
Z Á P I S N I C A 

 

z II. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 24. 1. 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba volebnej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie uznesení z XXXXI. a ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

4. Návrh Štatútu mesta 

5. Návrh Rokovacieho poriadku komisií MsZ 

6. Návrh na zriadenie a personálne obsadenie komisií MsZ 

7. Návrh zmeny v štatutárnych orgánoch, v dozorných radách s majetkovou účasťou mesta 

a radách škôl 

8. Návrh lokalizácie častí mesta pre činnosť poslaneckého zboru 

9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol od I. zasadnutia MsZ 

10. Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky 

11. Návrhy a interpelácie poslancov 

 

 

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

 

     1. Otvorenie zasadnutia  

      

      II. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15 hod. Skonštatoval, že zasadacia miestnosť 

je dispozične inak usporiadaná, aby si všetci videli tvárou v tvár, nie tak ako to bolo 

v pôvodnom usporiadaní, že poslanci rokovali bokom k sebe. V rokovacej miestnosti sú  

kamery, je to požiadavka verejnosti a je to aj prezentácia práce úradu a jeho komunikácie.  Pri 

zahájení boli prítomní všetci 13 poslanci. 

 

Primátor navrhol zmenu v programe rokovania, a to stiahnutie materiálu k bodu č. 10 

Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky. Tento materiál sa presúva na nasledujúce 

zasadnutie MsZ. Poslanci takto navrhnutý program jednohlasne schválili. 

 

 

2. Voľba volebnej komisie a overovateľov zápisnice 

MsZ schválilo návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

v nasledovnom zložení: 

 

a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Iveta Gavačová, Ing. Anna Halinárová, Ing. Igor 

Slezáček 

 

b) overovateľov zápisnice:  Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak 

 



c) volebnú komisiu v zložení : Zuzana Durcová, Monika Hluchá, Ing. Mgr. Zdena 

Pilátová 

Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z XXXXI. a ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

    Komentár k materiálu podala Ing. Maťková. Bolo prijatých 31 uznesení, z toho 12  

s ukladacou povinnosťou. 14 z nich je splnených, 1 uznesenie je splnené dnešným dňom, 5 

uznesení je v štádiu plnenia. Na I. zasadnutí bolo prijaté jedno uznesenie s ukladacou 

povinnosťou, a to je splnené. 

Viceprimátorka Mgr. Gavačová mala dotaz, či vie HK konkrétne špecifikovať uznesenia, 

ktoré sa čoho týkajú. Je to dosť prácne  vyhľadávať si všetko čoho sa týkajú. 

Hlavná kontrolórka informovala, že majetkové oddelenie malo uložených 10 úloh, vo väčšine 

prípadov oznámiť rozhodnutie MsZ príslušným žiadateľom, alebo schválenie vecného 

bremena, ekonomické oddelenie plnilo 3 úlohy, týkali sa zapracovania rozpočtových opatrení 

do rozpočtu, preplatenie dovolenky bývalej primátorky. Sociálne oddelenie plnilo 2 uznesenia 

– informovať o priebehu zbierky a jej výnose a zverejnenie nariadenia. Technické služby 

a DK plnili po 1 uznesení, a to zapracovanie rozpočtových opatrení do rozpočtu. Organizačné 

oddelenie plnilo 1 uznesenie-zverejnenie termínov trhov pre tento rok. 

Primátor požiadal hlavnú kontrolórku, aby do budúcna predložila v písomnej podobe všetko 

to, čo teraz odznelo ústne, ako súčasť materiálu. Aby bolo jasné, ktoré uznesenia sú splnené, 

ktoré sú v plnení a ktoré nesplnené. 

Hlavná kontrolórka požiadala primátora, aby dal odhlasovať takýto postup. 

Primátor konštatoval, že v minulosti boli uznesenia, v ktorých bol výrok, že MsZ ukladá MsÚ. 

Takto by to v súlade s novou legislatívou už nemalo znieť, MsZ by malo prijímať uznesenia 

s výrokom schvaľuje, berie na vedomie atď.  

Hlavná kontrolórka vysvetlila, že ukladať úlohy môže zamestnávateľ zamestnancom, alebo 

nadriadení podriadeným. MsZ môže požiadať MsÚ o vykonanie určitého úkonu. 

