
Z Á P I S N I C A 

 

z  ustanovujúceho zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 6. 12. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Poverenie zapisovateľa  

3.  Informácia predsedu Mestskej volebnej komisie v Starej Turej o priebehu a výsledku 

volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení  novozvolenému 

primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva 

4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 

5.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov  mestského zastupiteľstva 

6.  Príhovor novozvoleného primátora mesta 

7.  Voľba overovateľov 

8.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

9.  Voľba mandátovej komisie a jej výzva na predloženie čestného vyhlásenia poslancov o 

tom, že  nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca,  

     návrh volebnej a návrhovej komisie  

10. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ 

11. Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva 

12. Schválenie sobášiacich 

13. Určenie platu primátora mesta 

14. Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2019 

15. Záver 

 

 

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

 

     1. Otvorenie zasadnutia  

     Ustanovujúce zasadnutie otvorila po odznení štátnej hymny primátorka mesta Ing. Anna 

Halinárová. Privítala poslancov a ostatných prítomných. Vyslovila poďakovanie za prácu 

poslancom v uplynulom volebnom období ako i riaditeľom spoločností mesta, mestských 

príspevkových organizácií a škôl. 

 

 

3.  Informácia predsedu Mestskej volebnej komisie v Starej Turej o priebehu a výsledku 

volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení  novozvolenému 

primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva 

     S výsledkami volieb do samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018 oboznámila 

predsedníčka mestskej volebnej komisie Mgr. Andrea Valenčíková. Za primátora mesta bol 

zvolený PharmDr. Leopold Barszcz, ktorý kandidoval ako nezávislý poslanec s počtom hlasov 

1431. Z dôvodu, že sa PharmDr. Leopold Barszcz vzdal poslaneckého mandátu 26.11.2018, na 

uprázdnený mandát poslanca nastupuje poslanec Michal Valečník ako prvý v poradí 

z náhradníkov–kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov MsZ s počtom hlasov 678.  

Odovzdala osvedčenia o zvolení novozolenému primátorovi a poslancom. 

MsZ vzalo výsledky volieb na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 13 

 



 

4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 

     V tomto bode sa uskutočnil akt zloženia sľubu novozvoleného primátora mesta PharmDr. 

Leopold Barszcz do rúk primátorky mesta Ing. Anne Halinárovej. 

 Akt sa uskutočnil prečítaním znenia sľubu a jeho potvrdením slovom „sľubujem“, podpísaním 

sľubu a odovzdaním a prevzatím insígnií mesta. Po zložení sľubu Ing. Halinárová  zaželala 

novému primátorovi a novému zastupiteľstvu veľa úspechov pri ich práci  a odovzdala mu pero 

na podpis správnych rozhodnutí v prospech rozvoja mesta. Odovzdala  ďalšie vedenie 

zasadnutia novému primátorovi. 

 

5.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov  mestského zastupiteľstva 

     Primátor mesta prečítal znenie sľubu 13-tich poslancov MsZ Stará Turá. Sľub pozostával 

potvrdením slova „sľubujem“ podaním ruky primátorovi mesta a podpísaním sľubu. 

 

6.  Príhovor novozvoleného primátora mesta 

Novozvolený primátor predniesol príhovor k poslancom a ostatným prítomným. Zvlášť 

poďakoval primátorke mesta za jej úsilie, čas a energiu, ktoré vynaložila pri hľadaní tých 

najlepších spôsobov riešenia prekážok. Ako to už býva, niekedy boli riešenia prijímané 

s pozitívnym ohlasom inokedy s opačným postojom. Vyslovil sa, že je pre neho dôležité, že 

primátorka mesta tvorila prítomnosť Starej Turej a tým spôsobom formovala a jej budúcnosť. 

Budúcnosť je to, kde mienime reálne stráviť zvyšok nášho života. Zaželal jej veľa sily, zdravia, 

entuziazmu a elánu v ďalšom živote. Verí, že jej skúsenosti a poznatky budeme môcť uplatniť 

pri ďalšom rozvoji mesta. 

