
Z Á P I S N I C A 

 

z XVI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 28. 4. 2016 

 

 

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 XV. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení 

 7.1  Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2015,stanovisko HK k záverečnému účtu a  

        vyhodnotenie plnenia  rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2015 

 7.2  Vyhodnotenie plnenia  rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2015 

 7.3  Vyhodnotenie plnenia  rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2015 

 8.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. za rok 2015 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 9.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2015 vrátane 

prehľadu pohľadávok a   záväzkov 

10.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR za rok 2015 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

11.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. za rok 2015  

12.   Návrh cenníka a trhového poriadku XXV. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

13.   Návrh zmeny Rokovacieho poriadku MsZ 

14.   Správa  hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol  

15.   Návrh VZN  č. 4/2016-Nar. O dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 

z rozpočtu 

16.   Návrh VZN č. 5/2016-Nar. O nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom 

17.   Návrh VZN č. 6/2016-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za 

sociálne služby 

18.   Návrh zmeny v komisii MsZ  

19.   Schválenie veliteľov DHZ mesta a informácia o Požiarnom poriadku mesta Stará Turá  

20.   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   

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

Halinárová o 15,00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  12 poslancov. Ospravedlnený bol  

poslanec Ing. Bunčiak.  

       Primátorka   navrhla zmenu programu rokovania bod č. 10 - Informácia o plnení 

hospodárskeho plánu RVS AQUATUR za rok 2015 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

zaradiť pred bod č. 3.  

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 



 

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 Mgr. Júlia Bublavá. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

O 15.07 hod prichádza do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Bunčiak. 

 

10.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR za rok 2015 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Informáciu podal predseda predstavenstva Ing . Ješko.  

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá má zostavený rozpočet 

(hospodársky plán) na rok 2015, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 70,9 tis. € 

a nákladov vo výške 92,2 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe 

straty v objeme 21,3 tis. €. Vzhľadom na to, že pri zostavovaní hospodárskeho plánu na rok 

2015 nebola braná do úvahy rekonštrukcia mestskej ČOV,  skutočná strata spoločnosti 

predstavuje čiastku 38,4 tis. €. 

Výnosy spoločnosti sú celkovo 193 175 €, náklady celkom 234 884 €. Nákladovú časť značne 

ovplyvnila realizácia projektu „Rekonštrukcia mestskej ČOV“ s nákladmi 5 174,8 tis. €.  

Ing. Ješko informoval, že vzhľadom k tomu, že spoločnosť má uzatvorenú zmluvu so 

spoločnosťou PreVaK do konca roku 2017, bude začiatkom budúceho roku vypísané nové 

výberové konanie na prevádzkovateľa vodovodov a kanalizácií. 

Poslanec MUDr. Ammer mal dotaz kedy bude funkčná brána na čističke, zrejeme je tam 

pokazené zatváranie, chodia tam chlapci pofajčievať. 

Ing. Ješko sa vyslovil, že túto skutočnosť preverí. 

MsZ vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 13 

 

 

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

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

Z dôvodu osobnej účasti zástupcov spoločnosti ICS Systems s. r. o. navrhla primátorka 

prerokovať materiál č. 4.18 ako prvý v poradí. Po prednesení podmienok spoločnosti však 

tento materiál primátorka z rokovania stiahla, nakoľko sa objavili  nové skutočnosti, ktoré 

boli doteraz neznáme a neboli prerokované ani na komisii výstavby, ÚPaD. 

 

4.8 Žiadosť pána Milana Mikulu a manž. Márie, bytom Šajdíkové Humence 249 o odkúpenie 

časti ( cca 100 m2 )  z pozemku parc. č. 5/1 – zast. plocha o celkovej výmere 19536 m2.   Časť 

pozemku sa nachádza pred OD Kocka od Ul. SNP, kde má žiadateľ záujem budovať 

bezbariérový vstup do OD Kocka. Druhá časť pozemku sa nachádza za OD Kocka, od Ul. 

Hurbanovej, ktorá slúži ako príjazd k rampe na vykládku tovaru do prevádzok. Uvedený 

pozemok sa zvažuje k budove, zhromažďuje sa tu voda a blato, čo spôsobuje podmokanie 

budovy.  

Na základe požiadavky komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta a komisie výstavby, ÚP 

a dopravy žiadateľ doplnil svoju žiadosť o štúdiu riešenia rampy pre imobilných a spevnenej 

plochy. 

 



Pán Mikula svoju požiadavku osobne predniesol poslancom, vyjadril sa, že pozemok by 

neoplotil, bol by stále verejne prístupný, len by bol v jeho vlastníctve. Ing. Mináriková mu 

vysvetlila, že mesto má v pláne riešiť priestor ohľadne parkovania. Navrhla mu rok počkať, 

urobiť krátkodobé opatrenia na odklon vody. CMZ bola realizovaná z prostriedkov FEU a do 

týchto prác a objektov nemožno zasahovať. 

MsZ schválilo zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 5/1 v zmysle § 9a 

odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Odpredaj pozemku riešiť 

zmluvou o budúcej kúpnej zmluve s podmienkou, že nebude pri výstavbe bezbariérového 

vstupu narušená CMZ. MsZ neschválilo odpredaj časti z pozemku parc. č. 5/1 podľa bodu 2. 