Mgr. Gavačová sa vyjadrila, že nevie, či bolo v uznesení v minulosti vnesené akou formou 

má MsZ ukladať kontrolórovi úlohu a v akej podobe má byť kontrola uznesení. Každý 

poslanec si musí pred zasadnutím preštudovať materiály, a tak aby si ešte spätne pozeral aké 

boli prijaté uznesenia je náročné. V tejto chvíli nie je potrebné, aby MsZ prijímalo uznesenie 

na postup akým sa bude predkladať kontrola uznesení, nakoľko táto povinnosť vyplýva 

priamo zo zákona o obecnom zriadení. 

MsZ vzalo vyhodnotenie uznesení na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4. Návrh Štatútu mesta 

Viceprimátorka Mgr. Gavačová podala informáciu k predloženému materiálu. Informovala, 

že mala pracovné stretnutie s poslancami, kde si spoločne prešli návrh nového štatútu. Tam 

sa oproti pôvodnému návrhu vypúšťa v § 10 ods. 4 písm.d a v ods. 10 písm.c) sa vypúšťajú 

slová za čiarkou „prípadne MsHZ“. 

Poslankyňa Pániková mala dotaz, či v Štatúte opravovala len tú časť, čo sa týka komisií 

a hasičského zboru? 

Mgr. Gavačová odpovedala, že v dôvodovej správe k Štatútu je zdôvodnenie prečo je úplne 

nový Štatút mesta. Bol vždy prijímaný ako VZN.  

Štatút mesta Stará Turá je veľmi rozsiahly materiál, ktorý vo svojej podstate opisuje podstatnú 

časť zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o rozpočtových pravidlách 



územnej samosprávy, atď. Vzniká riziko potreby neustáleho sledovania legislatívnych zmien 

všetkých týchto všeobecne záväzných právnych predpisov za účelom realizovania zmien 

Štatútu mesta. Je názoru, že v štatútu by mali byť zakotvené informácie, ktoré sú typické pre 

mesto a odlišné  od iných miest. Štatút bol vypracovaný na viacročné obdobie. Nepredkladala 

sa  stará verzia ale len novovypracovaná. 

Mgr. Škriečka mal dotaz k § 2 ods.3 , že sú v ňom uvedené miestne časti inak ako ich 

používajú obyvatelia mesta. Miesto Drgonovej Doliny je tam uvedené Černochov Vrch 

a Jazviny. Chýbajú významné časti ako Trávniky, čo skôr komplikuje územno-právne 

členenie. Na takúto zmenu musí dať súhlas Okresný úrad v sídle kraja. Pýtal sa či navrhovateľ 

nemá ambíciu zmeniť to tak ako sa miestne časti nazývajú alebo používajú. 

Mgr. Gavačová sa vyslovila, že táto ambícia je. Na to, aby sme si miestne časti skutočne 

prispôsobili je potrebné jednať s ministerstvom vnútra. Tento proces je zhruba tak na jeden 

rok. Prevzali sa tie časti mesta ako sú ministerstvom z minulosti schválené. 

Mgr. Škriečka mal dotaz, či o rok môžeme očakávať Štatút, ktorý by zmenil tieto veci.  

Mgr. Gavačová odpovedala, že určite áno. 

MsZ Štatút mesta schválilo. 

  Hlasovanie poslancov: za 13  

 

5. Návrh Rokovacieho poriadku komisií MsZ 

Mgr. Gavačová – upozornila, aby si poslanci opravili v svojom materiáli chybičku 

v úvodnom ustanovení v záhlaví, kde miesto § 14 ods. 6 má byť § 4 ods. 10 Štatútu mesta. 

MsZ  schválilo Rokovací poriadok komisií MsZ. 

Hlasovanie poslancov: za 13 

 

6. Návrh na zriadenie a personálne obsadenie komisií MsZ 

Primátor skonštatoval, že bolo pomerne živo diskutované personálne obsadenie komisií. 

Navrhol najskôr zahlasovať za zriadení komisií a potom sa odhlasujú jednotlivé komisie aj 

s personálnym obsadením. 