Poďakoval občanom, ktorí prišli k volebným urnám a vyjadrili mu ako aj poslaneckému zboru 

dôveru na nasledujúce štyri roky. Význam a zmysel chápe v riadení mesta a zároveň službe 

jeho občanom. V nasledujúcom období počíta s ľuďmi dobrej vôle, ktorí sú ochotní konať 

v záujme rozvoja  nášho mesta. Pozýva k spolupráci všetky relevantné spolky ako 

i podnikateľov, bez ktorých by nebolo naše mesto úplné. Bude sa snažiť dodržať všetky ciele, 

ktoré boli komunikované pred voľbami s občanmi. Novozvoleným poslancom zablahoželal 

k ich zvoleniu a zároveň sa vyslovil, že verí, že spoločne urobia maximum v prospech občanov 

celého mesta. Práca v prospech iných je najušľachtilejšou činnosťou človeka. Zároveň však 

treba dodať, že aj najnevďačnejšou. Nájsť správnu cestu si často vyžaduje nájsť správnu cestu 

kompromisu. Poprial poslancom veľa síl, inšpirácie a trpezlivosti pri plnení poslaneckej 

funkcie, aby ich práca bola plnohodnotná a slúžila pre dobro občanov aby spoločne urobili 

maximum pre rozvoj Starej Turej. 

Nasledoval slávnostný prípitok na úspešnú spoluprácu. 

 

 

2.  Poverenie zapisovateľa  

Mestské zastupiteľstvo poverilo spísaním zápisnice Mgr. Ľubicu Klimáčkovú. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

Informovala poslancov, že každý obdržal súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú mestu za účelom 

zabezpečenia ich dostupnosti na rokovania až do ukončenia poslaneckého mandátu. Jedná sa 

o údaje súkromnej emailovej adresy, mobilného čísla. Súhlas s poskytnutím fotografie za 

účelom zverejnenia na poslaneckej tabuli na Mestskom úrade a zverejnenie na webovej stránke 

mesta v sekcii volené orgány mesta. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ste 

obdržali tlačivo Čestné prehlásenie poslanca, že nevykonáva žiadnu funkciu nezlučiteľnú 

s funkciou  poslanca. Toto prehlásenie je potrebné odovzdať mandátovej komisii. 

 



 

 9. Voľba mandátovej komisie a jej výzva na predloženie čestného vyhlásenia poslancov 

o tom, že  nevykonávajú funkcie nezlúčiteľné s funkciou poslanca, 

volebnej, návrhovej komisie  

Primátor mesta predložil návrh na menovanie mandátovej komisie v zložení MUDr. Radovan 

Ammer, Michal Valenčík, Mgr. Ivan Klimáček.  

 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 2 /Mgr. Klimáček, MUDr.Ammer/ 

Mandátová komisia vyzvala poslancov na predloženie čestného prehlásenia poslancov o tom, 

že nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca. 

 

Ďalej navrhol volebnú komisiu v zložení: Ing. Igor Slezáček, Nora Pániková, Ing. Monika 

Hluchá. 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 2 /Ing.Slezáček, Ing. Hluchá/ 

 

Primátor navrhol návrhovú komisiu v zložení: Bc. Zuzana  Zigová, Mgr. Iveta Gavačová, Ing. 

Anna Halinárová. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa1 /Bc. Zigová/ 

 

     Po preskúmaní čestných prehlásení poslancov mandátová komisia podala ustanovujúcemu 

zasadnutiu mestského zastupiteľstva správu.  

Mestské zastupiteľstvo uvedenú správu vzalo na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

7.  Voľba overovateľov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Zuzana Durcová, Ing. Richard Bunčiak 

Hlasovanie poslancov: za 13 

       

8.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Primátor oboznámil prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia. Poslanci tento 

jednohlasne schválili.  

