
Z Á P I S N I C A 

 

z XXIV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 23. 2. 2017 

 

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 XXII. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2016 

 7.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2016 

 8.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2016 

 9.  Návrh Zmien a doplnkov č.1 (ZaD č.1) ÚPN-M Stará Turá  - Vyhodnotenie stanovísk uplatnených  

prerokovaní návrhu 

10. Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016 

11. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 

12. Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016 

13. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

14. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 

15. Návrh štatútu Mestskej knižnice  

16. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016 

17. Voľba člena Dozornej rady RVS AQUATUR a. s. 

18. 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   

     XXIV. mimoriadne 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 MUDr. Radovan Ammer, Monika Hluchá, Ing. Bohdan Görög a 

Lukáš Adámek. Primátorka mesta oboznámila prítomných s programom rokovania. 

Hlasovanie poslancov za navrhnutý program: za 9 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, JUDr. Patrícia Klačková, Mgr. Soňa 

Krištofíková, do volebnej  komisie boli navrhnutí Zuzana Durcová, JUDr. Patrícia Klačková, 

Ing. Igor Slezáček a za overovateľov Ing. Richard Bunčiak, Mgr. Júlia Bublavá 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z XXII. zasadnutia MsZ 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá zobralo na vedomie „Vyhodnotenie plnenia uznesení 

z XXII. zasadnutia MsZ.“ 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 



 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosti  pána Mariána Porubana, a manž. Ivety Porubanovej, obidvaja trvale bytom ul. 

Komenského 264/4, 916 01 Stará Turá, pána Miloša Radenu, a manž. Magdalény Radenovej,  

obidvaja trvale bytom ul. Komenského  č.264/4, 916 01 Stará Turá, pani Marty Hrašnej, trvale 

bytom Komenského 264/4, 916 01 Stará Turá  o odkúpenie spoluvlastníckych podielov 

z pozemku parc. č. 522/2 - zastavaná plocha o výmere 560 m2 , pod obytným domom súp. č. 

264, na ul. Komenského v Starej Turej, ktorý je zapísaný na LV č. 5693 pod B18 na mesto 

Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

522/2 - zastavaná plocha o celkovej výmere 560 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 5693 v podiele 

119451/338615 pod B18 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za odpredávané spoluvlastnícke 

podiely je stanovená vo výške 0,10 €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.2 Žiadosť  pani Anny Dvončovej, trvale bytom ul. SNP č. 263/23,  916 01 Stará Turá 

o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 542/4 -zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 920 m2, pod bytovým domom súp. č. 263 na ul. SNP v Starej Turej, ktorý je 

zapísaný na LV č. 6005 pod radovým číslom B26 na mesto Stará Turá v celosti.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo  v zmysle § 9a odst. 8 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 542/4 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 920 m2,  ktorý je zapísaný 

na LV č. 6005 pod radovým číslom B26 na mesto Stará Turá v podiele 382539/563954. Kúpna 

cena za odpredávaný spoluvlastnícky podiel je stanovená vo výške 0,10 €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.3  Žiadosť spoločnosti ZDRAV-TECH, s. r. o. so sídlom Gen. M. R. Štefánika č. 367/84,  

916 01 Stará Turá, zastúpená konateľom Jánom Vydareným, IČO : 44 772 751  o odkúpenie 

pozemku parc. č. 536/11 - ostatné plochy o celkovej výmere 126 m2, ktorý je zapísaný na LV 

č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. V súčasnosti majú pozemok v prenájme od mesta Stará Turá. 

Spoločnosť  ZDRAV-TECH s. r. o. chce kúpou uvedeného pozemku zabezpečiť bezpečný 

a zjednodušený prístup autom k spoločnosti a zriadiť parkovaciu plochu.  

Poslanec Ing. Slezáček vzniesol dotaz k materiálu ako je to s tou parkovacou plochou. Ing. 

Galovičová informovala, že parkovacia plocha sa spoločnosti prenajíma na základe nájomnej 

zmluvy. Pýtal sa ďalej, či je nie je možné vybudovať takú parkovaciu plochu ako má napr. 

Potraviny Kuric pred predajňou s verejným prístupom z hlavnej cesty. Bc. Zigová odpovedala, 

že na vlastné náklady si takéto parkovisko môže vybudovať, mesto mu len pozemok neodpredá. 

Mestské zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemku. 

Hlasovanie poslancov: za 8, zdržal sa: 1 /Ing. Slezáček/ 

 

4.4 Žiadosť pána Jozefa Matejku a manž. Vilmy Matejkovej,   trvale bytom ul. Štúrova č. 

