
Z Á P I S N I C A 

 

z XIII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 3. 12.  2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3.   Vyhodnotenie uznesení z XII. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR mesta pre rok 2015 

 6.1 Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR  pre rok 2015 Technické služby Stará Turá 

 7.   II. Návrh programového rozpočtu DK Javorina Stará Turá na obdobie 2016-2018 

 8.   II. Návrh programového rozpočtu Technické služby Stará Turá na obdobie 2016-2018 

 9.   II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá  na obdobie 2016-2018 

10.  Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2016 

11.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2016 

12.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol  

13.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 12. 12. 2015 

14.  Návrh VZN č. 7/2015-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka a výške 

príspevku zákonného zástupcu 

15. Návrh VZN č. 8/2015-Nar. O vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov 

16. Návrh VZN č. 9/2015-Nar. O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

17. Návrh VZN č.10/2015-Nar. O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016 

19. 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   

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

Halinárová o 15,00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  11 poslancov. Ospravedlnení boli  

poslanci   Ing. Richard Bunčiak, Lukáš Adámek. Navrhla zaradiť  do programu rokovania bod 

6.2 Návrh rozpočtového  opatrenia na zmenu rozpočtu mesta pre rok 2015 a v rámci bodu č. 4 

Návrhy na riešenie majetkových záležitostí  materiál č. 4.12. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Bohdan Görög,  Mgr. Soňa Krištofíková,  

JUDr. Patrícia Klačková a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová a Zuzana Durcová. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 



 

3. Vyhodnotenie uznesení z XII. zasadnutia  MsZ  
Mestské zastupiteľstvo materiál vzalo na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 
 
4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom Dibrovova 839/19, Nové Mesto 

nad Váhom o odkúpenie časti ( cca 36 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – 

trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 9630 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník 

II. Žiadateľ sa o predmetný pozemok stará už minimálne 25 rokov z dôvodu, že cez tento 

pozemok je prístup k elektrickým rozvodným skriniam. 

MsZ schválilo zámer prenájmu časti z pozemku  parc. č. 1680/101 v zmysle § 9a odst. 9 písm. 

c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa o predmetný pozemok riadne stará a 

má záujem vytvoriť si na pozemku státie pre osobný automobil.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.2 Žiadosť pána Bc. Erika Bartóka a manž. Mgr. Andrei, bytom Čachtice 1277 o odkúpenie 

časti  ( cca 200 m2 )  z pozemku parc. č. 1680/101 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 

9630 m2, ktorý sa nachádza  v chatovej oblasti Dubník II. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu 

zabezpečenia prístupu mechanizácie k čisteniu septiku a zamedzeniu tvorenia skládok 

biologického odpadu okolo chaty, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.  

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.3 Žiadosť pani Anny Biesovej, bytom Papraď 1613, Stará Turá o odkúpenie časti  z pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 16850/2  – zast. plocha o výmere 53 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Papraď. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu vysporiadania  pozemkov pod stavbami, 

ktorých časť sa nachádza na predmetnom pozemku. 

MsZ schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení odpredaj  časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 16850/2 – zast. plocha  o výmere  53 

m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá. Pozemok je čiastočne 

zastavaný stavbou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky a ostatná časť tvorí neoddeliteľnú súčasť 

dvora pri rodinnom dome. Kúpna cena za odpredávaný pozemok je stanovená vo výške  

4,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.4 Žiadosť pána Miroslava Polláka, Dibrovova 244/4, Stará Turá /zástupca vlastníkov bytov 

v bytovom dome súp. č. 244  o odkúpenie časti  ( cca 15 m2) z pozemku parcela reg. „C“ parc. 

č. 1061/1  – ostatná plocha o celkovej výmere 10926 m2. 

Pozemok sa nachádza na ul. Dibrovovej. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu realizácie 

prístupovej rampy pre imobilných občanov.   MsZ neschválilo odpredaj časti z pozemku avšak 

schválilo zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 – ostatná 

plocha o výmere 10926 m2. Pozemok  parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 je zapísaný na LV č. 1. 

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre 32 vlastníkov bytov v bytovom dome Dibrovova 

ul. 244, 916 01 Stará Turá.  

Vecné bremeno bude spočívať v práve osadenia prístupovej rampy pre imobilných občanov na 

pozemku parc. č. 1061/1.  



Poslanec Ing. Zloch navrhol doplniť do výrokovej časti  uznesenia na základe doporučenia 

komisie, že vecné bremeno sa schvaľuje bezodplatne. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.5 Žiadosť pána Ing. Martina Šviglera a manž. Mária, Hlubockého 311/9,  Stará Turá o zámenu 

pozemkov - časť pozemku parc.  č.  423 – záhrady o celkovej výmere 867 m2 a pozemok parc. 

č. 422 – záhrady o výmere 122 m2 za časť pozemku parc. č. 440/2. Pozemky sa nachádzajú na 

ul. Hlubockého.  Zámenu pozemkov žiada za účelom zjednotenia pozemkov a úpravy pozemku 

parc. č. 440/2 na záhradu. Na uvedený pozemok je v súčasnosti zverejnený zámer prenájmu. 

Ing. Galovičová upresnila, že toto sa zatiaľ musí odložiť kým sa vysvahuje pozemok za 

novovznikajúcim bytovým domom. Primátorka mesta doplnila, že toto zrejme potrvá až do 

kolaudácie domu a úpravy jeho okolia. 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.6 Žiadosť pani  Ľudmily  Banziovej,  bytom  Čiernovodská 5093/1, Bratislava o odkúpenie 

časti  ( cca 500 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17299/1  – ostatná plocha o celkovej 

výmere 1511 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Topolecká. Pozemok žiada odkúpiť 

z dôvodu zabezpečenia si bezproblémového prístupu k rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve 

žiadateľky. 