 

 

10.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia MsZ 

V zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhol primátor mesta 

poslankyňu Ing. Annu Halinárovú, ktorá bude poverená zvolávaním a vedením zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zák. č. 369/1990 Zb. Poslankyňa má dlhoročnú prax, vie sa 

v problematike orientovať.  

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Ing. Halinárová/ 

 

 

11.  Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva 

Primátor mesta navrhol vykonať voľbu jednotlivých predsedov s tým, že členovia komisií sa 

budú schvaľovať na nasledujúcom zasadnutí. Na tomto zasadnutí budú schválené len dve 

ucelené komisie, a to vzhľadom k nutnosti výkonu ich činností, jedná sa o komisiu ZPOZ 

a komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií. Po monitoringu činnosti niektorých komisií dospel 

k záveru, že agenda niektorých komisií je zriedkavejšia, jedná sa hlavne o komisiu pre rozvoj 



podnikateľských aktivít ako i komisiu pre životné prostredie. Navrhol do budúcna zlúčenie 

komisie podnikateľských aktivít s komisiou pre financie, rozpočet a majetok mesta a komisiu 

pre životné prostredie s komisiou pre výstavbu, ÚP a dopravu. V tomto nám však dnes bráni 

Štatút mesta. Do budúceho januárového zasadnutia pripravíme návrh na túto zmenu. 

Predniesol návrh, aby si jednotliví predsedovia komisií  si navrhli členov, ktorí budú v komisii 

pracovať, tak aby boli členovia kreovaní v zhode s predsedami komisií a činnosťou tej ktorej 

komisie. 

 

Za predsedu komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta bola navrhnutá a schválená Ing. 

Anna Halinárová. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Ing.Halinárová/ 

Za predsedu komisie pre sociálne veci a bývanie bola navrhnutá a schválená  

Ing. Mgr. Zdena Pilátová. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1/ Ing. Mgr. Zdena Pilátová/ 

Za predsedu komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport bola navrhnutá a schválená Bc. 

Zuzana Zigová. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Bc. Zuzana Zigová/ 

Za predsedu komisie pre rozvoj podnikateľských aktivít bol navrhnutý a schválený Mgr. Ivan 

Klimáček. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Mgr.Klimáček/ 

Za predsedu komisie pre životné prostredie bola navrhnutá a schválená Ing. Monika Hluchá. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Ing.Hluchá/ 

Za predsedu komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu bol navrhnutý a schválený Ing. Richard 

Bunčiak. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Ing.Bunčiak/ 

MsZ zvolilo nasledovné obsadenie komisie Zbor pre občianske záležitosti  

Predseda: Ing. Igor Slezáček 

Členovia: PharmDr. Leopold Barszcz 

                 Ing. Anna Halinárová 

                 Bc. Zuzana Zigová 

                 Nora Pániková 

                 Michal Valenčík 

           Mgr. Ivona Málková 

                 Mgr. Ľubica Klimáčková 

                 Mgr. Lívia Boorová   

      Marta Adamusová   

      Elena Sládková 

      Božena Michalcová   

      Mgr. Miroslav Krč 

      RNDr. Jana Podhradská 

      David Chudík 

                 Zuzana Chudíková                       

                 Mgr. Anna Chmurová 

                 Mgr. Katarína Medveďová 

                 Ing, Alexandra Kršáková Klimeková 

                 Nicole Jašáková 

                 Mgr. Katarína Medňanská 

                  

Tajomníčka: Bc. Erika Držková 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Ing.Slezáček/ 



 

MsZ zvolilo nasledovné obsadenie komisie MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií 

Predseda: Mgr. Iveta Gavačová 

Členovia: MUDr. Radovan Ammer 

                 Zuzana Durcová 

Tajomník: JUDr. Branislav Pribiš 

 Hlasovanie poslancov: za  10 zdržali sa: 3 /MUDr. Ammer, Durcová, Mgr. Gavačová/   

 

Primátor ďalej informoval, že do budúcna by oddelili komisiu pre šport a mládež od komisie 

pre školstvo, kultúru, mládež a šport a tá by zostala len pre školstvo a kultúru.       