565/19, 916 01 Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela registra „E“, parc.č. 1762 - orná 

pôda o celkovej výmere 11734 m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslom  B1 na LV č. 1 na 

mesto Stará Turá v celosti. Pozemok sa nachádza za rodinným domom žiadateľov.  

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 5. 9. 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 12 

- XVIII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok  parc.  č. 1761/231 – orná pôda 

o výmere 256 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“.  



Mestské zastupiteľstvo schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a odst. 8 písm. 

e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj pozemku parcela registra „C“, 

parc. č. 1761/231 – orná pôda o výmere 256 m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslom  B1 na 

LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. Pozemok sa nachádza za rodinným domom žiadateľov.  

Kúpna cena za odpredávanú časť z pozemku je stanovená vo výške 20,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

O 15.15 hod odchádza Bc. Zigová z rokovania. 

 

4.5 Žiadosť spoločnosti SUPTel s.r.o, so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 

35824425 ako realizátora stavby pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Bratislava o zriadenie 

vecného bremena a  o súhlasné stanovisko mesta Stará Turá z dôvodu  umiestnenia plastovej 

šachty ROMOLD na pozemku parcela registra „C“, parc. č. 626/1 - ostatné plochy o celkovej 

výmere 877 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom  B1 na mesto Stará Turá 

v celosti. Šachta bude umiestnená v priestoroch pri Dome kultúry Javorina Stará Turá.  

Ing. Galovičová informovala, že spoločnosť podala nejasnú žiadosť, preto bola vyzvaná 

k upresneniu a doplneniu údajov žiadosti. Káble sa budú pokladať do už existujúcich 

chráničiek. Vecné bremeno sa bude zriaďovať len na šachtu. Preto i napriek zápornému 

stanovisku komisií odporúčame schváliť zriadenie odplatného vecného bremena. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie odplatného vecného bremena. Výška jednorazovej 

odplaty za zriadenie vecného bremena je 100,- €.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.6 Žiadosť pána Miroslava Gavendu a manž. Gabriely Gavendovej, trvale bytom ul. 

Družstevná č. 469/84, 916 01 Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 

4851/2 z dôvodu umiestnenia elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu. Vecné 

bremeno bude zriadené na pozemku parcela registra „C“, parc. č. 4851/2 - zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 1813 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod B1 na mesto Stará 

Turá v celosti. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníkov novostavby rodinného 

domu na pozemku parc. č. 4852/7 v kat. území Stará Turá.    

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve umiestnenia elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 

4852/7. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.7 Žiadosti pani Anny Valachovej, trvale bytom Gen. M. R. Štefánika č. 366/64, 916 01 Stará 

Turá a pána Miroslava Sadloňa a manž. Jaroslavy Sadloňovej, rodenej Otrubovej, obidvaja 

trvale bytom Lúčna č. 3029/2, 916 01 Stará Turá  o odkúpenie časti z pozemku parcela registra 

„E“, parc. č. 4266 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 795 m2, ktorá je podľa 

geometrického plánu č. 720 - 209/2016 označená ako parcela registra „C“ parc. č. 3389/92 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2. Na predmetnom pozemku sa nachádza časť 

garáže. Pôvodný pozemok parc. č. 4266 je zapísaný pod radovým číslom B1 na LV č.1 na mesto 

Stará Turá v celosti. Pozemok parc. č. 3389/92 žiadajú odkúpiť do podielového 

spoluvlastníctva každý v podiele 1/2, nakoľko garáže sú poschodové.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „E“ parc. č. 

4266 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. 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 8 



 

4.8 Žiadosť pána Mareka Žákoviča, Hlubockého 3/308, Stará  Turá o odkúpenie časti 

z pozemku parc. č. 440/2, ktorý sa nachádza na ul. Hlubockého za rodinným domom vo 

vlastníctve žiadateľa. Zároveň bola doručená žiadosť od pána Ing. Martina Šviglera, bytom 

Hlubockého 311/9, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 440/2 vo výmere cca 300-

400 m2. Žiadateľ má záujem o časť pozemku, ktorá susedí s pozemkom v jeho vlastníctve. 

Zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 440/2 bol zverejnený dňa  20.12.2016 v súlade 

s uznesením MsZ č. 12 - XXII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Po vyhotovení geom. plánu sa jedná o pozemok parc. č. 440/6 – záhrada o výmere 

889 m2 – nadobúdateľ  Marek  Žákovič a pozemok parc. č. 440/7 – záhrada o výmere 157 m2 – 

nadobúdateľ Ing. Martin Švigler.     