Ing. Galovičová upresnila, že navrhovaná cena 3,- €/m2 za pozemok je nižšia z dôvodu, že tam 

nie sú siete  a nie je to ani pri hlavnej ceste. 

MsZ schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení odpredaj časti ( cca 500 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17299/1 – ostatná plocha 

o celkovej výmere  1511 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  

Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 3- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto 

využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelne ponechať v majetku mesta. 

Odpredávaná časť pozemku slúži ako jediný možný bezproblémový prístup k rodinnému domu 

vo vlastníctve žiadateľa.   

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.7 Žiadosť pána Mareka Žákovica, bytom Hlubockého 308/3, Stará Turá o odkúpenie časti  z 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/2  – záhrady o celkovej výmere 2043 m2. 

Pozemok sa nachádza na ul. Hlubockého za pozemkom, na ktorom bude realizovaná výstavba 

bytového domu s 15 b.j. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetná časť pozemku priamo 

susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. V súčasnej dobe je pozemok značne 

zanedbaný a výstavbou BD zostane verejne neprístupný. Vzhľadom na súčasný stav pozemku 

žiadateľ žiada o zohľadnenie kúpnej ceny.   

Zámer prenájmu  časti z pozemku bol zverejnený od 5.11.2015. K zverejnenému zámeru bola 

vznesená námietka od Ing. Martina Šviglera viď bod 5. Pán Žakovič oznámil  osobne a 

emailom, že o prenájom pozemku nemá záujem. 

MsZ vzalo materiál na vedomie a zrušilo uznesenie č. 5 – XII/2015 zo dňa 2.11.2015. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.8 Návrh zmeny zmluvy o užívaní uznaného Poľovného revíru Stará Turá – Mestské lesy 

uzatvorenej medzi mestom Stará Turá a Poľovníckym združením Les Stará Turá.  

Pôvodný návrh zmluvy bol schválený uznesením MsZ č. 4 – XXXV/2014 zo dňa 11.3.2014. 

Zmluva nebola zaevidovaná na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom, odbor 

pozemkový a lesný z dôvodu, že Poľovné združenie nezvolalo valné zhromaždenie. Do zmluvy 



sa z uvedeného dôvodu dopĺňali údaje v čl. III o konaní zhromaždenia vlastníkov poľovných 

pozemkov v poľovnom revíri Stará Turá a v čl. V sa zmenila doba nájmu s účinnosťou 

1.1.2016. 

Poslanec Ing. Durec vzniesol pripomienku k zmluve, kde navrhuje pozmeniť označenia názvov 

účastníkov zmluvného vzťahu, a to miesto prenajímateľ použiť označenie „vlastník poľovných 

pozemkov v zastúpení“. Zároveň navrhol doplniť uznesenie o bod d).  

Dopĺňa sa výroková časť uznesenia o bod d), ktorý znie: 

d) d o p o r u č u j e 

Zástupcovi spoločníka Lesotur s. r. o. uzatvoriť do 29. 2. 2016 novú Zmluvu o spolupráci 

a riešení   škôd na poľovných pozemkoch a na zveri medzi užívateľom poľovného revíru 

Poľovníckym združením Les a užívateľom    poľovných pozemkov Lesotur s. r. o. 

MsZ schválilo zmluvu o uznaní poľovného revíru Stará Turá – Mestské lesy a zároveň zrušilo 

uzn. MsZ č. 4 – XXXV/2014 zo dňa 11. 3. 2014. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.9  Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy Stará Turá. Jedná sa 

o nasledovný majetok : zhodnotenie budovy „Zateplenie obv. plášťa telocvične ZŠ ul. 

Komenského  Stará Turá“  v obstarávacej cene 120 109,30 €. 

Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

dodatkom od 1.1.2016 a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný 

do správy Základnej školy. 

MsZ schválilo zverenie nasledovného majetku mesta Stará Turá do správy ZŠ Stará Turá :  

zhodnotenie budovy „Zateplenie obv. plášťa telocvične ZŠ ul. Komenského  Stará Turá“  v 

obstarávacej cene 120 109,30 €.  

Hlasovanie poslancov: za 11     

 

4.10 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „Predajňa Farby – Laky č. 167“ na 

odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. Jiráskovej č. 167 v Starej Turej.  Obchodná 

verejná súťaž bola opätovne zverejnená od 3.11.2015 do 24.11.2015 do 14.00 hod. Na 

vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž sa prihlásil jeden záujemca. Obálka s ponukou bola 

otvorená dňa 25.11.2015.  

MsZ schválilo odpredaj budovy  súp. č. 167, ktorá je postavená na pozemku parc. č. 1039  

a pozemok parc. č. 1039  – zast. plocha o výmere 107 m 2 nachádzajúce sa v k. ú.  Stará Turá. 

Budova súp. č. 167 a pozemok parc. č. 1039 je evidovaný v registri parciel „C“ na  liste  

vlastníctva  č.  1  v  podiele  1/1.   

Odpredaj bol schválený pre pána Michala Jurču, trvale bytom Hurbanova 156/68, Stará Turá 

za cenu 60 000,- € v súlade s § 9a odst. 1  písm. a)  zák.  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení.  

Hlasovanie poslancov: za 11     

 

4.11 Žiadosť pani Drahomíry Galářové, bytom Moravní 592, Veselí nad Moravou o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/131  – trvalý trávny porast o výmere 499 m2, ktorý sa 

nachádza v chatovej oblasti Dubník II. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že tvorí 

neoddeliteľnú súčasť jej rekreačnej chaty. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o občianku ČR, 

v minulosti podľa Devízového zákona nemohla odkúpiť priľahlý pozemok. Z uvedeného 

dôvodu užíva pozemok na základe zmluvy o podnájme pozemku uzatvorenej medzi 

TECHNOTURom s.r.o. Stará Turá a žiadateľkou. Devízový zákon bol novelizovaný 

a v súčasnej dobe umožňuje pozemok odpredať. 