Tento bude riešený pri výstavbe parkoviska na Ul. Hurbanovej. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.1 Žiadosť pána Michala Jurču, bytom  Hurbanova 156/68, Stará Turá  o odkúpenie časti ( cca 

120 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/4 – zast.  plocha o celkovej výmere 349 m2, 

ktorý sa nachádza za  nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa na ul. Jiráskovej.  Predmetný 

pozemok tvorí nádvorie za domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.  

MsZ schválilo zámer odpredaja časti  120 m2 z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 1042/4 

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

zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne priľahlá 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a tvorí nádvorie pri rodinnom dome, ktorý je vo 

vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho 

previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.2 Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 221 na ul. Dibrovovej  v  Starej Turej  o 

odkúpenie  pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2482/1 – zast. plocha o  výmere 803 m2 (CKN 

parc. č. 944),  ktorého časť sa  nachádza pod bytovým domom na ul. Dibrovovej č. 221 a zvyšok 

pozemku tvorí nádvorie k bytovému domu. 

MsZ schválilo zámer odpredaja parcela reg. „E“ parc. č. 2482/1 – zast. plocha o výmere 803 

m2  v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že časť odpredávaného pozemku je zastavaná 

stavbou – bytový dom súp. č. 221 a ostatná časť pozemku je  bezprostredne priľahlá 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a tvorí nádvorie pri bytovom dome. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné 

ponechať v majetku mesta. 

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

 

4.3 Žiadosť spoločnosti PreVaK, s.r.o., Stará Turá  o zriadenie vecného bremena  na pozemkoch 

parcela reg. „E“ parc. č. 4952/2 – orná pôda o výmere 5637  m2 a parcele reg. „C“ parc. č. 

4952/1 – lesné pozemky o výmere 536050 m2, parc. č. 4955 – zast. plocha o výmere 363 m2 , 

parc. č. 4956 – zast. plocha o výmere 3050 m2, parc. č. 4965 – zast. plocha o výmere 8999 m2 

z dôvodu uloženia vodovodného potrubia, ktoré je súčasťou stavby „Stará Turá, Súš – 

pripojenie VZ Horný Súšik do vodovodného systému mesta“.   

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena.  

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.4 Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 28.4.2016   

žiadosť pani Eleny Martiniskovej Párovskej, bytom  Jesenského 880, 019 01 Ilava  o odkúpenie  

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/14 – záhrady o výmere 433 m2, ktorý sa nachádza 



v miestnej časti Trávniky.  Žiadateľka bude predmetný pozemok využívať ako záhradu, 

prípadne neskôr vybuduje na pozemku menšiu chatku.  

MsZ žiadosť neschválilo nakoľko účel využitia je v rozpore s územným plánom mesta.. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.5  Žiadosť pána Vladislava Štefulu a manž. Ľubice, bytom  Hurbanova 156, Stará Turá o 

odkúpenie  časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17391/1  – trvalé trávnaté porasty 

o celkovej výmere 3741 m2, ktorý priamo susedí s pozemkom  vo vlastníctve žiadateľa.  

Žiadateľ sa o predmetný pozemok stará už viac ako 20 rokov.  

MsZ žiadosť neschválilo z dôvodu, že k zostávajúcej časti pozemku by nebol žiaden prístup. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.6 Návrh Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou 

STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán 

uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode technického vybavenia k bytovému domu „ 15 b. j. na Ul. 

Hlubockého „ a to:  parkovisko, kanalizačná prípojka a vodovodná prípojka.   

MsZ schválilo  odkúpenie technického vybavenia - parkovisko, kanalizačná prípojka 

a vodovodná  prípojka k  bytovému domu „ 15 b.j. na Ul. Hlubockého „ v hodnote 16 062,35 

€. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.7 Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy č. 65/maj/2015 zo dňa 1.7.2015 

uzatvorenej medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, 

ktorým sa dopĺňa text v bode 3.2. a mení sa text v bode 3.13. v čl. III. a v čl. IV. sa mení znenie 

druhej vety.     

MsZ schválilo  zmeny a doplnky v zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy č. 65/maj/2015 

zo dňa      1.7.2015 v čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán ods. 3.2. sa za doterajší text  

dopĺňa nasledovný text : „ Budúci kupujúci sa zaväzuje o schválení alebo  

neschválení dotácie z MDV a RR SR a schválení alebo neschválení úveru zo ŠFRB  

informovať investora bezodkladne.      

Budúci kupujúci sa zaväzuje v prípade neschválenia dotácie z MDV a RR SR a  neschválenia 

úveru zo ŠFRB, resp,. ich nevyplatenia zo strany v.u. poskytovateľov  podať   riadne a včas 

postupom a v termíne stanovenom príslušnými predpismi  opakovanú   žiadosť o úver a žiadosť 

o dotáciu tak, aby žiadané prostriedky mohli byť pridelené v najbližšom ďalšom možnom 

termíne pre prideľovanie týchto  prostriedkov. “        

v ods. 3.13. sa text  „v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s., číslo účtu  

108900/3000. „  nahrádza textom „v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.,  