Čiastkové hlasovanie k uzneseniu: 

a) Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisií  

      1) komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

      2) komisia pre výstavbu a životné prostredie 

      3) komisia pre sociálne veci a bývanie 

      4) komisia pre školstvo a kultúru 

      5) komisia pre šport 

      6) komisia pre ochranu verejného záujmu 

      7) zbor pre občianske záležitosti 

Hlasovanie poslancov: za 12 , proti: 1 /Pániková/ 

 

 

b)   v o l í     do funkcie  

 

1) komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

     Predseda :  Ing. Anna Halinárová 

     Členovia : Mgr. Iveta Gavačová 

  Mgr. Ivan Klimáček 

  Ing. Miroslav Nerád 



  Mgr. Peter Škriečka 

  Ing. Bohdan Görög 

  Milan Kavický 

  Bc. Andrej Kučera 

  Ing. Zuzana Petrášová 

  Ing. Fedor Dunajčík 

             Milan Slezák 

     Tajomník : Dominika Gulánová 

Hlasovanie poslancov:  za 11, zdržali sa:2 /Ing.Halinárová, Mgr. Klimáček/ 

 

2) komisia pre výstavbu a životné prostredie 

    Predseda : Ing. Richard Bunčiak 

    Členovia : Michal Valenčík 

  Monika Hluchá 

                        Ing. Gabriela Belišová, PhD. 

  Ing. Juraj Gavač 

  Ing. Jana Vráblová 

  Ing. Soňa Klenková 

  Ing. Peter Pecho 

  Matúš Geschwandtner 

   Tajomník : Bc. Radovan Morávek 

Poslankyňa Pániková vzniesla dotaz ako boli nominované komisie, lebo jej sa nikto nepýtal 

na to kde by chcela byť. Z toho dôvodu zahlasovala proti zloženiu komisií. Podľa jej názoru 

je dnes trend ochrana životného prostredia, zdá sa jej zvláštne, že sa to zlúčilo s komisiou pre 

výstavbu. V emiali jej bolo odpovedané, že predseda komisie Ing. Bunčiak nesúhlasí, aby bol 

v jeho komisii jeden človek naviac.  

Poslanec Ing. Bunčiak sa vyjadril, že mu nebude vadiť, keď tam bude 20 ľudí, ale je to potom 

nekomfortné pri rokovaní. Komisie sú verejne prístupné, osobne by privítal, keby tam chodilo 

13 poslancov. Ak chce poslankyňa byť členkou, môže sa doplniť. Navrhol odporúčaný počet 

a tiež zohľadnil požiadavku, aby tam neboli zbytočne 2 z jednej organizácie. 

Primátor mesta skonštatoval, že tento rok bolo okolo tohto materiálu viac ruchu, čo je 

v konečnom dôsledku dobre, aby boli občania angažovaní. Boli tam isté kritériá, chceli sme 

limitovať počet členov na určitý optimálny počet, tak aby tieto komisie neboli ťažkopádne. 

V každom prípade, je to tak ako povedal poslanec Bunčiak, komisie sú verejné a je tam vítaný 

každý kto sa zaujíma o túto tému. Pripomienku poslankyne akceptuje, dnes sú trendy smerom 

k Zelenej planéte. Vyslovil sa, že ak bude mať MsZ tendenciu zriadiť komisiu životného 

prostredia ako samostatnú komisiu a budú na to dôvody, tak práve vďaka novému Štatútu, 

bude možné urobiť obratom opatrenie na zriadenie komisie životného prostredia ako 

separátnej jednotky. Zatiaľ zostáva komisia tak ako je navrhnutá. 

Do komisie pre životné prostredie sa dopĺňa  poslankyňa Nora Pániková. 

Hlasovanie poslancov: Za 12, zdržal sa 1 /Pániková/  

    

3) komisia pre sociálne veci a bývanie 
    Predseda : Ing. Mgr. Zdena Pilátová 

    Členovia : Zuzana Durcová 

                        Ing. Anna Halinárová 

  Mgr. Júlia Bublavá 

  Bc. Helena Fáberová 

  Mgr. Mária Gajarová 

  Mgr. Jarmila Lužná 



  Alena Mockovčiaková 

  Ing. Radka Remiášová 

  Elena Stančíková 

  Gabriela Hučková 

  Ivana Janovicová   

   Tajomník : Mgr. Ivona Barbušinová 

Mgr. Škriečka skonštatoval, že v materiáli ktorý bol zverejnený došlo k nejakej zmene, navrhol  

Ing Halinárovú ako poslankyňu TSK a ako členku sociálnej komisie TSK doplniť do komisie. 