MsZ schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení odpredaj  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/131 – trvalý trávny porast o výmere  

499 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  Pozemok tvorí 



neoddeliteľnú súčasť rekreačnej chaty. Kúpna cena za odpredávaný pozemok je stanovená vo 

výške 12,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 11     

 

4.12 Návrh na doplnenie uznesenia č. 25 – IX/2015 zo dňa 17.9.2015, ktorým bolo schválené 

pre pani Annu Besedičovú zriadenie vecného bremena na pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 

11316/2 z dôvodu zriadenia vzdušného vedenia elektrickej prípojky. Po realizácii elektrickej 

prípojky a vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 

11317/1, parc. č. 11316/5 a parc. č. 4852/16.    MsZ návrh schválilo.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

     Po prerokovaní majetkových záležitostí udelila primátorka mesta slovo predsedovi 

predstavenstva spoločnosti AQUATUR a. s. Ing. Ješkovi, ktorý informoval poslancov 

o rekonštrukcii ČOV. Oznámil, že 4. 12. 2015 sa uskutoční kolaudácia ČOV a doriešovať sa 

budú už len drobné detaily, ako oprava cesty a zatrávnenie pozemku.  Mesto do konca roku 

2014 zmluvne prenajímalo 1/33 nadobecného skupinového vodovodu TVS, vzhľadom k tomu, 

že tam prišlo k zmenám, mesto dodnes nemá uzatvorenú zmluvu, a tak prichádza zhruba o 5 

tis. € príjmu z prenájmu tohto vodovodu. Preto je návrh, aby  sa 1/33 NSV prenajala spoločnosti 

AQUATUR a. s. a tým všetok majetok vodární a kanalizácií zastreší spoločnosť mesta. 

Primátorka informovala, že v súčasnosti prebieha rokovanie medzi mestom a TVK, nakoľko 

TVK mala isté požiadavky na mesto, čo sa týka zámeny pozemkov. Zajtra by mala podať za 

ich stranu stanovisko pani Vávrová. Primátorka mesta zároveň informovala TVK, že  rokovania 

bude ďalej viesť spoločnosť AQUATUR. Mesto by v prípade negatívneho stanoviska TVK pre 

tento rok dalo túto časť vodovodu do prenájmu AQUATUR, čim by neprišlo o príjem do 

rozpočtu.  K tomuto bude potrebné zvolať mimoriadne zasadnutie. 

Poslanec MUDr. Ammer sa pýtal, či sa už robil aj plot na ČOV. Ďalej sa zaujímal, či budú 

odvážať z ČOV stavebný odpad, nakoľko po ceste zostáva po autách veľa špiny. Ing. Ješko 

odpovedal, že nie, nakoľko plot nie je súčasťou projektu a samozrejme, že cestu po odvoze 

odpadu následne očistia za pomoci hasičov, ktorí testujú nové auto. 

  

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

     Informáciu podal Ing. Holota. Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje disponibilné finančné 

prostriedky v celkovej výške 643.146 €, suma 673.358 € je účelovo viazaná z časti v rezervnom 

fonde sumou 653.449 € a z časti na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov sumou 19.909 €. 

Vzhľadom na pozitívny vývoj príjmov z podielových daní mesto plní svoje finančné záväzky 

bez akýchkoľvek problémov. Investičné akcie, ktorých realizácia je plánovaná do konca tohto 

roka, sú zabezpečené vlastnými finančnými zdrojmi s výnimkou akcie „Verejné osvetlenie II. 

etapa“, ktorá bude z časti zabezpečená bankovým úverom. Na základe vyššie uvedeného 

predpokladáme, že plnenie programového rozpočtu za rok 2015 bude v súlade so stanovenými 

cieľmi.  

MsZ vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11     

 

 

6. Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR mesta pre rok 2015 

     V navrhnutom rozpočtovom opatrení sú uvedené všetky zmeny rozpočtu, vyplývajúce 

z kvalifikovaného odhadu potrieb finančných prostriedkov do konca tohto roka. Celkový 

vplyv navrhovanej VII. zmeny rozpočtu je navýšenie hospodárskeho výsledku o 21 469 €, 

ktorý sa dosiahne znížením príjmov o 83 374 € a znížením výdavkov o 104 843 €. Podrobný 

prehľad jednotlivých položiek tohto rozpočtového opatrenia je uvedený v prílohe k tomuto 



materiálu. V nadväznosti na tvorbu rezervného fondu, ktorý by za vyššie uvedeného 

predpokladaného hospodárskeho výsledku mal k 31.12.2015 dosiahnuť stav 452 265 € treba 

upozorniť na riziko, ktoré by vyššie uvedený hospodársky výsledok mohlo ovplyvniť a tým 

ohroziť druhú splátku vkladu mesta Stará Turá do základného imania spoločnosti Mestský 

športový areál (ďalej iba MŠA). Ide o príjem z predaja nehnuteľnosti – Predajňa farby – laky, 

výšku ktorého rozpočtujeme v sume 35 000 €. V prípade, že by sa do konca roka 2015 predaj 

tejto nehnuteľnosti neuskutočnil a mesto by nezískalo iné zdroje na financovanie druhej 

splátky vkladu do základného imania MŠA, mesto odporúča túto druhú splátku vkladu do 

MŠA vo výške 50 000 € v tomto rozpočtovom opatrení podmieniť príjmom z predaja vyššie 

uvedenej predajne farby – laky. 

MsZ toto opatrenie schválilo s podmienkou viazanosti výdavku druhej splátky vkladu mesta 

Stará Turá do základného imania MŠA na príjem z predaja nehnuteľnosti Predajňa farby – laky 

za minimálnu cenu 35 000 €. 