číslo účtu 108900/3000, IBAN : SK22 3000 0000 0000 0010 8900.“  

v čl.  IV. Ostatné ustanovenia Doterajšie znenie druhej vety sa vypúšťa a nahrádza  

sa nasledovným znením :   „V prípade neposkytnutia úveru a dotácie budúcemu kupujúcemu 

ani po opakovanej     žiadosti, alebo vyradenia žiadosti a opakovanej žiadosti o poskytnutie 

úveru a      dotácie zo strany prideľujúceho subjektu z prejednania, zaniká stranám povinnosť  

splniť svoj záväzok /článok II.  bod.2.1/ vyplývajúci z tejto  zmluvy.“ 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.9 Oznámenie pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom Dibrovova 839/19, Nové 

Mesto nad Váhom,  že má záujem o prenájom len časti pozemku 1680/101 vo výmere 36 m2, 

ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 10-XV/2016. Predmetným uznesením bol schválený aj 

prenájom 200 m2 z pozemku parc. č. 1680/101 a o tento nemá záujem 



 MsZ schválilo odklad uzatvorenia zmluvy na  prenájom časti 36 m2 z pozemku parc. č. 

1680/101 do doby doriešenia druhej časti pozemku cca 200 m2. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.10 Žiadosť spoločnosti  agaSSe, s. r. o., Na križovatkách 16210/35, Bratislava  o zriadenie 

vecného bremena  na pozemku  parcela reg. „E“ parc. č. 1411/1 – zast. plocha o výmere 4 612  

m2 z dôvodu prístupu na parkovacie státia, ktoré budú vybudované na pozemku parcela reg. „E“ 

parc. č. 11695. 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez  pozemok parcela reg. 

„E“ parc. č. 1411/1 – zast. plocha  o výmere 4 612 m2.   

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.11  Žiadosť pána Ľubomíra Roháčka a manž. Dariny, bytom Štúrova 40, Stará Turá 

o vyjadrenie sa k drobným stavbám – doplnenie oplotenia a koterec pre psa postavených na 

pozemkoch parc. č. 1241/2, parc. č. 1241/9, parc. č. 17391/14, parc. č. 17391/15 ako vlastníka 

susedných nehnuteľností a to pozemkov parc. č. 1241/4 a parc. č. 17391/1. 

Na základe požiadavky komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta a komisie výstavby, ÚP 

a dopravy žiadateľ doplnil svoju žiadosť o projekt navrhovaných drobných stavieb ( v rozsahu 

situácia, pôdorys, rez a technický popis ). 

Poslanec Ing. Bunčiak navrhoval zvážiť oplotenie. 

Bc. Zigová pripomenula, že v minulosti sa riešil problém cesty s p. Roháčkom, kedy sa 

pozemok mesta – cesta  vymenil za jeho pozemok, s tým že on si tú cestu môže zabrať a pod 

tou cestou zo svojho pozemku spraviť prístupovú cestu. On tam naviezol auto kamenia, ktoré 

tam boli  2-3 roky, potom zatrávňoval, to čo sa malo vymeniť je ohradené. 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /p.Adámek/, Proti: l /Ing. 

Bunčiak/ 

 

4.12 Žiadosť spoločnosti Gemini, s. r. o. Stará Turá  o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 1061/1 – ost.  plocha o celkovej výmere 10926 m2, ktorý sa nachádza vedľa 

nehnuteľnosti  vo vlastníctve žiadateľa na ul. Dibrovovej.   

MsZ schválilo zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 v zmysle § 

9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.13 Žiadosť spoločnosti  Lesotur s.r.o. Stará Turá  o vydanie súhlasu k rekonštrukcii odvoznej 

lesnej cesty Grúnka, ktorá sa nachádza na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 7695, parc. č. 

17292, parc. č. 17293, parc. č. 17294, parc. č. 17303/1, parc. č. 17304, parc. č. 17305/1, parc. 

č. 17305/3, parc. č. 17307, parc. č. 17308, parc. č. 17290, parc. č. 17300, parc. č. 17305/2, parc. 

č. 17305/4  a  parcela reg. „E“ parc. č. 7695. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve mesta Stará 

Turá evidované na LV č. 1. Súhlas vlastníka je potrebný k vydaniu stavebného povolenia.  

MsZ schválilo vydanie súhlasu k rekonštrukcii lesnej cesty. Hlasovanie poslancov: za 13 

 

 

4.14 Žiadosť pána Milana Medňanského a manž. Ing. Anny Medňanskej, bytom Družstevná č. 

486/69, Stará Turá  a pani Ľudmily Hluchej, bytom Družstvená č. 430/4, Stará Turá o 

odkúpenie časti 22 m2 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 12113 m2, ktorý sa nachádza medzi predzáhradkami pri rodinných domoch na ul. 

Družstevnej.  Predmetný pozemok tvorí prístup k rodinným domom, ktoré sú vo vlastníctve 

žiadateľov. Žiadatelia majú záujem o odkúpenie predmetnej časti  pozemku v rovnakom 

pomere každý v 1/2. 



Zámer odpredaja časti 22 m2  z pozemku bol zverejnený od 1.3.2016. K zverejnenému zámeru 

neboli vznesené žiadne pripomienky.  

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

znení odpredaj časti 22 m2 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203  – ostatná plocha 

o celkovej výmere  12113 m2, ktorý je zapísaný na  LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  

Kúpnu  cenu  za odpredávanú  časť  pozemku stanovilo vo výške 30,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.15 Žiadosť pána Milana Medňanského a manž. Ing. Anny Medňanskej, bytom Družstevná č. 