Ak chceme spolupracovať na úrovni samosprávy je úplne logické, aby sme takéhoto človeka 

mali aj v komisii v meste. 

Ing. Halinárová sa od včerajšieho dňa dozvedela, že v komisii nie je. 9. 12. 2018 požiadala 

práve z titulu, že pracuje v komisii sociálnej a zdravotníctva, čo úzko súvisí s činnosťou tejto 

komisie, aj teraz má informácie o riešení detí s autizmom. Do včera v návrhu bola, pani 

predsedníčka ju vyškrkla. Ona o túto prácu záujem má, ale keď  členky nechcú s ňou 

spolupracovať je ťažko sa tam vnucovať. Rada by vedela od kolegyne poslankyne Pilátovej, 

ten dôvod prečo tam nemám byť. 

Ing.Mgr.Pilátová sa vyjadrila, že to bolo ťažké rozhodnutie, ale padlo po vzájomnej dohode 

komisie. Vyjadrila sa, že proti poslankyni Halinárovej nič nemá, veľmi si ju váži, ale rozhodla 

sa pre doplnenie Zuzany Durcovej do komisie, pozná veľa ľudí, pracuje ako zdravotná sestra, 

spoločne s komisiou to takto uzavreli. Táto situácia je pre ňu nepríjemná a berie za ňu plnú 

zodpovednosť. 

Ing. Halinárová poďakovala za vysvetlenie, vyjadrila sa, že nerozumie prečo si musela vybrať 

poslanca. Znížila počet poslancov z 3 na 2. Bude spolupracovať v oblasti zdravotníctva s tými, 

ktorí chcú s ňou spolupracovať. 

Poslanec MUDr.Ammer navrhol Ing. Halinárovú ako predsedníčku komisie. 

Poslankyňa Hluchá  podala návrh na schválenie Ing. Halinárovej ako členky komisie. 

Primátor dal hlasovať o poslaneckých návrhoch. 

1. Poslanecký návrh MUDr. Ammera, aby bola predsedníčkou tejto komisie 

Hlasovanie: za 3 /Ing. Bunčiak, MUDr. Ammer, Mgr. Gavačová/ 

Zdržali sa: 10  

 

2. Poslanecký návrh poslankyne Hluchej, aby bola členkou komisie. 

Hlasovanie: za 10, zdržali sa: 3 /Ing. Halinárová, Valenčík, Ing.Mgr.Pilátová/ 

 

Do komisie sa ako členka dopĺňa poslankyňa Ing. Halinárová. 

 

 

4) komisia pre školstvo a kultúru 

   Predseda : Bc. Zuzana Zigová 

   Členovia : Ing. Mgr. Zdena Pilátová 

  Mgr. Matej Antálek 

  Bc. Eva Adámková 

  Mgr. Nina Haverová 

  Mgr. Katarína Medňanská 

  Mgr. Peter Škriečka 

  PhDr. Věra Tepličková 

  Viliam Matuška 

  Pavol Trúsik 

  Oľga Uhrová 

  Katarína Rzavská 



  Matúš Hladík 

   Tajomník : Mgr. Elena Sládková 

   Hlasovanie: za 13 

 

 

5) komisia pre šport 

    Predseda :  Mgr. Matej Antálek 

    Členovia : Ing. Igor Slezáček 

  Nora Pániková 

  Zuzana Durcová 

  Ing. Miroslav Nerád 

  Ing. Zdenka Adamkovičová 

  Mgr. Michal Denk 

  Ján Kýška  

  Silvia Záhorová 

   Tajomník : Mgr. Miroslav Krč 

   Hlasovanie: za 13 

 

 

6) komisia pre ochranu verejného záujmu 

    Predseda : Mgr. Iveta Gavačová 

    Členovia : MUDr. Radovan Ammer 

  Mgr. Matej Antálek 

  Mgr. Ivan Klimáček 

  Nora Pániková 

  Ing. Igor Slezáček 

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

 