Hlasovanie poslancov: za 11     

 

6.1 Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR  pre rok 2015 Technické služby Stará 

Turá 

Vychádzajúc z reálnych výdavkov za obdobie 1-10/2015 a predpokladu na obdobie 11-

12/2015, taktiež z nepredvídaných , neovplyvniteľných opráv na vozidlách  sa navrhuje presun 

výdavkov medzi položkami vždy v rámci programov: 5, 6 a 7. Celkový sumár v rámci  

programov: 5, 6 sa  nezmení a v programe 7 dôjde k zníženiu výdavkov o 3 000 € (zníži sa 

bežná dotácia). 

MsZ opatrenie schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11     

 

6.2 Návrh rozpočtového  opatrenia na zmenu rozpočtu mesta pre rok 2015 

Rozpočtové opatrenie sa týka naviac prác, ktoré vznikli pri rekonštrukčných prácach 

vstupného  schodiska DK Javorina v celkovej výške 3 265,- €. 

MsZ opatrenie schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11     

 

 

7. II. Návrh programového rozpočtu DK Javorina Stará Turá na obdobie 2016-2018 

K materiálu podala informáciu riaditeľka DK. Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 a 2018 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri 

jeho zostavovaní sa vychádzalo zo skutočného plnenia v roku 2015 a z plánovaných podujatí 

na rok 2016.  

V príjmovej časti rozpočtujeme nižšie príjmy z vlastnej činnosti – z prenájmu nebytových 

priestorov. V poslednom období sa znížil počet predajných akcií, čo značne ovplyvňuje plnenie 

príjmov. V roku 2016 je naplánované  sťahovanie múzea do prízemných priestorov, čo sa tiež 

prejaví na znížení príjmov z prenájmu.  

Kapitálový transfer mesta vo výške 18.000 € bude použitý na zateplenie strechy Kultúrneho 

domu na Papradi.  

Výdavková časť rozpočtu dosahuje sumu 237 520 €, z čoho suma 219 520 € je rozpočtovaná 

na bežné výdavky , suma 18 000 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky.  

Bežný transfer mesta je oproti roku 2015 zvýšený o 8.230 €. V tejto sume je zahrnuté zvýšenie 

výdavkov na mzdy o 4%, čo predstavuje sumu 2 820 € a  zvýšenie rozpočtu Mestského múzea 

v položke mzdy o 5 410 € , pretože v roku 2015 boli rozpočtované mzdové prostriedky múzea 

len na obdobie 5 mesiacov, do 31.7. 2015 bola mzda hradená z prostriedkov ÚPSVR. Výdavky 

spojené s rekonštrukciou a modernizáciou múzea budú hradené z cudzích zdrojov.  

 MsZ schválilo návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 ako i rozpočet nákladov 

a výnosov na rok 2016. 



Hlasovanie poslancov: za 11     

 

8. II. Návrh programového rozpočtu Technické služby Stará Turá na obdobie 2016-

2018 

     Pri zostavovaní PR sa vychádzalo zo skutočného plnenia v roku 2015 a predpokladaných 

skutočností na rok 2016. 

     Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na 

výkon najnevyhnutnejších prác úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce 

(spevnené plochy, sadbové práce, práce na CMZ, verejné osvetlenie...)  

     Na rok 2016 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide 

o rekonštrukcie miestnych komunikácií a na programe 12. je zaradená rekonštrukcia schodiska 

(pokračovanie z roku 2015 – havarijný stav) pred Domom smútku a tiež pokračovanie 

v realizácii parkových a terénnych úprav v priestore medzi Ul.SNP, Ul.Mierovou a potokom 

a dokončovacie práce pred Domom kultúry.  

     V bežných výdavkoch sú na rok 2016 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd na 

každom programe o 5% okrem programu: 15 Administratíva tu 4%). Ostatné výdavky 

v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2015. 

Programový rozpočet TSST je vyrovnaný. 

MsZ schválilo návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 ako i rozpočet nákladov 

a výnosov na rok 2016. 

Hlasovanie poslancov: za 11     

 

 

9. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá  na obdobie 2016-2018 

     Informáciu k materiálu podala primátorka mesta. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok 

odzrkadľuje zvýšený príjem z podielových daní, ktoré avizuje ministerstvo financií. Sadzby 

dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, avšak celkový príjem dane 

z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2014 rozpočtujeme o 10.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného 

predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Príjem 

zo štátnych dotácií mesto rozpočtuje na úrovni predchádzajúceho roka a celkový príjem je 

rozpočtovaný vo výške  7 112 132 €. Výdavková časť rozpočtu dosahuje sumu 7 112 055 €, 

z čoho suma 4.911 326 € je rozpočtovaná na bežné výdavky, suma 1 565 724 € je rozpočtovaná 

na kapitálové výdavky a suma 635.005 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. 

Hospodársky výsledok na rok 2016 v bežnom rozpočte dosiahne sumu +402 496 € a 

v kapitálovom rozpočte             +232 586 €. Celkový hospodársky výsledok v zmysle ustanovení 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (t. j. rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových 

výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je prebytok vo výške +635 082 €. Vzhľadom na 

skutočnosť, že mesto bude pri takto zostavenom rozpočte disponovať dostatočnými finančnými 

prostriedkami navrhujeme, aby schodok vo finančných operáciách vo výške 635 005 € bol krytý 

prebytkom z bežného a kapitálového  rozpočtu. Celkový rozpočet po vykonaní vyššie 

navrhnutých transakciách dosiahne prebytok v celkovej výške 77 €. Konečný zostatok 

rezervného fondu by na konci roka 2016 mal vykazovať sumu  

502 342 €.  

Ing. Durec mal dotaz, či je predpoklad reálneho plnenia dane z príjmu v takom rozsahu ako 

sa očakáva. 

Ing. Holota odpovedal, že v tejto chvíli je ten predpoklad, a v prípade, že by sa do budúcna 

rozchádzali tieto údaje s pokynmi ministerstva financií, došlo by následne k úprave. 