486/69, Stará Turá  o odkúpenie časti cca 132 m2 z pozemku parc. č. 437/3 – zast. plocha 

o celkovej výmere 187 m2, ktorý sa nachádza za novostavbou rodinného domu na ul. 

Družstevnej.    

Pozemok žiada odkúpiť za účelom výsadby zelene a vytvorenia záhradky za rodinným domom.  

Zámer odpredaja časti cca 132 m2  z pozemku bol zverejnený od 1.3.2016. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

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

znení odpredaj časti cca 132 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 437/3 – zast. plocha 

o celkovej výmere  187 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 18,- €/m2.   

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.16 Źiadosť pani Ľudmily Hluchej, bytom Družstevná č. 430/4, Stará Turá  o odkúpenie časti 

cca 65 m2  z pozemku parc. č. 437/3 – zast. plocha o celkovej výmere 187 m2, ktorý sa nachádza 

za rodinným domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, na ul. Družstevnej. Pozemok žiada 

odkúpiť za účelom výsadby zelene a vytvorenia záhradky za rodinným domom.  

Zámer odpredaja časti cca 65 m2  z pozemku bol zverejnený od 1.3.2016. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

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

znení odpredaj časti cca 65 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 437/3 – zast. plocha 

o celkovej výmere  187 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 18,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.17 Žiadosť spoločnosti STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom o prenájom časti pozemku 

parc. č. 458/1, nakoľko do predmetného pozemku zasahujú časti objektov výstavby bytového 

domu na Ul. Hlubockého a to: okapový chodník, prípojka plynu, kanalizácie, vody, elektro, 

výjazd z parkovísk na cestu, kontajnerové státie.  

Zámer prenájmu časti z pozemku bol zverejnený od 2.3.2016. K zverejnenému zámeru neboli 

vznesené žiadne pripomienky.  

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

znení prenájom časti z pozemku parc. č. 458/1 podľa situácie, ktorá bude neodeliteľnou 

súčasťou Dodatku č. 2.  Prenájom pozemku sa schvaľuje pre spoločnosť STINEX s.r.o. Nové 

Mesto nad Váhom a  bude upravený Dodatkom č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 73/maj/2015 

zo dňa 1.8.2015. 

 Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.19 Návrh Technických služieb m. p. o. Stará Turá na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom Domu smútku Stará Turá za účelom prevádzkovania pohrebných služieb na Starej 

Turej.  

 



Ing. Galovičová informovala, že pán Michalík dal výpoveď zo zmluvy na prenájom Domu 

smútku Stará Turá.  

Primátorka podotkla na dotaz poslanca MUDr. Ammera, že Kamenárstvo pána Michalíka 

nekončí. 

Ing. Vráblová informovala MsZ, že do konca augusta t. r. je platná zmluva na pohrebné služby 

s firmou Milan Michalik – KAMPEX. Záujem o tento druh služieb v našom meste  prejavila 

firma Ján Halás - H3 – Clean Myjava. 

MsZ schválilo návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže, zároveň schválilo výberovú 

komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v nasledovnom zložení : 

Bc. Zuzana Zigová - predseda výberovej komisie 

JUDr. Patrícia Klačková - člen výberovej komisie 

Ing. Igor Slezáček  - člen výberovej komisie 

Mgr. Soňa Krištofíková - člen výberovej komisie 

Ing. Lívia Galovičová - člen výberovej komisie ( za MsÚ ) 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

 

4.20 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k výstavbe „Vonkajšie schodisko na terasu Domu 

služieb a baru RITMO, Stará Turá“, umiestneného na pozemku parc.č.542/1 v k. ú. Stará Turá 

v Starej Turej na ul. SNP. 

Ing. Mináriková sa vyjadrila, že odd. výstavby nemá dôvod nevydať súhlasné záväzné 

stanovisko k výstavbe za podmienky, že žiadateľ vybuduje optickú bariéru medzi existujúcim 

chodníkom a Ul. SNP, tak a by bolo zabránené priamo vstupovať na komunikáciu, aby nedošlo 

ku kolízii. Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu neodporúča vydať súhlas k investičnému 

zámeru predmetnej stavby rovnako ako majetkové oddelenie. 

Mgr. Krištofíková naniesla k uvedenému, že pán Breštenský má v pešej zóne nehnuteľnosť, 

ktorá ju značne už roky špatí a nevidí dôvod prečo mu vychádzať v ústrety na takýto účel. 

Ing. Zloch sú tam momentálne dva vstupy a tento tretí by narušil existujúcu   zeleň. 