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

obcí v platnom znení  odpredaj  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/6 – záhrady o výmere 

889 m2 pre  Mareka Žákoviča a odpredaj  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/7 – záhrady 

o výmere 157 m2  pre Ing. Martina Šviglera. Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že 

odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľov. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na 

tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Kúpna cena za odpredávaný pozemok je stanovená vo výške 10,- €/m2. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.9 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o. Stará Turá. Jedná 

sa o nasledovný majetok: projektová dokumentácia „Výstavba workoutového ihriska na ul. 

Hurbanovej - Stará Turá“, v obstarávacej cene 240 €.  Uvedený majetok bude doplnený do 

zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí 

majetku do správy bude odovzdaný do správy Technických služieb m. p. o. Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

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

o nasledovný majetok: „Plynová kotolňa č. 2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského, Stará Turá“ 

v obstarávacej cene 38 476,60 € a „Plynová kotolňa č. 3 pre Hospodársky pavilón ZŠ na ul. 

Komenského, Stará Turá “ v obstarávacej cene 38 892,- €. Uvedený majetok bude doplnený do 

zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí 

majetku do správy bude odovzdaný do správy Základnej školy na ul. Komenského v Starej  

Turej. Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.11 Návrh na  vloženie, prip. odpredaj nehnuteľností do spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá. 

Jedná sa o budovu „Kancelária Lesoturu Topolecká súp. č. 2262 /technické zhodnotenie/“ 

v obstarávacej cene 15 492,67 a zostatkovej cene 4 956,73 € a stavby „Senník Topolecká na 

parc. č. 7597/9 bez súp. čísla“  v obstarávacej cene 2 477,81 € a zostatkovej cene 596,27 €,  

„Robotnícky prístrešok Hlavina súp. č. 2278“ na parc. č. 17272/10 v obstarávacej cene 4 770,47 

€ a zostatkovej cene 1 698,10 € a „Robotnícky prístrešok Mičovka súp. č. 2277 na parc. č. 

17311/2“ v obstarávacej cene 1 744,97 € a zostatkovej hodnote 0,- €. Hodnota vkladaného 

(predávaného) majetku bude určená na základe znaleckého posudku.    

Ing. Durec sa vyjadril, že sa jedná vlastne o obielenie prístreškov-robotníckych chatiek 

Mičovka, Hlavina, ktoré boli postavené a teraz sa legalizujú. V budove kancelárie v Topoleckej 

plánuje Lesotur výhľadovo urobiť svoje sídlo, aby sa odbúrali dvoje náklady na správu budov. 



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

obcí v platnom znení zámer odpredaja  technické zhodnotenia kancelárie Lesoturu Topolecká 

súp.č. 2262, hospodárskej budovy Senník Topolecká postavenej na pozemku parc. č. 7597/9 

bez súp. čísla, Robotníckeho prístrešku Hlavina súp. č. 2278 postaveného na pozemku parc. č. 

17272/10, Robotníckeho prístrešku Mičovka súp. č. 2277 postaveného na pozemku parc. č. 

17311/2. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané  v k. ú. Stará Turá na  LV  č. 1 na mesto Stará 

Turá v celosti. Hodnota odpredávaných nehnuteľností bude stanovená na základe znaleckého 

posudku. 

       Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávané nehnuteľnosti sú plne 

využívané spoločnosťou Lesotur s.r.o. 

       Vzhľadom na polohu nie sú pre mesto využiteľné a nie je vhodné ich previesť na tretie 

osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.12 Žiadosť  Anny  Malárovej,  bytom  Topolecká č. 2116,  916 01 Stará Turá  o odkúpenie 

časti  35 m2 z pozemku parc. č. 8604/2 - orná pôda o celkovej výmere 110 m2, ktorý je zapísaný 

na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Uvedený pozemok sa 

nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu žiadateľky. Odkúpenie žiada z dôvodu  doriešenia  

majetkových vzťahov. 
 Mestské zastupiteľstvo schválilo    zámer odpredaja časti  35 m2 z pozemku  parcela reg. „C“ 

parc. č. 8604/2 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. 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 8 

 

 

4.13 Návrh  na doplnenie uznesenia č. 4 – XVIII/2016 zo dňa  25. 8. 2016, ktorým  bol 

schválený odpredaj časti z pozemku parc. č. 1061/1  - ostatné  plochy o celkovej výmere 10926 

m2,  pánovi  Ivanovi Malkovi,  bytom  ul. SNP č. 261/31,  916 01 Stará Turá.  Po vyhotovení 

geometrického plánu č. 15/2017 sa  jedná o pozemok parcela reg. „C“  arc. č. 1061/20 - ostatné  

plochy o výmere 40 m2.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo    odpredaj  pozemku  parc. č. 1061/20  –  ostatné plochy 

o výmere 40 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. Kúpna  cena   za  odpredávanú  časť  pozemku je stanovená vo výške 30,- €/m2.  