7) zbor pre občianske záležitosti 

    Predseda : Ing. Igor Slezáček 

    Členovia : PharmDr. Leopold Barszcz 

  Ing. Anna Halinárová 

  Bc. Zuzana Zigová 

  Nora Pániková  

  Michal Valenčík 

  Mgr. Ivona Málková 

  Mgr. Ľubica Klimáčková 

  Mgr. Elena Sládková 

  Mgr. Miroslav Krč 

  Mgr. Lívia Boorová 

  Marta Adamusová 

  Božena Michalcová 

  RNDr. Jana Podhradská 

  Mgr. Anna Chmurová 

  Mgr. Katarína Medveďová 

  David Chudík 

                         Zuzana Chudíková 

  Ing. Alexandra Klimeková Kršáková 

  Nicole Jašáková 

  Mgr. Katarína Medňanská 



  Dominika Gulánová 

    Tajomník : Bc. Erika Držková 

       Hlasovanie: za 13 

       Mgr. Gavačová informovala o tom, že týmto uznesením sa zároveň rušia uznesenia   

prijaté na I. zasadnutí, ktorými boli zvolení predsedovia komisií v zmysle starého štatútu. 

       Primátor vyzval k odhlasovaniu úplného znenia uznesenia. 

       Hlasovanie: za 13  

Primátor sa vyjadril, že vedenie mesta sa bude snažiť chodiť na každé zasadnutie komisie, 

aby bolo na pulze dňa a vnímalo problémy spolu s komisiou. 

 

7. Návrh zmeny v štatutárnych orgánoch, v dozorných radách s majetkovou 

účasťou mesta a radách škôl 

Primátor navrhol realizovať pri tomto materiáli hlasovanie verejnou voľbou. 

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  

MsZ schválilo návrh jediného akcionára - mesto Stará Turá v spoločnosti Regionálna 

vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá, so sídlom  SNP č. 1/2, Stará Turá, PSČ 

916 01,  zastúpeného primátorom PharmDr. Leopoldom Barszczom 

          Hlasovanie k uzneseniu: 

1. Odvolanie členov predstavenstva 

- Mgr. Soňa Krištofíková 

- Ing. Emil Vlado 

           Hlasovanie: za 13 

 

2. Voľba členov predstavenstva  

Ing. Ješko vzniesol pripomienku, že podľa stanov spoločnosti má predstavenstvo 3 členov. 

Ing. Klenková má svoje pracovné zaradenie na PreVaku a je tam vyťažená, preto doporučil, 

aby tam boli 3 členovia v zmysle stanov  a nie 2 ako sú navrhovaní. 

Navrhoval ako ďalšieho člena Ing. Emila Vlada. 

Primátor sa vyjadril, že to nie je možné, lebo Ing Emil Vlado je navrhovaný ako člen 

v Dozornej rade. 

Mgr. Gavačová sa vyjadrila, že i keď je v stanovách uvedené, že spoločnosť má 3 členov 

predstavenstva, podľa jej názoru sú situácie, keď nie sú obsadené všetky. Podstatné je to, že 

AQUATUR a. s. má uvedené, že podpisujú 2 členovia predstavenstva, z toho predseda 

povinne. Predstavenstvo vie fungovať i dvojčlenné a tretieho člena v prípade potreby môže 

MsZ doplniť.  

Poslanec Mgr. Klimáček mal dotaz, že nevie, kto je Ing. Soňa Klenková, ani čo robí. 

Ing. Soňa Klenková sa predstavila, informovala poslancov, že pracuje v PreVaku a zároveň 

v spoločnosti AQUATUR ako výkonná riaditeľka. Ing. Ješko podotkol, že bola vybraná ako 

osoba odborne  spôsobilá na prácu v tejto oblasti. 

Primátor upresnil, že aj v minulosti boli nominovaní členovia či už do predstavenstva alebo 

Dozornej rady a boli za to samozrejme nejaké odmeny. Tie odmeny ročne tvorili kumulatívne 

nie malú sumu. Tento rok sa vedenie mesta snažilo koncipovať zloženie v týchto inštitúciách 

tak, aby sme boli aj tu v nejakom šetriacom režime. Tak, aby tá spoločnosť vo vzťahu k mestu 

bola efektívna, bola flexibilná, aby bola v takom rozmere, aby to nemalo vplyv na kvalitu 

činností. Takto by sa mala ušetriť cca polovica finančných prostriedkov oproti minulosti. 

 



Voľba členky predstavenstva Ing. Sone Klenkovej. 