       MsZ schválilo rozpočet na rok 2016 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre:  



 

Bežné príjmy:                 5 313 822        Bežné výdavky:                       4 911 326 

Kapitálové príjmy:         1 798 310        Kapitálové výdavky                1 565 724 

Finančné príjmové operácie:                0  Finančné výdavkové operácie:       635 005 

--------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom:                      7 112 132        Výdavky celkom:              7 112 055 

 

Súčasne vzalo na vedomie: 

a. rozpočet na roky 2017 a 2018 vrátane programovej časti 

b. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 a 2018. 

Hlasovanie poslancov: za 11     

   

O 16.00 hod odchádza z rokovacej miestnosti poslanec MUDR. Ammer. 

 

10. Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2016 

      Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 11/2012 – Nar. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v § 3 ods. 3 a 5 b) 

ustanovuje povinnosť odsúhlasenia termínov a predajného času počas konania príležitostných 

trhov  mestským zastupiteľstvom. V minulom období sme materiál predkladali pre I. a II. 

polrok kalendárneho roka. Nakoľko sa však príležitostné trhy dlhodobo opakujú, predkladáme 

termíny konania pre celý rok 2016 naraz.  V tomto roku sa v Starej Turej uskutočnil 1. ročník 

festivalu Divné veci. Ohlasy u verejnosti boli veľmi pozitívne, návštevníci mali možnosť 

zúčastniť sa podujatia, ktoré je na Slovensku ojedinelé a je určené pre všetky vekové kategórie. 

Stará Turá žila festivalom, vystúpenia sa konali na netradičných miestach, umelci prichádzali 

čo najbližšie k divákom. V tomto trende chce DK Javorina spolu s hlavnou organizátorkou 

Monikou Haasovou pokračovať i v budúcom roku.  

     Po dôslednom prehodnotenia remeselných podujatí, ktoré sa v Starej Turej uskutočňujú, 

organizátori dospeli k záveru pristúpiť k zníženiu počtu týchto podujatí. Aj keď Remeslá našich 

predkov majú v Starej Turej tradíciu, rozhodli sa toto podujatie v roku 2016 zrušiť z 

nasledovných dôvodov: 

- posledné dva roky bola zaregistrovaná nižšia návštevnosť spôsobená ponukou viacerých akcií 

v okolí, 

- veľmi náročnou prípravou akcie počas dovolenkového obdobia (účinkujúci v kultúrnom 

programe, dobrovoľníci, remeselníci), 

- personálne problémy pri zabezpečení akcie, krátky časový odstup od festivalu Divné veci, 

náročnosť akcie spôsobuje obmedzenie čerpania dovoleniek pracovníkov DK Javorina. 

MsZ schválilo návrh termínov, a to 

 Veľkonočný trh                         18. marca 2016 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

 

 XXV. Staroturiansky jarmok  10. júna 2016 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

            občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod. 

          11. júna 2016 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.      

 

 Festival Divné veci                    24. - 25. Jún 2016 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

  

 Kopaničársky jarmek              21. októbra 2016 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

 

 Vianočný trh                             10. decembra 2016 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 



 

  Hlasovanie poslancov: za 10, nehlasoval: 1 /MUDr. Ammer/     

 

 

 

11. Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2016 

MsZ schválilo návrh termínov, a to 

 

- 25. 2.  2016 

- 28. 4.  2016 

- 23. 6.  2016 

- 25. 8.  2016 

- 27.10. 2016 

- 15.12. 2016 

so začiatkom rokovania o 15 hod. 

  Hlasovanie poslancov: za 10, nehlasoval: 1 /MUDr. Ammer/     

 

12. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol  

MsZ vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10, nehlasoval: 1 /MUDr. Ammer/     

 

13. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 12. 12. 2015 

     Mesto Stará Turá mimo rozpočtovaných finančných prostriedkov poskytuje sociálnu pomoc 

svojim občanom aj prostredníctvom zdrojov na charitatívnom účte mesta. Dobrovoľná zbierka 

je jedným zo spôsobov ako získať finančné prostriedky na plnenie úloh obce na úseku sociálnej 

pomoci.   MsZ schválilo konanie zbierka dňa 12. 12. 2015 počas trvania Vianočného trhu. Účel 

zbierky je poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí živelnou pohromou, pri náhlom 

úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej sociálnej 

situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne zvýšené náklady 

spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám v sociálnej núdzi, na 

podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín a podporu 

rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín. 

Hlasovanie poslancov: za 10, nehlasoval: 1 /MUDr. Ammer/     

 

 

14. Návrh VZN č. 7/2015-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 

a výške príspevku zákonného zástupcu 

Mgr. Dolníková podala informáciu k tomuto materiálu. Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku      a  mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení          so sídlom na území mesta Stará 

Turá, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je :  

a) Základná umelecká škola, SNP 293/31, 916 01 Stará Turá,   

b) Materská škola, Hurbanova 142/46, 916 01 Stará Turá, 

c) Centrum voľného času, gen. M.R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá, 

d) Školský klub detí pri ZŠ,  Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá, 

e) Školská jedáleň pri ZŠ,  Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá. 

Mgr. Dolníková ďalej informovala, že pri prerokovávaní tohto návrhu boli odlišné stanoviská 

odborných komisií, čo sa týka výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 



Primátorka mesta dala hlasovať za návrh komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta 

/KFRM/ na výšku tohto príspevku v sume 15 €. 

Hlasovanie poslancov: za 6 /Bc.Zigová, Ing. Zloch, Ing. Görög, JUDr. Klačková, Ing. Durec, 

Hluchá/ 

proti: 4 /Mgr. Krištofíková, Durcová, Ing. Slezáček, Mgr. Bublavá/ 

 

O 16.20 hod prichádza do rokovacej miestnosti poslanec MUDR. Ammer. 