Hlasovanie poslancov  za neschválenie vydania súhlasného stanoviska: za 13 

  

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 31.3.2016 finančné prostriedky v celkovej výške 1.128.337 

€. Vývoj príjmov z podielových daní má i naďalej pozitívny trend, k 31.3.2016 mesto 

zinkasovalo o 79.901 € viac ako bolo rozpočtované a o 108.220 € viac v porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka, k čomu napomohlo aj ročné zúčtovanie podielových daní v zmysle § 

4 zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v rámci ktorého mesto 

31.3.2016 zinkasovalo sumu 31.842,88 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému 

dátumu je 1.660.137 €. Vo februári mesto vyrubilo poplatky za komunálny odpad vo výške 

300.047,27 € a daň z nehnuteľností zatiaľ iba fyzickým osobám vo výške  402.939,37 €. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za13 

 

 

6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení 

Predložené rozpočtové opatrenia podľa ustanovenia §14 ods. 1 druhej časti prvej vety zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  nie je potrebné schvaľovať 

orgánom mesta a z tohto dôvodu sú predložené k rokovaniu do mestského zastupiteľstva iba 

ako informácia na vedomie. V zrealizovaných rozpočtových opatreniach sú uvedené zmeny 

rozpočtu, vyplývajúce zo zmien účelových dotácií, ktoré však nemajú vplyv na celkový 

hospodársky výsledok a rozpočtové hospodárenie mesta. Vplyvom zrealizovaných 



rozpočtových opatrení došlo k zníženiu príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu o sumu 17 147 

€. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za13 

 

 

7.1  Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2015,stanovisko HK k záverečnému účtu 

a        vyhodnotenie plnenia  rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2015 

Ing. Maťková informovala, že hodnotila rozpočet z viacerých hľadísk: 

- dodržanie povinných náležitosti záverečného účtu obce 

- údaje o plnení rozpočtu  

- bilanciu aktív a pasív 

- stav a vývoj dlhu 

- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta 

- poskytnuté dotácie 

- plnenie programov mesta. 

 

Vyjadrila sa, že ju trápi jedna vec, a to , že mesto nemá do prerokovania záverečného účtu 

mesta  stanovisko audítorky. Vyplýva to z nesúladu dvoch zákonov , a to zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení , ktorý ukladá prerokovať záverečný účet mesta do 30. 6.  a zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. § 16 , ktorý nadväzuje na 

zák. č. 431/2002 o účtovníctve. Stanovisko audítora musí mesto mať zmysle tohto  zákona do 

31.12. roka ktorý nasleduje po hodnotenom roku. My teda aktuálne máme mať stanovisko 

audítora do 31. 12. 2016 , a tu vzniká rozpor, že momentálne nemáme to stanovisko audítora.  

MsZ vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, schválilo  

-Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie  mesta bez výhrad, 

-vysporiadanie schodku rozpočtu po vylúčení položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia 

vylučujú, v sume 1 028 469 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z finančných operácií, 

-vrátenie zostatku finančných operácií v sume 172 112 € do rezervného fondu. 

Hlasovanie poslancov:  za13 

 

 

7.2  Vyhodnotenie plnenia  rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2015 

Riaditeľka DK  p. Adámková informovala o plnení rozpočtu ako i o tom, čo sa im počas 

minulého roka podarilo zrekonštruovať- výmena 61 okien, 2 dvere, prerobila sa klubovňa, 

zrekonštruovalo sa vstupné schodisko DK, sociálne zariadenia pre hosťujúcich účinkujúcich, 

sociálne zariadenia v KD Papraď. Riešila sa i havária vody. 

MsZ schválilo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2015 

a celoročné hospodárenie ako i použitie prostriedkov z rezervného fondu na vysporiadanie 

hospodárskeho výsledku, ktorým je strata vo výške 2 724,17 €, v súlade s ustanovením § 25 

zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách verejnej správy v z. n. p. 

Hlasovanie poslancov:  za13 

O 16. 45 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 

7.3  Vyhodnotenie plnenia  rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2015 

Ing. Vráblová informovala o plnení rozpočtu. TS majú prekročenú príjmovú časť rozpočtu. 

V tomto roku sa vybralo viac na poplatku za hrobové miesta. Vytvoril sa tak zisk 21 tis. €, 

ktorý bude odvedený do RF. 



Poslanec MUDr. Ammer navrhoval kúpiť Technickým službám čistiace zametacie  auto 

nakoľko Vaďovská  cesta, cesta na Dubník býva značne znečistená od blata. Primátorka mu 

vysvetlila, že toto je v kompetencii TSK. Poslanec Ing. Durec mal dotaz či nemôže TS 

ohroziť strata pri čerpaní prostriedkov z EF. Ing. Vráblová odpovedala, že nie. Dotáciu čerpá 

mesto. Tiež sa vyslovila, že pracovníci TS sú plne vyťažení, pracujú na rôznych činnostiach 

podľa potreby. Ing. Durec sa vyslovil, že je rozdiel medzi Lesoturom a TS, v tom že Lesotur 

nemá vlastnú techniku, všetko si rieši dodávateľským spôsobom. TS majú svoj strojový park, 

ľudí ktorí si vedia urobiť servis na zariadeniach. 

Prednosta navrhol zmenu vo výrokovej časti v uznesení v bode III. a to vypustiť text „nad 

rámec schváleného rozpočtu, pričom tento schodok rozpočtu bude vysporiadaný z RF“ 

a nahradiť  textom „Tento riešiť rozpočtovým opatrením.“ Treba si najskôr  ujasniť čo 

chceme kupovať – či zánovný, či nový traktobager a za akú cenu. 

MsZ schválilo  

- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2015   

a celoročné hospodárenie 

- Použitie celého prebytku hospodárenia v sume 21 902,36 eur na tvorbu rezervného 

fondu v súlade s ustanovením § 25 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách 

verejnej správy v z. n. p.  

