenského centra 
obstarávateľov
S materiálom oboznámil poslancov prednosta úradu. Ešte je možnosť do 15. 8. 2012  prihlásiť 
sa za člena. Ujasnili sa nezrovnalosti vo veci verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
K materiálu mali poslanci opakovane pripomienky. Chýbali stanovy občianskeho združenia, 
podmienky členstva a možnosť výstupu. Primátor mesta stiahol materiál z rokovania pre jeho 
neúplnosť.

6. Návrhy a otázky poslancov
Primátor predložil na oboznámenie sa poslancom materiál o trestnej činnosti, ktorý obdržal od 
riaditeľa OPZ SR. Ďalej informoval o čiernych bilboardoch, ktoré sú umiestnené na 
križovatke pri Požiarnej zbrojnici na Mýtnej a o sťažnostiach od obyvateľov na ich nevhodné 
umiestnenie z hľadiska bezpečnosti premávky.
Ing. Mináriková informovala, že bude zvolaný štátny stavebný dozor kvôli týmto 
zariadeniam.
Poslankyňa Trúsiková informovala o sťažnostiach občanov pri katolíckej škole  na 
nepočuteľnosť mestského rozhlasu. Kedysi tam mali umiestnený reproduktor, ten bol ale 
zdemontovaný.



Primátor prisľúbil preverenie situácie u Ing. Vráblovej. Ďalej informoval, že prebehlo 
rokovanie s ECAV ohľadne pozemku pri KD Papraď. ECAV nevie stanoviť cenu za uvedený 
pozemok, ale zistí ju. Ale navyše požaduje na základe prísľubu Kvalitného tímu 
zrevitalizovať parčík pri evanjelickom kostole na vlastné náklady. Osobne sa k tej revitalizácii 
parčíka prikláňa.
Poslankyňa Trúsiková informovala o sťažnostiach občanov zo Súša na cestu. Bola sa tam 
previesť a konštatuje, že sú tam skutočné na niektorých úsekoch 15 cm hlboké jamy. 
Ing. Gavač informoval, že sa jedná o komunikáciu VÚC a je tam prisľúbená oprava kritického 
úseku v rozsahu 380 m. Ďalej informoval, že by sa mala robiť aj komunikácia na Papradi k 
Žandárskemu mostu a tiež časť cesty z Paprade do Bielčíkovej doliny.
Poslankyňa Trúsiková informovala o nepríjemnej situácii bytového domu č. 144, ktorý 
podmoká a je tu predpoklad narušenia statiky. Bolo by potrebné urobiť dažďovú vpusť do 
najbližšieho kanála, požiadala o vyhotovenie cenovej kalkulácie na jej zhotovenie na 
Technoture, ale zatiaľ ju neobdržala.
Poslanec Skovajsa informoval, že časť cesty na Súš, ktorá patrí mestu bola už opravovaná.
Ďalej informoval, že opakovane stoja pri katolíckom kostole autá v protismere, a to hlavne 
autá z MY a BA. Bolo by vhodné, aby ich Mestská polícia na tento fakt upozornila. 
Mgr. Krištofíková informovala poslancov, že otváranie obálok VK „Prestavba pavilónu 
špeciálnych učební“ sa uskutoční 8. 8. 2012 o 7.30 hod u nej v kancelárii.
Ing. Bunčiak mal dotaz ako je to s plynármi z hľadiska, že nám ničia asfaltové chodníky a ako 
sa bude dávať zámková dlažba v oblasti námestia a byt. domu č. 366.
Dotaz mu zodpovedala Ing. Mináriková.
Ing. Gavač požiadal primátora, aby boli občania upozornení, že akýkoľvek odber vody 
z potoka, mimo schváleného odberu Správou vôd,  je protizákonný v období sucha.
MUDr. Michalcová sa dotazovala aká je situácia v riešení sťažností na krčmu na 
Kozmonautovej. Vrátila sa z dovolenky a sú tam umiestnené 2 lavičky na chodníku.
Mgr. Krištofíková informovala, že sťažnosti na toto pohostinstvo pokračujú. Ing. Mináriková
informovala o podniknutých krokoch. V tejto veci bude zvolaný štátny stavebný dozor.
Ing. Bunčiak informoval o poruche vody na Kozmonautovej, bolo by vhodné vymeniť 
potrubie s odbočkami.

Po vyčerpaní programu rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a  o 16 hod 
ukončil zasadnutie. 

Ing. Ján  K i š š Ing.  Ján V o l á r                                                     
primátor mesta     prednosta úradu

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková
                    Milan Skovajsa

Zapísala a zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




