
Z Á P I S N I C A 

 

z XI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 8. 10. 2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 1.    Otvorenie, schválenie  programu rokovania 

 2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 3.    Poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci pre RVS AQUATUR, a. s.  

 4.    Návrhy a otázky poslancov 

 

 

 

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

 

1. O t v o r e n i e   

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka mesta Ing. Anna 

Halinárová o 15,00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov. Ospravedlnení boli  

poslanci Lukáš Adámek, Ing. Ivan Durec a Mgr. Júlia Bublavá. 

        Primátorka mesta oboznámila poslancov s programom mimoriadneho rokovania.  

 Hlasovanie poslancov: za 10 

 

2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Bohdan Görög, Mgr. Soňa Krištofíková, JUDr. 

Patrícia Klačková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

3. Poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci pre RVS AQUATUR, a. s.  

     Za spoločnosť predložil informáciu technický riaditeľ Milan Kavický. Spoločnosť 

AQUATUR, a. s. v súčasnosti realizuje projekt „Veľká Javorina – Bradlo; odkanalizovanie 

mikroregiónu Stará Turá, Stará Turá – rekonštrukcia mestskej ČOV“, ktorý je spolufinancovaný 

zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Povinné spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov je zabezpečené prostredníctvom dvoch úverov, a to investičného úveru č. 132/2015/UZ, 

ktorý pokrýva náklady na spolufinancovanie v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

a revolvingového úveru č. 133/2015/UZ. Revolvingový úver zabezpečuje operatívne finančné 

prostriedky na úhradu DPH a refundačných platieb. 

 

     Ministerstvo životného prostredia SR vykonalo v predchádzajúcom období úhrady NFP, 

ktoré boli z pohľadu štandardného režimu schvaľovania žiadostí o platbu neočakávané 

a predčasné. Zároveň Finančná správa SR kontroluje oprávnenosť nadmerných odpočtov DPH 

za zdaňovacie obdobie FEBRUÁR a JÚN a zadržiava vyplatenie finančných prostriedkov 

z týchto nadmerných odpočtov. Spoločnosť AQUATUR, a. s. požiadala dňa 22.9.2015 VÚB, 

 a. s. o navýšenie revolvingového úverového rámca, avšak vzhľadom na náročný 



administratívny proces ešte nie je táto žiadosť zo strany banky definitívne schválená. Na 

základe uvedených dôvodov sa tak disponibilný zostatok na revolvingovom úvere vyčerpal 

a s ohľadom na ďalší očakávaný príjem NFP je nevyhnutné ho navýšiť.  

Ako podotkol Mgr. Škriečka , nik nepredpokladal, že daňová kontrola z februára nebude do 

dnešného dňa ukončená, a tým budú zadržané finančné prostriedky z DPH vo výške cca 180 

tis. €. Uviedol, že po septembri je už vyfakturované 91 %  fin. prostriedkov.  

Ing. Zloch sa dotazoval, či môžeme v rámci účtovných predpisov takto postupovať? Ing. Holota 

ho uistil , že áno, je to v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. 

MsZ schválilo poskytnutie návratnej finančnej výpomoci. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 4.    Návrhy a otázky poslancov 

Ing. Görög predniesol návrh k tvorbe rozpočtu, v ktorom by sa malo počítať s Rekonštrukciou 

polikliniky. Zaujímal sa ako dopadla výzva na opravu okien ZŠ. 

Primátorka informovala, že výzva na polikliniku, ktorá sa pripravovala nebola dotiahnutá zo 

strany ministerstva. Mesto má projekt pripravený, a keď výzva bude zverejnená, môže sa ihneď 

podať. Pri ZŠ sa hľadá riešenie. MŠ sa bude riešiť cez Envirofond. Kanalizáciu Trávniky chce 

mesto podať do novembra, čaká sa na stanovisko MŽP. Tento projekt je však ohrozený, lebo je 

tam len 70 odberných miest , pričom na jedno odkanalizované miesto sa počíta 3-5 m potrubia, 

10 m  je už nadštandard a u nás je to 47 m, čo už môže byť problém. Zlúčili sa tu dva projekty 

Kanalizácia a Vodovod Trávniky. 

Mgr. Škriečka, ktorý je členom komisie ŽP dodal, že vo výzve sa zohľadňuje chránená 

vodohospodárska oblasť a Trávniky spadajú do tejto kategórie. 

Ing. Görög sa pýtal, či sa uvažuje pri opravách komunikácií aj s prístupovou cestou na Dubník 

a chodníkom. Samozrejme predpokladá aj spoluúčasť podnikateľských subjektov z rekreačnej 

oblasti. 

Primátorka informovala, že nechá preveriť vlastníctvo komunikácií a záujem podnikateľských 

subjektov o združenie prostriedkov za týmto účelom. 

JUDr. Klačková sa pýtala na základe podnetu občanov, či už sú vytipované nejaké lokality 

výbehov pre psov. Pýtala sa, či chodník pri Arizona pube je mesta, lebo je veľmi rozbitý. 

Primátorka informovala, že sa momentálne hľadá vhodná lokalita, tak aby nebola príliš odľahlá. 

Chodník pri Arizona pube nie je vo vlastníctve mesta. Okolo Chirany je skoro všetko 

v dezolátnom stave. 

Ing. Görög mal pripomienku k chodníku od firmy Elster , okolo MUDr. Ammera k autobusovej 

stanici, že nie je dokončený, je to neosvetlené, večer tadiaľ chodia ženy z práce a tam bol už aj 

prepad. Ďalej sa zaujímal o otázku parkovacích plôch v meste. 

Primátorka prisľúbila, že situáciu preverí. Bude sa musieť zvolať komisia v súčinnosti 

s Technickými službami, ktorá posúdi všetky chodníky v meste, následne sa príjmu opatrenia 

podľa priority závažnosti. Parkovacie miesta sa teraz budujú na Mierovej. Je nutné doriešiť aj 

akou formou budeme riešiť tieto parkoviská, či len formou panelov, alebo parkovisko 

s projektom lapačov atď., čo by bolo samozrejme drahšie. 

Ďalej informovala, že momentálne sa rieši havarijná situácia s únikom vody na ZŠ. 

Mgr. Škriečka uviedol, že na situáciu s vodou upozorňuje už rok. Pán Kavický informoval, že 

poruchu už zistili zo strany od cintorína. 

Primátorka mesta ešte informovala, že do Spravodajcu bude potrebné uverejniť oznam pre 

občanov, že v prípade ak si chcú uplatniť zmenu v doteraz platnom ÚPM, treba ju predložiť, čo 

najskôr na oddelenie výstavby. 

 



Po vyčerpaní programu rokovania ukončila primátorka poďakovaním za účasť zasadnutie MsZ 

o 15.45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna H a l i n á r o v á                     Ing.  Ján V o l á r                                                      

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Richard Bunčiak 

 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

 

 

 

 