- Nákup traktobagra v r. 2016 pre Technické služby Stará Turá. Tento riešiť rozpočtovým 

opatrením. 

Hlasovanie poslancov:  za12 

O 17.00 sa vracia do rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 

8. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. za rok 2015 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

V priebehu roku 2015  boli na úseku pestovania lesa vykonané práce v tomto rozsahu : 

Zalesnených bolo umelo 2,20 ha lesa, z toho 2,05 ha bolo prvé zalesňovanie a 0,15 ha  bolo 

opakované zalesňovanie (spôsobené prevažne nepriaznivými klimatickými podmienkami. Na  

ploche 8,80 ha sa podarilo obnoviť les prirodzeným zmladením. Zvyšky po obnovnej ťažbe 

boli odstránené na ploche 7,52 ha, z toho na výmere 14,68 ha bez nákladov. 44,88 ha mladých 

lesných porastov bolo ochránených proti burine vyžínaním a na 43,50 ha bola vykonaná 

mechanická ochrana mladých lesných porastov proti zveri.  Na ploche 41,75 ha bol vykonaný 

tzv. plecí rub, pri ktorom boli z mladých lesných porastov odstránené nežiadúce dreviny 

a kroviny. Výchova mladín – prečistky boli vykonané na ploche 74,67 ha. 

 Pri údržbe a opravách zvážnic bolo odpracovaných 433,5 hod. a pri opravách a údržbe 

lesných ciest 740 hod. Údržba budov a ich okolia (robotnícky prístrešok Kamenný most 

a kancelária s dvorom v Topoleckej…) zabrala 370,5 hod.                                                                                                                            

Celkovo sa vyťažilo 17878,52 m3 dreva, čím je ročný predpis Lesného hospodárskeho plánu 

splnený na 99,6 %. V roku 2015 bolo spracovaných 2154,54 m3 kalamitnej hmoty, čo 

predstavuje 12 % z celkovej ťažby v tomto roku. V roku 2015 bolo vyťažených  13061,02 m3 

pri obnove lesných porastov, 1534,22 m3 sa vyťažilo pri výchove porastov starších ako 50 

rokov a 1128,74 m3v porastoch vo veku do 50 rokov. Priemerné speňaženie drevnej hmoty 

v roku 2015 bolo 45,49 EUR/m3. Pri tvorbe finančného plánu na rok 2015 sme  vychádzali 

z predpokladanej ťažby drevnej hmoty vo výške 17.500 m3. Skutočná ťažba drevnej hmoty 

v roku 2015 bola vo výške 17.459,04 m3 drevnej hmoty a 419,48 ton biomasy. Celkové výnosy 

spoločnosti dosiahli hodnotu 831.894,- EUR čo predstavuje 100 % plnenie plánu za rok 2015. 

Náklady za rok 2015 predstavovali  čiastku 832.263,- EUR (vrátane dane z príjmov) a boli 

plnené vo výške 99 % oproti plánu. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2015 pred 

zdanením bol vo výške 13.318,- EUR a po zdanení daňou z príjmu právnických osôb dosiahol 

výšku 8.181,- EUR. 



MsZ vzalo informáciu  na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za13 

 

 

9.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2015 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 zisk 53 112 €, skutočné náklady 2 042 449 € a výnosy  

2 095 561 €. Z pohľadávok k 31. 12. 2015  je po lehote splatnosti suma 57 349 €, ktorá sa 

týka podnájmu nebytových priestorov, ubytovaných a  vyúčtovania bytov. 

MsZ vzalo informáciu  na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za13 

 

11.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. za rok 2015  

V roku 2015 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. hospodárila s dlhodobým 

majetkom  vo výške  2.750 tisíc EUR. Z toho stavby tvorili 2.228 tisíc EUR oproti 1.614 tisíc 

EUR z predchádzajúceho roka. Rozdiel je spôsobený kolaudáciou rekonštruovanej stavby 

kolkárne. Hnuteľný majetok predstavoval 147 tis. EUR čo je nárast o 37 tis. oproti 

predchádzajúcemu roku a súvisí so zariadením predmetnej kolkárne. V roku 2015 bola taktiež 

z väčšej časti zrealizovaná výstavba nového futbalového  ihriska s umelou trávou, ktorého 

kolaudácia prebehne v prvom polroku 2016.  

Pohľadávky spoločnosti tvorili k 31.12.2015 čiastku  113 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 88 

tis. oproti predchádzajúcemu roku. Pohľadávky sú tvorené predovšetkým nedobytnou 

pohľadávkou voči združeniu Športových klubov z minulých rokov. Záväzky  spoločnosti 

z obchodného styku a voči spoločníkom /EUR-MED a. s./ tvorili k 31.12.2015 čiastku 883 tis. 

EUR oproti  525 tisíc EUR z minulého roku. Jedná sa predovšetkým o krátkodobú finančnú 

výpomoc na výstavbu kolkárne a pokrytie straty spoločnosti a existujúcich pohľadávok. Tieto 

záväzky budú v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z novembra 2015 

kompenzované navýšením základného imania spoločnosti v celkovej výške 940 tis. EUR, 

pričom spoločnosť EUR-MED a. . sa podieľa na navýšení ZI čiastkou 800 tis. EUR a mesto 

Stará Turá čiastkou 140 tis. EUR .   