 

O 15.40 hod prišla na zasadnutie poslankyňa Hluchá. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.14 Návrh na doplnenie uznesenie č. 4 – IX/2011 zo dňa 28.7.2011, ktorým bolo schválené 

pre pána Vladimíra Sameka, bytom Topolecká č. 2083, Stará Turá zriadenie vecného bremena 

na pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 8481. Vecné bremeno spočíva v práve položenia 

zámkovej dlažby a uloženia elektrickej prípojky. Po realizácii a vyhotovení geometrického 

plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 8481. Uznesenie je potrebné doplniť o 

osobné údaje, ktoré v roku 2011 neboli v pôvodnom uznesení potrebné.     

Mestské zastupiteľstvo schválilo   doplnenie uznesenia MsZ č. 4 – IX/2011 zo dňa 28.7.2011                  

nasledovne : vecné bremeno bude zriadené na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8481 – 

zastavané plochy o celkovej výmere 191 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1. Vecné bremeno bude 

spočívať v práve položenia zámkovej dlažby a uloženia elektrickej prípojky. 



Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.15 Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí dňa 23. 2. 2017  

návrh  na doplnenie uznesenia č. 4 – XX/2016 zo dňa  27.10. 2016, ktorým  bol schválený 

odpredaj pozemku parc. č. 1680/217 – trvalý trávnatý porast  o  výmere 82 m2, pánovi Petrovi 

Fajnorovi,  bytom Komenského č. 264/4, 916 01 Stará Turá. Po obhliadke v teréne a vytýčení 

hranice pozemku geodetom bolo zistené, že časť uvedeného pozemku tvorí cestu a preto nie je 

možné ho odpredať v celej výmere. Je potrebné vyhotoviť geom. plán na odčlenenie pozemku. 

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o diel „2“ o výmere 66 m2.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu uznesenia MsZ č.4–XX/2016 zo dňa 27.10.2016  

nasledovne : 

po vyhotovení geom. plánu sa jedná o odpredaj  časti z pozemku  parc. č. 1680/217, ktorá je 

podľa geom. plánu č. 720-14/2017 označená ako diel „2“ –  trvalý trávny porast o výmere 66 

m2, ktorý bude v stave KN označený ako pozemok parc. č. 1680/136. 

Kúpna cena za odpredávaný pozemok je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

  

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu k materiálu podal Ing. Holota. Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 31.1.2017 

finančné prostriedky v celkovej výške 1.120.935,- €. Celková výška nesplatených úverov 

k rovnakému dátumu je 1.093.063,- €, časť finančných prostriedkov vo výške 626.470 € 

účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 23.560,- € je viazaná na účte finančnej zábezpeky 

na nájom bytov. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

6. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2016 

Mesto Stará Turá eviduje na vybraných účtoch k dátumu 31. 12. 2016 pohľadávky 

v hodnote 174 170,34 € a záväzky vo výške 6 873,27 €. Všetky záväzky mesta sú v lehote 

splatnosti a na rizikové pohľadávky sú vytvorené opravné položky. V roku 2016 boli odpísané 

prevzaté pohľadávky voči p. Varsíkovi v celkovej sume 3 331,64 € a postupnými exekučnými 

splátkami pána Hrabinu a pani Jandíkovej bola splatená suma 425,31 €. Za rizikové pohľadávky 

mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až 2015, ktorých celková suma 

na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 91 303,84 €, z čoho 82 036,07 € sú pohľadávky voči 

spoločnostiam v konkurze. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je 

19 738,81 €. Od roku 2013 mesto Stará Turá intenzívne vymáha daňové pohľadávky. Suma 

nedobytných pohľadávok vedených na podsúvahovom účte je 34 010,21 €. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

  

7. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2016 

DK Javorina eviduje na vybraných účtoch pohľadávky ku dňu 31. 12. 2016 vo výške 2 783,83 

€ a záväzky ku dňu 31. 12. 2016 vo výške 4.811,98 €. Všetky pohľadávky a záväzky boli ku 

dňu 6. 2. 2017 vysporiadané. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 



8. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 

2016 

Ing. Vráblová informovala, že Technické služby, m. p. o. evidujú  pohľadávky ku dňu 

31.12.2016 vo výške 49 061,- €. ENVI-PAC prisľúbil úhradu pohľadávok v krátkom čase. 