 

Následne prebehlo hlasovanie za návrh komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport 

/KŠKMŠ/ na výšku tohto príspevku v sume 14 €. 

Hlasovanie poslancov: za 4 /Mgr. Krištofíková, Durcová, Ing. Slezáček, Mgr. Bublavá/ 

Proti: 6 /Bc.Zigová, Ing. Zloch, Ing. Görög, JUDr. Klačková, Ing. Durec, Hluchá/ 

Zdržal sa: 1 /MUDr. Ammer/ 

      

Prednosta podotkol, že takto pôjdeme do roku 2016 s tým, že budeme mať v rozpočte istý 

deficit financovania školstva a budeme sa musieť ním počas roku zaoberať. 

Poslankyňa Mgr. Krištofíková pripomienkovala, že tento rok sa skutočne veľmi veľa 

dofinancovalo v MŠ. Na komisii školstva navrhla dofinancovanie poplatku vo výške nie 15 € 

ale 14 €. Keď sa robilo plnenie rozpočtu k 1. polroku 2015  mala MŠ plnenie rozpočtu na 48 

%. Už vtedy sa podľa jej názoru ukazovalo, že rozpočet ide v rámci normy. Letné mesiace sú 

slabšie na prevádzku v MŠ, detí chodí menej a zrazu bolo potrebné dofinancovať 64 tis. €. 

Hospodárenie tu nebolo rozumné. V minulosti sa náklady regulovali. Vznikla trieda, ktorá 

značne odčerpala prostriedky. Tu treba tiež zvážiť či je potreba 2 špeciálnych pedagógov, či je 

by sa nemohli 3 takéto deti presunúť do druhej skupiny, skrátka racionalizovať tú prácu. Treba 

ísť radšej rozumnou čiastkou a šetrne, a ak sa ukáže v 1. Q, že na to máme , bude za to pridať, 

tým, ktorí to potrebujú. Kolegovia poslanci tomu zrejme správne neporozumeli a vznikli tak 

dva rozdielne výsledky. 

Mgr. Dolníková upresnila, že v škôlke majú aj deti do 3 rokov, čo je najdrahšia kategória. Iné 

obce majú diferencovane u týchto detí stanovené financovanie, my sme k tomu nepristúpili. 

V špeciálnej triede zrejme budú zmeny, pretože deti by v nej mali mať rovnakú diagnózu, čo 

dnes nemajú.  

     Po tomto hlasovaní dala primátorka mesta hlasovať za návrh VZN tak ako bol predložený. 

MsZ nariadenie schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 9 /Mgr. Krištofíková, Durcová, Ing. Slezáček, Mgr. Bublavá, Bc. 

Zigová, Ing. Zloch, Ing. Durec, Hluchá, MUDr. Ammer/ 

zdržali sa: 2 / Ing. Görög, JUDr. Klačková/ 

 

15. Návrh VZN č. 8/2015-Nar. O vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov 

 Informáciu k nariadeniu podal JUDr. Pribiš.    Vedenie volebnej kampane a povinnosti obcí 

a miest v nej určuje nový zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Tento zákon v § 2 ods. 

2 rozdielne od pôvodnej právnej úpravy určuje začiatok a koniec volebnej kampane: „Volebná 

kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") a končí 48 hodín predo dňom konania 

volieb“.  Preto je potrebné prijať nové nariadenie, ktoré bude určovať volebnú kampaň v súlade 

so zákonom. 

MsZ nariadenie schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

16. Návrh VZN č. 9/2015-Nar. O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 



Informáciu k VZN podal prednosta úradu.     Správca dane  mesto Stará Turá predkladá toto 

nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré § VZN č.22/2012 Nar. o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní na základe zmeny zákona č.582/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  

V článku 1, Daň z nehnuteľností § 2 ods. 1 a 2,  sa v tabuľke vypúšťa sadzba v €/m2 ,  z dôvodu 

upozornenia Daňového riaditeľstva SR v Trenčíne, ktoré nám vytklo, že uvedený stĺpec je 

metúci pri výpočte dane  z pozemkov. Pri druhu pozemku sa členenie pozemkov upravilo podľa 

zákona č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V ods. 3 sa doplnila ulica Stará tehelňa 

podľa číselníka ulíc v meste,  na základe evidencie obyvateľstva v Starej Turej a vypustené 

bolo Nám. Sestier Royových, kde sa nachádza fontána pred ev. farou a stojí na mestskej parcele. 

V § 3 ods. 1 a ods. 2  sa  bod d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných 

garáží s stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

rozčlenili na: samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží 

umiestnené pod zemou (bod d, e, f), na základe zmeny zákona č.582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov.   

V § 5  ods. 2  písm. a)  sa vypúšťa pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej 

energie z dôvodu, že doposiaľ nebola podaná ani jedna žiadosť o uvedené zníženie. V § 5  ods. 

2 písm. b) sa  menia slová občan na fyzické osoby, na základe zmeny zákona č.582/2004 Z. z., 

v znení neskorších predpisov.  Za § 5 ods. 2 sa vkladá nový ods. 3, ktorý ustanovuje, že správca 

dane poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a dane z bytov na stavby alebo byty, slúžiace 