V roku 2015 Mestský športový areál s. r. o. dosiahla celkové výnosy 133 tis. EUR oproti  83 

tis. EUR z roku 2014, predovšetkým z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu Z. 

Miškovičovej /kaviareň, bowling a ubytovňa/ a prenájmu nehnuteľností  športovým klubom. 

Mimoriadne sa do tržieb premietol výnos z predaja autobusu.  

Náklady /okrem odpisov/ predstavovali čiastku 173 tisíc EUR, pozostávali predovšetkým z 

nákladov na energie vo výške 50 tis., odmeny zamestnancom plavárne vo výške 32 tis.,  

nákladov na nákup materiálu vo výške 33 tis., na nákup služieb vo výške 22 tis,  daň 

z nehnuteľností vo výške 5 tis. a ďalšie položky.  Odpisy tvoria zo rok 2015 čiastku 77 tis. EUR. 

Celkovo dosiahla spoločnosť  hospodársky výsledok - stratu vo výške 116 tisíc EUR. Pre rok 

2015 spoločnosť uzavrela dohodu s mestom, kde náklady na energie pri verejných 

športoviskách využívaných občanmi a niektoré náklady na údržbu uhrádzalo mesto priamo 

spoločnosti prostredníctvom príspevku. Tento príspevok dosiahol výšku 49. tis EUR.  

Pre rok 2016 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. plánuje ukončiť výstavbu 

futbalového ihriska s umelou trávou /dokončenie osvetlenia/, vykonať potrebné opravy 

a údržbu /oprava časti povrchu parkovisku, rekonštrukcia časti oplotenia areálu, zbúranie 

bývalej hokejovej šatne, iné drobné opravy/. 

MsZ vzalo informáciu  na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za13 

 



12.   Návrh cenníka a trhového poriadku XXV. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

Poplatky za prenájom predajného miesta pre predajcov na tomto podujatí nie sú oproti roku 

2015 upravované. Remeselníci budú mať bezplatné miesto v prípade, že sa zamerajú na 

predvádzanie výroby a tvorby ľudovoumeleckých výrobkov. Pre technicko-zábavnú činnosť 

bol stanovený poplatok za 1 m2 0,80 € za dva dni.  

MsZ schválilo návrh cenníka a trhového poriadku XXV. ročníka Staroturianskeho jarmoku, 

ktorý sa bude konať v dňoch 10. -11. 6. 2016. 

Hlasovanie poslancov:  za13 

O 17.15 hod odišla poslankyňa Hluchá z rokovacej miestnosti. 

 

13.   Návrh zmeny Rokovacieho poriadku MsZ 

Návrh zmeny Rokovacieho poriadku bol vypracovaný na základe zjednotenia ustanovení 

o predkladaní materiálov so Smernicou primátorky mesta č.9/2015-IS Zásady predkladania 

materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorá nadobudla účinnosť 1. 10. 2015.  

Doteraz platný rokovací poriadok v jeho ustanoveniach v čl. VII. ukladal menovité určenie 

nositeľov úloh, ktoré sa v predkladanom návrhu mení, a to na základe vyššie uvedenej smernice 

ako i na základe nálezov prokuratúry. 

MsZ  návrh schválilo.  Hlasovanie poslancov:  za12 

 

14.   Správa  hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol  

Hlavná kontrolórka mesta predložila v zmysle § 18f ods.1 písm. d) zák. o obecnom zriadení 

správu o výsledkoch kontroly po XV. zasadnutí MsZ. Kontrola bola zameraná na 

vybavovanie sťažností a petícií na MsÚ Stará Turá, na tvorbu rozpočtu ZŠ Stará Turá na rok 

2015 a jeho plnenie. 

MsZ vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za12 

 

15.   Návrh VZN  č. 4/2016-Nar. O dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 

z rozpočtu 

Referát školstva a kultúry pristúpil k novému návrhu znenia VZN, ktoré upravuje bodovací 

systém pre poskytnutie dotácií pre športové kluby a pridáva tiež náležitosti, ktoré musia kluby 

do žiadosti doplniť. Náležitosti sú potrebné pre bodové hodnotenie kvalitatívnych 

ukazovateľov.  

      Vo VZN č. 2/2015 bol zjednodušený bodovací systém a z hodnotenia vypadli kvalitatívne 

ukazovatele, kde mohli kluby získať body i za úspechy a reprezentáciu na súťažiach doma 

i v zahraničí. Väčšina klubov, ale aj členov komisie pre  školstvo, kultúru, mládež a šport  sa 

zhodla, že kvalitatívne ukazovatele by sa do bodovacieho systému mali vrátiť, nakoľko je 

podstatné, aby boli kluby ohodnotené i za reprezentáciu mesta. Ak budú klubom za lepšie 

výsledky prideľované body navyše, budú tréneri a samotní športovci motivovaní k lepším 

športovým výkonom. Pre menšie kluby, ktoré nemôžu mať v tréningovom procese veľkú 

členskú základňu (napr. Mestský kolkársky klub St. Turá, Stolnotenisový klub Stará Turá), bol 

bodovací systém iba s kvantitatívnymi ukazovateľmi nevýhodný a vnímali ho nespravodlivo.  