Nevymožiteľné  pohľadávky  evidujú voči firme Zberné suroviny, Žilina  výške 1 765,08 €. 

Túto pohľadávku prihlásili k správcovi konkurznej podstaty. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

9. Návrh Zmien a doplnkov č.1 (ZaD č.1) ÚPN-M Stará Turá  - 

Vyhodnotenie stanovísk uplatnených  prerokovaní návrhu 

     Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie a zároveň uložilo predložiť materiál na 

posúdenie OU Trenčín odbor výstavby, ÚP a BP podľa § 25 stavebného zákona. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 
 

10. Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

11. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

12. Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016 

Mestské zastupiteľstvo schválilo odmenu za plnenie jednotlivých úloh za rok 2016 

nasledovne: 

Úloha č. 1. Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností sa podieľať  na 

pripomienkovaní  návrhov nových všeobecne záväzných nariadení mesta. 

Za splnenie tejto úlohy bola schválená odmena vo výške 4 %. 

Úloha č. 2.  Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností sa podieľať   na 

pripomienkovaní návrhov nových interných predpisov MsÚ – smerníc. 

Za splnenie tejto úlohy bola schválená odmena vo výške 4 %. 

Úloha č. 3. Vykonať operatívne kontroly na základe požiadavky poslancov. 

Za splnenie tejto úlohy bola schválená odmena vo výške 2 %. 

Na základe vyššie uvedeného uložilo vyplácať odmenu vo výške 10 % mesačného platu 

hlavnej kontrolórke mesačne v r. 2017. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

13. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

MsZ schválilo dotácie športovým klubom v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na 

podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta nasledovne: 

 

Mestský futbalový klub Stará Turá            4 363,80 €  

Tenisový klub Stará Turá    380,80 €  

Lukostrelecký klub Horné Húščie 3D  613,20 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá   593,60 €  

Wu-shu centrum Stará Turá                        1 379,00 €  

Strelecký klub Stará Turá     618,80 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá       4 743,20 €  



Mestský kolkársky klub Stará Turá           1 307,60 €  

 

Spolu:              14 000,00  €  

 

Hlasovanie poslancov: za 9 

  

14. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 

Mesto Stará Turá prispelo ako spoluvlastník spoločnosti MŠA Stará Turá, s. r. o. na prevádzku 

športových objektov v areáli na štadióne v Starej Turej takmer 50 tis. € ako podporu na rozvoj  

športového vyžitia obyvateľov mesta Stará Turá. Tieto peniaze boli použité na úhradu energií 

a opravu športovísk. Tento rok sú v rozpočte zahrnuté na dotácie na prevádzku športového 

areálu finančné prostriedky v tej istej výške. Dotácia bude na základe zmluvy s MŠA Stará 

Turá, s. r. o. použitá výhradne na úhradu nákladov na spotrebované energie, na poplatky za 

komunálne odpady.  

MsZ  schválilo návrh na uzatvorenie zmluvy. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

15. Návrh štatútu Mestskej knižnice  

     Mestská knižnica Kristíny Royovej v Starej Turej poskytuje knižnično-informačné služby 

v súlade so svojím zameraním a špecializáciou obyvateľom, a to vrátane služby bezplatného 

internetu. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať 

práva a zaväzovať sa. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom 

obce knižnica spolupracuje s regionálnou knižnicou Verejná knižnica Michala Rešetku 

v Trenčíne, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Mesto 

nad Váhom. 

MsZ  schválilo návrh.  Hlasovanie poslancov: za 9 

 

16. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016 

Mestská polícia Stará Turá plnila v roku 2016 úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii, úlohy dané Mestským zastupiteľstvom v Starej Turej a príkazy 

primátorky mesta Stará Turá v rámci svojich právomocí. Celkový počet príslušníkov je 11 

a pracovisko Chránenej dielne, ktoré sa nachádza na MsP má 4 pracovníčky, ktoré sú 

čiastočne financované ÚPSVaR. 