 

 

12. Schválenie sobášiacich 

MsZ schválilo sobášiacich v zložení: 

-    PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta 

 

-    Ing. Igor Slezáček 

 

-    Ing. Anna Halinárová 

 

-    Bc. Zuzana Zigová, 

 

-    Nora Pániková 

 

-    Michal Valenčík 

 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

13.  Určenie platu primátora mesta 

Pri tomto bode poveril vedením zasadnutia primátor poslankyňu Ing. Halinárovú a odišiel 

z rokovacej miestnosti. Poslankyňa Pániková pripomienkovala výšku navrhovaného zvýšenia 

základného platu primátora, ktoré sa jej javí ako neprimerané. Má navrhnutý takmer strop 

pohyblivej zložky platu a kde má potom nejakú motiváciu k jeho práci. Podala pozmeňovací 

návrh stanoviť primátorovi 30%-né navýšenie základného platu. Ing. Halinárová informovala, 

že najskôr sa hlasuje o pozmeňovacom návrhu a keď neprejde potom o pôvodnom návrhu. 

Hlasovanie poslancov za 30%-né navýšenie : za 7 /Mgr.Antálek, Durcová, Ing.Hluchá, 

Pániková, Valenčík, Bc. Zigová, Ing.Mgr. Pilátová/ 

Zdržali sa: 4 /MUDr. Ammer, Mgr. Klimáček, Ing. Bunčiak, Ing. Halinárová/ 

Proti: 2 /Mgr. Gavačová, Ing. Slezáček/ 

MsZ návrh schválilo. 

MsZ schválilo plat primátorovi mesta  s platnosťou od 6. 12. 2018 v nasledovnej štruktúre: 

-základný plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest zvýšený o 30%. 

 

14.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2019 

Primátor navrhol vzhľadom k dôležitosti zostavenia kompletných komisií, ktoré budú 

prerokovávať materiály určené k zasadnutiu MsZ, doplniť do návrhu termínov ešte zasadnutie 

24. 1. 2018. 

MsZ schválilo nasledovné termíny zasadnutí MsZ: 

- 24.1. 2019 



- 28. 2. 2019 

- 25. 4. 2019 

- 20. 6. 2019 

- 19. 9. 2019 

- 31. 10. 2019 

- 12. 12. 2019 

 

     so začiatkom  rokovania o 15 hodine. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

Ing. Halinárová predniesla za návrhovú komisiu návrh uznesení úvodnej slávnostnej časti . 

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že všetci novozvolení poslanci boli oboznámení 

s ustanoveniami o zákona 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

 

15. Záver 

     Po vyčerpaní programu primátor  privítal koledníkov zo ZUŠ Stará Turá, ktorí prišli 

zavinšovať pokojné vianočné sviatky poslancom a všetkým prítomným. Deti odovzdali 

poslancom a primátorovi ružu ako symbol spolupráce a zároveň poďakovanie a bývalej 

primátorke Ing. Halinárovej  kytičku ruží. 

 

Primátor mesta oznámil poslaneckému zboru, že za svoju zástupkyňu si vybral poslankyňu 

Mgr. Ivetu Gavačovú a za prednostku Mgr. Soňu Krištofíkovú. 

 

Mgr. Klimáčková informovala poslancov, že po zasadnutí sa uskutoční fotenie poslancov na 

poslanecké tablo. 

 

Primátor mesta poďakoval za milé spestrenie, poprial všetkým pokojné Vianoce v kruhu 

svojich blízkych a ukončil zasadnutie zastupiteľstva o 17.45  hod.  

 

 

 

 

 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz                Mgr. Soňa Krištofíková                                                     

          primátor mesta                          prednostka úradu 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Richard Bunčiak 

            Zuzana Durcová 

 

 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

 