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov:  za12 

 

16.   Návrh VZN č. 5/2016-Nar. O nakladaní s komunálnym a drobným stavebným 

odpadom 

Dňa 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 o odpadoch. Cieľom novej právnej 

úpravy je najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, 

minimalizácia negatívnych vplyvov odpadov na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a 

uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov. Mesto je povinné všeobecne 



záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016. 

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

17.   Návrh VZN č. 6/2016-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za 

sociálne služby 

Financovanie sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

Podľa zákona o sociálnych službách mesto ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb určuje 

sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady najviac vo výške 

ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) na poskytovaných sociálnu službu.  

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

 

18.   Návrh zmeny v komisii MsZ  

Člen komisie  pre výstavbu, ÚP a dopravu  Milan Kavický podal 5. 4. 2016 rezignáciu na výkon 

funkcie člena. Dňa 28. 4. podala oznámenie o odstúpení z funkcie členky komisie Ing. arch. 

Katarína Robeková. V zmysle §11  zák. č. 369/1990 Zb. ako i Rokovacieho poriadku komisií 

Mestského zastupiteľstva Stará Turá Čl. 2 ods. 1 členov komisií volí a odvoláva MsZ.  

MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie členov komisie. Hlasovanie poslancov:  za 11 

zdržal sa: 1 /Ing.Zloch/ 

 

 

19.   Schválenie veliteľov DHZ mesta a informácia o Požiarnom poriadku mesta Stará 

Turá  

V súlade s § 6 odsek 2 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov(Vo 

veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe 

splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.) a s tým, že v zákone č. 314/2001 o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov nie je splnomocnenie pre mesto vydať úpravu 

požiarneho poriadku formou VZN je potrebné zrušiť VZN č. 16/2011 – Nar. Požiarny poriadok 

mesta Stará Turá.  

Povinnosti plynúce z tohto VZN budú nahradené interným dokumentom Požiarny poriadok 

mesta Stará Turá, vydaný primátorkou mesta. 

Týmto Požiarnym poriadkom Mesto Stará Turá zriadilo na svojom území 4 dobrovoľné 

hasičské zbory mesta: 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta- Stará Turá,  

Dobrovoľný hasičský zbor mesta- Topolecká,  

Dobrovoľný hasičský zbor mesta- Drgoňova Dolina,  

Dobrovoľný hasičský zbor mesta- Papraď. 

MsZ vzalo na vedomie informáciu o vydaní Požiarneho poriadku mesta. Zároveň schválilo 

veliteľov jednotlivých hasičských zborov mesta: 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta -  Stará Turá:            Roman Dékány 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta -  Topolecká:            Miroslav Pribiš 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta -  Drgoňova Dolina: Ladislav Václavek 

            Dobrovoľný hasičský zbor mesta -  Papraď:                 Martin Mikulec 

Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

 

 

http://www.staratura.sk/item/vzn-16-2011/
http://www.staratura.sk/item/vzn-16-2011/


 

 

 

 

20.   Návrhy a otázky poslancov 

MUDr. Ammer  mal pripomienky k prašnosti v meste, je obdobie peľových alergénov, prach 

je jeden z alergénov, je plno alergikov. Treba pravidelne čistiť cesty. Primátorka informovala, 

že túto problematiku riešila s TSK.  

JUDr. Klačková sa pýtala či sa dá niečo urobiť na multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej 

ulici, je tam veľa skla, chodia tam s malými deťmi. 

Mgr. Krištofíková informovala, že tento týždeň sa tam upratovalo. Potvrdila, že tam bolo 

skutočne všeličo. 

Ing. Zloch informoval, že predniesol požiadavku na údržbu spevnenej plochy - chodníku pri 

bytovom dome č. 244. Bol by rád keby toto bolo zahrnuté do opráv z rozpočtu.  

Primátorka mesta povedala, že táto požiadavka bude vedená v zozname prioritných opráv 

chodníkov, ktoré treba opravovať,  TS majú v pláne robiť Štúrovu a Hviezdoslavovu ulicu. 

Mesto má veľa požiadaviek na opravu chodníkov. 

Mgr. Bublavá požiadala o zvýraznenie dopravného značenia prechodov pre chodcov. 

Ing. Durec pripomenul, že je dôležité , mať v poriadku chodníky, ale dôležité je tiež aby sme 

mali dobrý odvodňovací systém okolo ciest i v prímestských častiach  takto   prichádzame 

o peniaze a toto by si občania mali tiež uvedomiť.  

Ing. Zloch poďakoval Mestskej polícii za odstránenie vraku, ktorý stál na parkovisku asi rok 

a pol. 

Primátorka poďakovala za pekné divadelné predstavenie „Ako slovenská učiteľka ku šťastiu 

neprišla“  dvom prítomným herečkám Mgr. Lívii Boorovej a Vierke Tepličkovej. Ďalej v tejto 

hre účinkovali pani učiteľky Mgr. Andrea Majtánová a PhDr. Ľubica Bajjaniová.  
 
 
 
Po vyčerpaní programu rokovania ukončila o 17.45 hod primátorka zasadnutie MsZ. 

 

 

 

 

 

 

 

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

          primátorka mesta                          prednosta úradu 
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