školám. Sú to stavby, ktoré priamo nesúvisia so stredným vzdelávaním a neslúžia strediskám 

praktického vyučovania. § 5 ods. 3  sa mení na ods. 4.Písm. a) - 50% z daňovej povinnosti na 

stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej 

uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku sa vypúšťa, pretože v mnohých prípadoch 

nebolo toto zníženie efektívne, nakoľko stavby, ktoré mali vydané právoplatné stavebné 

povolenie na rekonštrukciu, sa viackrát predlžovali a výsledkom bolo, že dlhé roky sa stavby 

neopravovali, znečisťovali životné prostredie a vyrubená daň bola veľmi nízka. V § 5 písm. b) 

a c) sa zlučujú, do písm. a), pretože sa poskytuje  rovnako 50% zníženie na stavby na bývanie 

a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzickým osobám starším ako 70 rokov, 

ako aj držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne 

alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. V tomto písmene 

sa menia slová občan na fyzické osoby. V § 5 sa  písm. d)  mení na písmeno b) a tu sa taktiež 

mení občan na fyzickú osobu. V § 5 sa dopĺňa ods. 5, v ktorom sa ustanovuje veková hranica 

fyzických osôb na poskytnutie zníženia dane z pozemkov, stavieb a bytov na viac, ako 70 

rokov. V § 5 sa dopĺňa ods. 6, ktorý upozorňuje na podmienku uplatnenia nároku na zníženie 

dane alebo oslobodenia od dane, podľa ods. 1, 2, 3, 4.  

V článku 3 Daň za užívanie verejného priestranstva v § 12  sadzba dane, v tabuľke v riadku 9, 

za umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo inej zábavnej atrakcie sa vypúšťajú slová za prvých 

päť dní a sadzba sa mení  na 0,050€/m2/deň, pretože i napriek tomu, že sadzba bola za prvých 

päť dní znížená na 0,100€/m2/deň, záujemcom o vystúpenia v Starej Turej takto vypočítaná daň 

bola vysoká a napr. z troch dní, ktoré si zaplatili, dva dni bola tak malá návštevnosť, že 

vystúpenie sa ani nekonalo. Riadok 10 v tabuľke sa vypúšťa, pretože väčšina zo záujemcov si 

pri pôvodných sadzbách zaplatili 5 dní, pretože 6 a viac dní pri vypočítaní Dane za užívanie 

verejného priestranstva bola tak vysoká, že nemali záujem. 

V článku 5 § 23 Spoločné a záverečné ustanovenia sa bod 1 nahrádza novým textom. Správca 

dane nebude vyrubovať daň najviac v úhrne do sumy 3 eur, pretože v mnohých prípadoch za 

poštovné (doručenie rozhodnutia, doručenie výzvy, telefonické upozornenie na nezaplatenie 

dane) mesto Stará Turá zaplatilo viac, ako bola vyrubená daň.  

MsZ nariadenie schválilo. 



Hlasovanie poslancov: za 11 

 

17. Návrh VZN č.10/2015-Nar. O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

V návrhu VZN 10/2015 je zrušený § 1 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. V § 1 Sadzba poplatku  je  doplnená sadzba za drobný stavebný odpad vo výške 0,0545 

€ za kg. § 6 vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku je prečíslovaný   na   § 5, ktorý je aj textovo 

upravený 

v ods. 1 – doplnený kedy mesto vráti poplatok za odpad 

                          -    skončenie trvalého pobytu v meste Stará Turá 

                          -    skončenie prechodného pobytu v meste Stará Turá 

                          -    zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta Stará Turá  

v ods. 2- doplnený kedy  mesto poplatok zníži o 50 % 

                          -    študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia mimo mesta Stará Turá 

                       -    pracujúcim s výkonom práce mimo mesta Stará Turá 

                       -    vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy 

                       -    pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime 

v ods. 3 – kedy správca poplatku poplatok odpustí 

- dlhodobo  zdržiava v zahraničí okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú 

prácu v turnusovom režime, 

- ak je poplatník vo výkone trestu odňatia slobody, vo výkone väzby 

- ak je poplatník umiestnený v zariadení sociálnych služieb ( detský domov, domov 

dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačnom zariadení, v diagnostickom 

zariadení 

Poslanec Ing. Zloch navrhol odpustenie poplatku za psa, ktorý je z útulku. Prednosta úradu mu 

vysvetlil, že takýto návrh nie je riešením, nakoľko mesto na takýchto psov každoročne dopláca 

a to zmluvnou čiastkou útulku pre psov v Novom Meste nad Váhom. Preto, ešte dávať 

duplicitne na týchto psov úľavu je neopodstatnené. 

Mgr. Krištofíková  každý,  kto si takéhoto psíka zoberie, musí počítať aj s takýmito nákladmi. 

Etický problém týchto psíkov je inde. 

Primátorka v tejto súvislosti podotkla, že zrejme v priebehu polroka budeme prijímať nanovo 

zmenu tohto nariadenia v zmysle zákona o odpadoch. 

Prednosta upresnil, že nový zákon o odpadoch, stanovuje rôzne účinnosti tohto zákona, čo sa 

týka poplatku za drobný stavebný odpad tam je účinnosť od 1.1. 2016, teda mesto je povinné 

túto zmenu zapracovať do VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Ďalšia účinnosť od 1. 7. 2016 týka sa zmeny nakladania so separovaným zberom. 

Mestá by mali byť oslobodené od nákladov na separovaný zber. Túto povinnosť by mali 

prevziať  OZV, ktoré sú združeniami výrobcov, ktorí by sem mali odvádzať peniaze súvisiace 

so spracovaním separovaných druhov odpadov. OZV budú mať zmluvu s mestom, ale aj 

zmluvu so zberovými spoločnosťami, v našom prípade aj s Technickými službami. Prebehli už 

rokovania s OZV Envipack a Naturpack, deklarovali že budú akceptovať naše náklady na 

separovaný zber, mesto ich poverilo aby zapracovali naše náklady do návrhov zmlúv, tak aby 

keď budeme s nimi podpisovať Zmluvu o budúcej zmluve, bolo isté, že naše požiadavky sú 

vykryté. Zmluva sa uzatvára na obdobie jedného roka. Po roku príde k prehodnocovaniu 

systému. V zbernom dvore budeme pokračovať v odobraní drobného stavebného odpadu do 

občanov tak ako doteraz, aby sme sa vyhli zbytočným čiernym skládkam. 