           Hlasovanie: za 12, udržal sa: 1 /Mgr. Klimáček/ 

 

3. Odvolanie členov Dozornej rady 

- MUDr. Radovan Ammer 

- Monika Hluchá 

Hlasovanie: za 13 

 

4. Voľba členov Dozornej rady 

- Ing. Emil Vlado 

- Nora Pániková 

Hlasovanie: za 12, zdržal sa: 1 /Pániková/ 

 

MsZ potvrdzuje , že vo funkcii zostáva 

a) predsedu predstavenstva spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR     

 a. s. Stará Turá naďalej zostáva 

- Ing. Jaromír Ješko 

b) vo funkcii člena Dozornej rady  naďalej zostáva 

Ing. Peter Krúpa 

Hlasovanie: 13  

Hlasovanie za úplné znenie uznesenia: za 13 

MsZ  potvrdzuje, že vo funkcii konateľa spoločnosti DOLINY, spol s r.o. Stará Turá  

zostáva Ing. Ján Volár. 

Hlasovanie: 13  

 

     MsZ schválilo návrh jediného spoločníka mesto Stará Turá, v spoločnosti  L e s o t u r  

 s. r. o. so  sídlom 916 01 Stará Turá, SNP 72/36,   zastúpeného primátorom PharmDr. 

Leopoldom Barszczom  na: 

1. Odvolanie členov Dozornej rady 

  - MUDr. Radovan Ammer 

  - Ing. Bohdan Görög 

Hlasovanie: za 12 zdržal sa:1 /Hluchá/ 

 

2. Menovanie členov Dozornej rady 

 - Michal Dudák 

- Ing. Juraj Gavač 

Hlasovanie: za 12, zdržal sa: 1 /Hluchá/ 

 

MsZ potvrdzuje, že vo funkcii člena Dozornej rady zostáva Ing. Richard Bunčiak. 

Hlasovanie: za 11, zdržali sa : 2 /Hluchá, Bunčiak/ 

Hlasovanie za úplné znenie uznesenia: za 12, zdržal sa:1 /Hluchá/ 

 

 

MsZ schválilo návrh jediného spoločníka mesto Stará Turá, v spoločnosti  Technotur s. r. o. 

so  sídlom Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 380/45, zastúpeného primátorom PharmDr. 

Leopoldom Barszczom,  na: 

1. Odvolanie nasledujúcich  členov dozornej rady 

- Ing. Ján Zloch 



- Bc. Zuzana Zigová 

- Zuzana Durcová 

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

 

2. Menovanie do funkcie členov dozornej rady 

       - Milan Slezák 

       - Mgr. Peter Škriečka 

      -  Michal Valenčík 

      Hlasovanie: za 11  zdržali sa: 2 /Mgr. Klimáček, Valenčík/ 

Hlasovanie za úplné znenie uznesenia: za 11 zdržal sa : 2 /Mgr. Klimáček, Valenčík/ 

 

Návrh spoločníka za mesto Stará Turá v spoločnosti Mestský športový areál s. r. o. so sídlom  

Športová 503, Stará Turá,  zastúpeného primátorom mesta PharmDr. Leopoldom Barszczom,  

na: 

1. Odvolanie nasledujúceho člena dozornej rady 

    -  Ing. Zuzanu Sakačiovú 

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

 

2. Menovanie  do funkcie člena dozornej rady 

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

 

MsZ potvrdzuje, že vo funkcii člena Dozornej rady zostávajú: 

Ing. Jana Vráblová 

Ing. Igor Slezáček 

Hlasovanie: za 12, zdržal sa: 1 

Hlasovanie za úplné znenie uznesenia: za 13 

Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa z orgánov školskej samosprávy a delegovanie 

nových zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy:  

 

Odvolanie nasledovných delegovaných zástupcov zriaďovateľa zo školských rád  

a) Rady školy pri ZUŠ, SNP 293/31, Stará Turá: 

- Ing. Igor Slezáček 

- Zuzana Durcová 

                         - Ing. Ján Zloch  

- Mgr. Ľubica Klimáčková 

Hlasovanie: za 13 

 

b) Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá: 

- Ing. Bohdan Görög 

- Ing. Richard Bunčiak 

- Mgr. Júlia Bublavá 

- Mgr. Soňa Dolníková 

Hlasovanie: za 13 

 

 

c) Rady školy pri MŠ, Hurbanova 142, Stará Turá: 