V roku 2016 činnosť smerovala predovšetkým k ochrane pred vandalizmom, porušovaním 

verejného poriadku, znečisťovaním verejných priestranstiev, poškodzovaním 

verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, riešením problémov v statickej doprave a tak 

snaha MsP smerovala k efektívnejšiemu riešeniu problémov predovšetkým smerovaním 

a prítomnosťou príslušníkov MsP v lokalitách s výskytom týchto nežiaducich javov. MsP 

vykonala 33 prednášok na školách v rámci projektu „Správaj sa normálne“. Celkovo bolo za 

rok 2016 riešených 141 priestupkov. Bolo prijatých 363 telefonických oznámení od občanov 

upozorňujúcich na porušovanie zákona, alebo na podozrivé osoby v ich okolí. 

Mestské zastupiteľstvo správu vzalo na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

17. Voľba člena Dozornej rady RVS AQUATUR a. s 

     Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa z funkcie člena Dozornej rady 

spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá JUDr. Oľgy 

Baranovej. V tajnej voľbe zvolilo za člena Dozornej rady spoločnosti Regionálna vodárenská 

spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá Ing. Petra Krúpu. Zároveň uložilo MsÚ Stará Turá 

rozhodnutie MsZ oznámiť predsedovi predstavenstva spoločnosti Regionálnej vodárenskej 



spoločnosti AQUATUR a. s. Stará Turá k zabezpečeniu schválenia zmien v zložení orgánu 

dozornej rady a následne k zápisu zmien v obchodnom registri. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

18. Návrhy a otázky poslancov 

Poslankyňa Durcová mala dotaz na možnosť zriadenia sociálneho taxíka pre občanov. 

Mgr. Barbušinová sa vyjadrila, že táto služba by bola náročná na financovanie obstarania a 

prevádzky tohto taxíka. Pristúpilo sa preto k jednoduchšej variante formou „príspevku na 

dopravu“. Momentálne sa spracúvajú podmienky na poskytovanie tohto príspevku občanom. 

Tento návrh bude predložený na aprílovom zasadnutí MsZ. 

Primátorka mesta oslovila poslankyňu Mgr. Bublavú, aby prítomných oboznámila 

o finančnom dare, ktorý bol odovzdaný na plese mernej techniky. Poslankyňa Mgr. Bublavá 

informovala, že na 11. plese mernej techniky, ktorého súčasťou je aj zbierka pre deti so 

zdravotným postihnutím v Starej Turej sa vďaka návštevníkom plesu a finančným darom 

spoločností Elster, s.r.o., Sensus Slovensko, a. s. a Justur s.r.o.  sa vyzberala a odovzdala 

formou šeku do jej rúk, ako predsedníčky Komisie pre sociálne veci a bývanie,  čiastka 2843 

€. Finančné prostriedky budú použité formou priamej podpory na zakúpenie zdravotníckych 

pomôcok a na pohybové krátkodobé aktivity. Komisia pre sociálne veci a bývanie rozhodne 

na základe žiadostí ako sa tieto peniaze budú ďalej využívať. 

JUDr. Klačková tlmočila pripomienku na nedostatok pri poskytovaní  lekárskej služby počas 

vianočných sviatkov, keď na  našej Poliklinke nik neslúžil a občania tento nedostatok 

kritizovali. A taktiež každý nemá možnosť dopraviť sa na pohotovosť do Nového Mesta.  

Poslankyňa Durcová informovala, že občania si môžu v urgentných prípadoch lekára zavolať 

domov. Na pohotovosti v Novom Meste slúžia 2 lekári. 

JUDr. Klačková skonštatovala, že na celý novomestský okres je to žalostne málo. 

Primátorka mesta  prisľúbila, že požiadavku občanov nanesie na TSK, odbor zdravotníctva. 

Informovala, že niektoré pohotovosti v kraji sa majú rušiť, medzi nimi napr. aj pohotovosť na 

Myjave, fungovať tam bude len detská pohotovosť. 

Poslankyňa Durcová mala dotaz, či je možné dať nejaké lavičky k novému 

workoutovému ihrisku na Hurbanovej. Ľudia tam dosť chodia, odkladajú si veci. 

Riaditeľka Technických služieb informovala, že mobiliár tam chýba všeobecne. Lavičku 

nebude problém osadiť. 

Primátorka mesta informovala, že mesto dostalo ponuku ohľadne ľadovej plochy. Spolu 

s poslancom Ing. Slezáčkom hľadali možnosť riešenia vhodnej plochy do budúcna. 

 

    Po vyčerpaní programu ukončila primátorka mesta  zasadnutie MsZ o 17.00 hod. 

 

 

 

 

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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