MsZ nariadenie schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 



18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016 

Bc. Zigová navrhla zaradiť do plánu kontrol miesto niektorého z navrhnutých bodov 

Operatívnu kontrolu záležitostí, ktoré sa vyskytnú príležitostne. 

Ing. Maťková povedala, že ona vykonáva následnú finančnú kontrolu, operatívnu by mala 

zabezpečovať predbežná finančná kontrola. Primátorka doplnila, že pri predbežnej môže byť 

zistená chyba, ale na následnú nebudete mať potom čas. 

Ing. Maťková odpovedala, že vždy keď bola doteraz takáto požiadavka tak sa to riešilo. 

Primátorka však argumentovala, že tento rok kontrolórka pri takejto požiadavke nemala už čas 

vykonať kontrolu. Ak si pani hlavná kontrolórka myslí, že to takto budete stíhať, tak v poriadku. 

MsZ schválilo plán s nasledujúcimi úlohami: 

1. Kontrola kapitálových výdavkov za rok 2015 -  projektová dokumentácia 

2. Kontrola záznamov o prevádzke služobných vozidiel mestského úradu 

3. Kontrola záznamov o prevádzke požiarnych vozidiel mesta 

4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za  rok 2015 

5. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 307/2014 Z. z. o nie- 

    ktorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

    činnosti 

6. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

    záverečného účtu mesta za rok 2015 

7. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015 

8. Ostatná kontrolná činnosť: 

    Kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

    s príslušnou komisiou  MsÚ.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

19. Návrhy a otázky poslancov 

JUDr. Klačková mala dotaz, či je možné urobiť na autobusovej zastávke pri Lipe nejaké 

zastrešenie. 

Ing. Mináriková odpovedala, že to nie je možné, pretože to je len autobusový záliv na 

nastúpenie, ktorý bol budovaný hlavne pre hostí hotela Lipa a nie je to z hľadiska dopravného 

oficiálna autobusová zastávka. Žiaľ takéto investície tam nemôžeme vykonávať. 

Ing. Durec mal dotaz k prerozdeleniu zisku z hospodárenia  v spoločnosti Lesotur s.r.o. vo 

výške 20 tis. €, ktoré sa prioritne použijú na opravu ciest na kopaniciach. Zaujímalo ho či sa 

tak stalo. 

Prednosta úradu informoval, že rozpočet Technických služieb bol za týmto účelom navýšený 

o 20 tis. € na opravu ciest. Rozhodnutie, kde sa bude opravovať bolo na správcovi ciest. 

Primátorka mala dotaz na Ing. Durca, čo sa bude diať s problémom poškodených  zvodidiel 

pri zvážaní dreva v Súši a kopy blata po ceste. 

Poslankyňa Hluchá informovala, že tam je to dlhodobý problém, nie je kadiaľ odviesť vodu, 

sú tam schované káble, situácia sa niekoľkokrát riešila s domácimi, ale vždy neúspešne. 

Ing. Durec doplnil, že takéto situácie sú ošetrené v zmluve s ťažbármi. Cesta je v správe TSK. 

Primátorka sa zaujímala koľko sankcií uplatnili tento rok pre nápravu situácie. Ing. Durec 

odpovedal, že jednu. 

JUDr. Klačková vzniesla podnet na Mestskú políciu vo veci  kontroly objektu bývalých 

Detských jaslí na Jiráskovej a ich okolia vo večerných hodinách,  kde sa zdržiavajú bezdomovci 

a divné individuá. Táto časť nie je dobre osvetlená. 

Ing. Zloch poďakoval hlavnej kontrolórke za podrobnú a kvalitnú kontrolu. Ďalej sa zaujímal, 

či sa robila deratizácia v meste. 



Ing. Mináriková odpovedala, že bola vyhlásená, mesto je zo zákona povinné osloviť všetky 

povinné subjekty, ktoré majú vlastníctvo k objektom. 

Ďalej mal Ing. Zloch dotaz na manažovanie  polikliniky, kto toto má v kompetencii. Pýtali sa 

ho matky detí, ktoré navštevovali ordináciu MUDr. Slámovej. 

Primátorka informovala, že tu mesto nemá kompetenciu, všetky pripomienky na prácu 

lekárov, vyberania poplatkov od  pacientov, zmluvy s lekármi všetko spadá pod TSK. 

MUDr. Ammer požiadal Technické služby, aby v zimnom období keď napadá sneh odhŕňali 

medzi dôležitými úsekmi aj chodník po Elster, je tam zvýšená frekvencia premávky. 

Primátorka mesta tiež informovala o dlhodobom probléme parkovania kamiónov v meste. Na 

parkovisku pri spoločnosti  Elster, kde im nie je umožnené parkovanie, následne tieto parkujú 

na autobusovej stanici, kde bránia plynulej autobusovej doprave. Tieto situácie samozrejme 

musí následne riešiť MsP. 

Ing. Zloch informoval, že predmetné parkovisko je pre osobné autá. 

Ing. Mináriková doplnila, že je na Elsteri ako si zariadi prevádzku parkoviska, ale toto 

parkovisko nie je zriadené len pre osobné autá. 

Do diskusie sa zapojila i Mgr. Bublavá, ktorá zhodnotila podujatie „Zóna bez peňazí“ ako 

veľmi zdarilé. Riaditeľka DK Javorina poďakovala mestu za finančnú dotáciu na 

rekonštrukciu schodiska, ktorým sa DK opäť esteticky zveľadil. Pozvala prítomných na 

vianočný jarmok 12. 12. 2015. 

Primátorka mesta poďakovala všetkým poslancom, riaditeľom organizácií a zamestnancom 

úradu za prácu v uplynulom roku a pozvala ich 31. 12. 2015 na Javorinu. 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončila primátorka poďakovaním za účasť zasadnutie MsZ 

o 17.15 hod. 
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