- JUDr. Patrícia Klačková 



- Bc. Zuzana Zigová 

- Mgr. Ivona Barbušinová 

- Ing. Bohdan Görög 

Hlasovanie: za 13 

 

 

                       d) Rady školského zariadenia  CVČ, M. R. Štefánika 355, Stará Turá : 

                           -JUDr. Patrícia Klačková      

                           Hlasovanie: za 13 

  

Schválenie delegovania zástupcov zriaďovateľa  do školských rád: 

a) do Rady školy pri ZUŠ, SNP 293/31, Stará Turá: 

- Bc. Eva Adámková 

- Mgr. Iveta Gavačová 

- Michal Valenčík 

- Ing. Miriam Bunčiaková 

Hlasovanie: za 12 zdržal sa: 1 /Valenčík/ 

 

b) do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá: 

- Mgr. Matej Antálek 

- Ing. Jaroslava Antalová 

- Mgr. Júlia Bublavá 

- Ing. Anna Halinárová 

Hlasovanie: za 13 

 

c) do Rady školy pri MŠ, Hurbanova 142, Stará Turá: 

- Mgr. Lívia Boorová 

- Ing. Ľubomír Dunajčík 

- Monika Hluchá 

- Bc. Zuzana Zigová 

                         Hlasovanie: za 13 

 

 

                         d)    do Rady školského zariadenia  CVČ, M. R. Štefánika 355, Stará Turá : 

                                - Mgr. Miroslav Krč 

                                - Ing. Mgr. Zdena Pilátová 

                                Hlasovanie: za 12, zdržal sa 1/Pilátová/ 

Hlasovanie za úplné znenie uznesenia: za 12 

          

Návrh na obsadenie člena správnej rady občianskeho združenia Nadácia ŽIVOT Stará Turá. 

 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

 

p o t v r d z u j e, 

                  že vo funkcii člena správnej rady občianskeho združenia Nadácia ŽIVOT Stará 

Turá zostáva Ing. Iveta Petrovičová. 

Hlasovanie: za 13 

 



 

8. Návrh lokalizácie častí mesta pre činnosť poslaneckého zboru 

Primátor sa vyjadril k materiálu, ktorý bol spracovaný za účelom spolupráce poslaneckého 

zboru s občanmi mesta, aby zbor nepôsobil ako nejaká anonymná masa. Z tohto dôvodu sú 

navrhnuté preferované lokality pre poslaneckú činnosť jednotlivých poslancov, ktorí sa 

v pridelenej lokalite budú intenzívne zaoberať požiadavkami a podnetmi občanov mesta. 

Poslanec Ing. Bunčiak mal pripomienku, že on býva na Ul. Sadovej a nemá ju  ako pridelenú 

lokalitu. Vyjadril sa, že sa mu zdá divné, aby keď za ním príde sused, on ho poslal inde.  

Mgr. Klimáčková informovala, že túto lokalitu má pridelenú poslankyňa Pániková. 

Prednostka sa vyjadrila, že všetci poslanci sú tu pre všetkých, a práve preto mu nemôže 

povedať, aby šiel niekde inde. 

Ing. Halinárová mala dotaz k č. 265 a 3265 a má za to, že je to isté. 

Mgr. Klimáčková sa vyjadrila, že nie je to to isté nakoľko SNP orientačné číslo 5,7 má súpisné 

číslo 3265 a SNP orientačné číslo 9,11 má súpisné číslo 265.  

Primátor mesta sa spýtal Ing. Bunčiaka, či to jeho vyjadrenie k ulici má brať ako protinávrh. 

Ing. Bunčiak odpovedal, že nie. 

MsZ schválilo lokalizáciu častí mesta. 

Hlasovanie: za 12, zdržal sa: 1 /Pániková/ 

 

9. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol od I. zasadnutia MsZ 

Hlavná kontrolórka informovala o výsledku kontroly súladu financovania nákupu nového 

úžitkového vozidla Mercedes pre Technické služby Stará Turá. Skonštatovala, že ku dňu 

vykonania kontroly neboli zistené nedostatky. 

MsZ vzalo správu na vedomie. 

Hlasovanie: za 13 

 

10. Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky  

Materiál bol vypustený z rokovania. 

