
Z Á P I S N I C A 

 

z XIX. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 14. 9. 2016 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2.  Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

3.  Návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o  nenávratný finančný príspevok zo štátneho      

rozpočtu na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky 

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   

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

Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  9 poslancov. Ospravedlnení boli  

poslanci Mgr. Júlia Bublavá, Lukáš Adámek, JUDr. Patrícia Klačková.  

       Primátorka  oboznámila poslancov s dôvodom tohto zasadnutia, ktorým sú projekty na 

získanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Navrhla zaradiť za bod č. 3 ďalší bod 3.1 

Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Z Bielych Karpát 

k Baťovmu kanálu“ – Cyklochodník kataster Stará Turá. Materiál k tomuto bodu poslanci tiež 

obdržali.  

       Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program: za 9 

 

 

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

Krištofíková a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová a Ing. Igor Slezáček. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

O 15.05 hod sa dostavila na rokovanie poslankyňa Monika Hluchá. 

 

3.  Návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o  nenávratný finančný príspevok zo 

štátneho      rozpočtu na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej 

premávky 

     Nasvietené priechody veľmi významnou mierou prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našich 

občanov a tiež aj návštevníkov nášho mesta.  Z tohto dôvodu sa chce naše mesto uchádzať 

o možnosť získania dotácie na nasvietenie dvoch priechodov  na Ul. Gen. M.R.Štefánika a na 

Ul. Hurbanovej, čím by sme znovu prispeli k zvýšeniu bezpečnosti a tým i k zníženiu 

úrazovosti a nehodovosti na našich komunikáciách. Požadovaná suma je 16 974,48 Eur 

a spoluúčasť mesta predstavuje čiastku 848,72 Eur. 

     Poslancovi Ing. Zlochovi sa javila čiastka za osvetlenie jedného prechodu značná a preto sa 

pýtal čo zhruba zahŕňa. Ing. arch. Robeková ho informovala, že v tejto čiastke sú zahrnuté 

dopravné značenia, LED lampy, káblové vedenia týchto priechodov. 

     MsZ schválilo predloženie žiadosti o NFP a zároveň uložilo premietnuť objem finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie do rozpočtu mesta. 



     Hlasovanie poslancov: za 10 

 

3.1 Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Z Bielych 

Karpát k Baťovmu kanálu“ – Cyklochodník kataster Stará Turá 

Cieľom projektu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“- Cyklochodník kataster 

Stará Turá je zrekonštruovať, opraviť, dobudovať a poprepájať cesty v lesoch Bielych Karpát 

na cyklotrasy, tak aby sme dosiahli ucelený cykloprodukt v cezhraničnom regióne a zároveň 

prepojili popod Veľkú Javorinu 2 dôležité cyklokoridory – Vážsku cyklomagistrálu 

a Cyklotrasu  Baťov kanál popri rieke Morave. Predmetom projektu bude aj ich značenie a 

drobná infraštruktúra.  

V rámci mesta Stará Turá bude realizovaný projekt, ktorý dalo spracovať Združenie 

obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo v rámci projektu cezhraničnej 

spolupráce „Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu regiónu pod Veľkou 

Javorinou“, ktorý uvažuje v k.ú. Stará Turá s rekonštrukciou cca 1 km lesnej cesty v lokalite 

Hlavina a vyznačiť úsek cca 12 km cyklotrasy (od hotela Lipa cez Topoleckú, Hlavinu 

s napojením na nemapovanú cestu až po hranicu s ČR). Názov projektovej dokumentácie je 

Cyklochodník kataster Stará Turá, ktorý pozostáva z SO 01 Cyklotrasa Stará Turá- hranica SR 

– ČR, dĺžky 13,3 km a SO 02 Cyklochodník v km ZU 7,166-KU 8,485. 

Predpokladaný rozpočet projektu Starej Turej je 250 000 € (stavebné práve vo výške 

241 960,72 € +nepriame výdavky projektu). Spoluúčasť Mesta Stará Turá (5% z 250 000€) činí 

sumu 12 500 €.  

Ako hlavný partner projektu bude obec Stará Myjava s rozpočtom 348 717 € 

(+nepriame výdavky projektu), hlavným cezhraničným partnerom bude mesto Veselí nad 

Moravou s rozpočtom 140 000 €. Celková suma projektu 738 717 €. 

     MsZ schválilo predloženie žiadosti o NFP a zároveň uložilo premietnuť objem finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie do rozpočtu mesta. 

     Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.  Návrhy a otázky poslancov  

Poslanec Ing. Durec vzniesol pripomienku na adresu občanov, ktorí chodia na hríby v oblasti 

ťažby dreva v lese a nerešpektujú upozornenia lesných robotníkov, že v tejto oblasti sa nesmie 

chodiť na hríby, lebo ohrozujú ťažiarov aj seba. Na tento fakt upozorňoval už aj cestou Mestskej 

polície. Ing. arch. Robeková ho informovala, že je potrebné túto oblasť riadne označiť 

značením. 

Keďže poslanci nemali žiadne ďalšie návrhy, ukončila primátorka mesta  o 15.40 hod  

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 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Igor Slezáček 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 