 

11. Návrhy a interpelácie poslancov 

Poslankyňa Durcová mala dotaz či už mesto robí nejaké kroky ohľadne RTG, nie je 

v prevádzke už dlhšiu dobu. Teraz sa robili nejaké opatrenia raz za týždeň, za dva príde 

nejaký pracovník myslím z Myjavy, ale nie je to dostačujúce. 

Ing. Halinárová sa vyjadrila, že naposledy rokovala s pánom riaditeľom v pondelok. Prisľúbil 

a tie termíny drží, pani Petrášová toto kontroluje. Bolo prisľúbené, že dvakrát do týždňa bude 

chodiť pani Eliášová. Zapracovávajú pracovníčku laborantku, ktorú prijali a v priebehu 

mesiaca, prisľúbil, že by táto otázka mala byť vyriešená. Bolo výberové konanie na riaditeľa 

nemocnice a odprezentoval to vo svojom materiáli. V priebehu mesiaca by mal röntgen  

pracovať každý deň. Čo sa týka psychiatrickej ambulancie, pani doktorka si pozastavila 

licenciu. Pacienti si môžu svoje karty zobrať na TSK. 

Hlavná kontrolórka pripomenula, že pri vyhodnotení uznesení hovorila o tom, že dnes bude 

ešte jedno uznesenie vyhodnotené, a preto požiadala Mgr. Barbušinovú o jeho vyhodnotenie. 

Mgr. Barbušinová informovala o verejnej dobrovoľnej zbierke, ktorá prebehla bez komplikácií, 

a jej výnos 2 325,28 € bol vložený na charitatívny účet mesta.  

MUDr. Ammer mal pripomienku, že sa mu nepáči ako sedia poslanci. Takto sa mu to zdá 

neosobné. 



Primátor mesta sa vyjadril, že si zvykneme, možno je to dočasu. Vedenie mesta chcelo urobiť 

zmenu oproti minulosti, aby poslanci nesedeli ako na svadbe alebo na kare. Preferuje viac tento 

spôsob, keď si vzájomne s poslancami vidí do tváre. Uvedomuje si, že tie priestory sú stiesnené. 

Preto je tu stále požiadavka ako zveľadiť Mestský úrad. Je to istá výzva. 

Informoval, že DŠS sa má rekonštruovať. Takže Mestský úrad bude sídliť vo viacerých 

budovách. Robila sa organizačná zmena na úrade. Odchádzajú dvaja dlhoroční pracovníci 

JUDr. Pribiš a Ing. Galovičová. Poďakoval týmto pracovníkom, ktorí pracovali na úrade viac 

ako 30 rokov, že boli  jeho súčasťou a za odvedenú prácu. 

Poslankyňa Pilátová mala dotaz ako bude táto zasadačka sprístupnená pre verejnosť, napríklad 

aby tu rybári mohli mať schôdzu. 

Primátor sa vyjadril, že sú v našom meste spolky a organizácie, pričom na jednej strane sme 

radi, že fungujú , na druhej strane to fungovanie musí mať nejaké pravidlá. Vyjadril sa, že čo 

sa týka rybárov, boli tu isté pripomienky k ich pôsobeniu na úrade zamestnancami. Rozprával 

sa s pánom Antalom o využívaní priestorov zasadačky, dohodli sa na jej využívaní do konca 

tohto roku a od budúceho si nájdu iné priestory. Komerčné organizácie by mali hľadať priestory 

niekde inde. Máme predsa Dom kultúry, kde výjde prenájom cca 20 €, to nie je položka, ktorá 

by zruinovala nejakú organizáciu. V klube dôchodcov pôsobí spektrum organizácií, medzi nimi 

ovocinári, spoločnosť M. R. Štefánika za prenájom za 1€. To je v poriadku, ale nepáči sa mu, 

aby tam schôdzovali politické strany a nesúhlasí, aby využívali priestory patriace mestu na ich 

činnosť. Strana SMER je najbohatšia a mala by si nájsť 20 € na ich schôdzkovú činnosť. 

Vedenie mesta chce, aby tu boli nejaké jasné pravidlá. 

 

Na záver poďakoval primátor všetkým prítomným za účasť a o 17.00 hod ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz                Mgr. Soňa Krištofíková                                                     

          primátor mesta                          prednostka úradu 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Richard Bunčiak 

            Bc. Zuzana Zigová 

 

 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

 


