
Z Á P I S N I C A 

 

z XXV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 28. 3. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 2.  Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

 3.  Návrh na riešenie majetkových záležitostí 

 4.  Informácia o zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh na schválenie 

rozpočtových opatrení 

 

                        5. Návrh na podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zlepšenie 

technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“ 

              

   6. Návrh na podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované  

pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ 

 

   7.  Určenie platu primátorky mesta Stará Turá poslancami MsZ v súlade so zák. č. 253/1994  

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení  

neskorších predpisov 

 

 8.  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   

     XXV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka 

mesta Ing. Anna Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  7 poslancov. 

Ospravedlnení boli  poslanci Monika Hluchá, Lukáš Adámek, Ing. Bohdan Görög, Ing. Richard 

Bunčiak, JUDr. Patrícia Klačková. Poslankyňa Monika Hluchá ohlásila neskorší príchod. 

Primátorka mesta oboznámila prítomných s programom rokovania. 

Hlasovanie poslancov za navrhnutý program: za 7 

 

 

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

Krištofíková  a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová, Zuzana Durcová 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

 

3. Návrh na riešenie majetkových záležitostí 

Z dôvodu, že nebola prítomná 3/5 väčšina všetkých poslancov, navrhla primátorka mesta 

prerokovať bod 3.1 až bude prítomných potrebný počet poslancov. 



3.2  Žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá o vydanie súhlasu  k realizácii opravy 

časti jestvujúceho primárneho kanála na Dibrovovej ul. a od Husitskej cesty po parkovisko pri 

TESCU. Primárny kanál sa bude opravovať na parc. č. 591/3, parc. č. 1061/1, parc. č. 1061/3, 

parc. č. 582/1, parc. č. 586/7a parc. č. 590/1.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo vydanie súhlasu. 

Hlasovanie poslancov: za 7  

 

3.3 Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 28.3.2017   

návrh na odkúpenie pozemkov od Evanjelickej cirkvi A.V. na Slovensku, Cirkevný zbor Stará 

Turá. Jedná sa o pozemky parc. č. 16852 – záhrady o výmere 942 m2 a parc. č. 16854 – záhrady 

o výmere 633 m2, ktoré sa nachádzajú pri Kultúrnom dome na Papradi a tvoria s ním ucelený 

komplex. Pozemky budú po úpravách využité na voľnočasové aktivity miestnych občanov.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemkov za kúpnu cenu 15 000,- €. 

Hlasovanie poslancov: za 7  

 

O 15.30 hod prichádza na rokovanie poslankyňa Monika Hluchá. 

3.1 Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepného závodu Piešťany o 

odkúpenie časti ( cca 26 m2 ) z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 139/13 - zastavaná plocha 

o celkovej výmere 436 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará 

Turá. Odkúpenie žiadajú z dôvodu trvalého záberu časti pozemku pri realizácii stavby „Stará 

Turá – úprava potoka Tŕstie“. Zároveň žiadajú o vydanie súhlasu k dočasnému záberu 

pozemkov parcela reg. „E“ parc. č. 139/13, parc. č. 546/203 a parcele reg. „ C“ parc. č. 50/3 

a parc. č. 50/1 z dôvodu realizácie vyššie uvedenej stavby.    

Zámer odpredaja časti cca 26 m2  z pozemku bol zverejnený od 2. 3. 2017. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

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  časti z pozemku parcela reg. 

„E“ parc. č. 139/13 – zast. plocha o celkovej výmere  436 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 

v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  Kúpna  cena  za  odpredávaný pozemok bude určená 

znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie 

vodohospodárske stavby. 

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

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a je predmetom pripravovanej investičnej 

stavby „Stará Turá – úprava potoka Tŕstie“. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný 

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

Odpredaj sa schvaľuje pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, 

Nábrežie Ivana Krasku 3/384, 921 80 Piešťany, IČO 36 022 047 v podiele 1/1. Zároveň 

schválilo vydanie súhlasu k dočasnému záberu pozemkov parcela reg. „E“ parc. č.   

139/13, parc. č. 546/203 a parcele reg. „ C“ parc. č. 50/3 a parc. č. 50/1 z dôvodu realizácie   

vyššie uvedenej stavby.    

Hlasovanie poslancov: za 8 
 

 

 

4. Informácia o zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh na schválenie 

rozpočtových opatrení 

Informáciu podal Ing. Holota. Predložené rozpočtové opatrenia č. 20170003 až 

20170004 sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých schválenie je v kompetencii mestského 



zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia č. 20170001 až 20170002 sú rozpočtové opatrenia, ktoré 

schválila primátorka mesta a  mestskému zastupiteľstvu sú predložené na vedomie. Na 

realizáciu týchto opatrení bolo potrebné vytvoriť nové riadky vo výdavkovej časti rozpočtu; 

v prípade rozpočtového opatrenia č. 20170001 riadok s ekonomickou klasifikáciou 637 027 

a v prípade rozpočtového opatrenia č. 20170002 riadok s ekonomickou klasifikáciou č. 

637 005. Vplyvom rozpočtových opatrení uvedených v prílohe k tomuto dokumentu nedôjde 

k zmene výsledného rozpočtu, nakoľko celkové príjmy ako i celkové výdavky budú navýšené 

o rovnakú čiastku 696 933 €. K splneniu podmienky vyrovnaného rozpočtu bude časť 

výdavkov vo výške 16 366 € použitá z rezervného fondu, ktorými budú kryté kapitálové 

výdavky na investičnú akciu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. 

Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“.  

                MsZ schválilo rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20170003 a 20170004,          

ktorými sa zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu  696 933 € a zvýšia celkové výdavky 

rozpočtu o sumu 696 933 € a vzalo na vedomie prehľad rozpočtových opatrení k I. zmene 

rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017 evidovaných pod číslami 20170001 a 20170002 

schválených primátorkou mesta, ktorými sa presúvajú jednotlivé položky výdavkov rozpočtu 

mesta, pričom celková suma výdavkov rozpočtu sa nezmení. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

5. Návrh na podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zlepšenie 

technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“ 

Projekt rieši obstaranie IKT učebne (do existujúcej učebne) a obstaranie materiálno- 

technického vybavenia v rozsahu typizovanej zostavy. 

Celkové oprávnené náklady boli stanovené v súlade s Prílohou č. 5 výzvy na predkladanie 

projektových zámerov a činia sumu 69 380,00 € (16 930 € IKT učebňa a 52 450 € knižnica). 

Spoluúčasť mesta na kofinancovaní je 5 % z celkových nákladov projektu uvedených 

v žiadosti, čo činí sumu 3 469 €. 

     MsZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 

programu Integrovaný regionálny operačný program.     

Hlasovanie poslancov: za 8 

    

6. Návrh na podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované  

pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ 

Tento projekt  rieši zateplenie obvodových stien, strechy, výmenu okien, rekonštrukciu 

vykurovania, rekonštrukciu prípravy teplej vody, fotovoltaické panely, riadené vetranie- 

rekuperáciu a výmenu svietidiel.  

V rámci žiadosti o NFP si chceme uplatniť finančné prostriedky na stavebné práce vo výške 

626 410,40 € s DPH, výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie v sume 16 500€ 

(formou refundácie už vynaložených prostriedkov), výdavky na stavebný dozor, mzdové 

výdavky zamestnancov resp. externé riadenie projektu, energetický certifikát objektu (po 

realizácií), výroba a osadenie 1 ks dočasného pútača ,1 ks stálej tabule a rezervu vo výške do 

2,5 % z celkových oprávnených výdavkov. 

Spoluúčasť mesta na kofinancovaní je 5 % z celkových nákladov projektu uvedených 

v žiadosti.  MsZ schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU v 

rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 



7. Určenie platu primátorky mesta Stará Turá poslancami MsZ v súlade so zák. č. 

253/1994  Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení  neskorších predpisov 

Informáciu k materiálu podal JUDr. Pribiš. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miesta v znení neskorších 

predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro 

nahor. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. Obecné zastupiteľstvo môže 

tento plat podľa § 4 ods. 2 zákona  zvýšiť až o 70%.  

   Na základe poslaneckého návrhu Bc. Zigovej MsZ schválilo zmenu zvýšenia základného platu 

/fakultatívnej zložky/ primátorke mesta o 10 %  t. j. z  50% na  60 %. 

   Hlasovanie poslancov: za 8 

 

8. Návrhy a otázky poslancov  

Poslanec Ing. Zloch pripomienkoval zlú počuteľnosť mestského rozhlasu na Dibrovovej ul. 

v oblasti  činžiakov. Ďalej pripomienkoval orezávanie stromov na starom cintoríne. 

Ing. Durec sa vyjadril k orezávaniu stromov, že toto je už ukončené.  Avšak počas roka sa 

samozrejme realizuje v zmysle zákona  pokiaľ ohrozuje majetok a život.  

Poslankyňa Durcová tiež pripomienkovala zlú počuteľnosť na Štúrovej ul. Mala dotaz či je 

možné uverejňovať oznamy mestského rozhlasu na webovej stránke mesta.  

Bc. Zigová prisľúbila, že sa preverí funkčnosť reproduktorov v pripomienkovaných oblastiach 

mesta. Primátorka mesta vysvetlila, že na webovú stránku mesta môže mesto umiestniť naše 

oznamy, ktoré sú hlásené v rozhlase , avšak nie oznamy komerčného charakteru. Je úvaha 

rozosielať tieto správy formou sms. Pripravuje sa nová webová stránka mesta. Na základe 

podnetov občanov chceme aj túto oblasť riešiť. Z osobného rokovania s ministrom 

zdravotníctva tlmočila, že pohotovostná lekárska služba bude zachovaná v každom okresnom 

meste. Zubná pohotovosť v Trenčíne funguje sobota, nedeľa, sviatky 8,00 - 16,00, podľa 

vyťaženosti 16,00 hod - 18,00 hod. TSK nám doručí k pohotovostnej lekárskej  službe 

stanovisko. Ďalej informovala, že by mala byť vypísaná výzva na rekonštrukciu polikliniky. 

Táto bola avizovaná už v 2014, ale pre odchod ministerky zdravotníctva nebola realizovaná. 

Poslanec Ing. Zloch vzniesol pripomienku na TS, že je potreba zverejniť oznam, nakoľko sa 

budú značiť miesta na parkovanie na parkovisku na Dibrovovej ul. 

Poslanec Ing. Durec podal návrh aby sa MsZ do budúcna už seriózne zaoberalo spoplatnením 

parkovísk. Primátorka mesta sa vyslovila, že to vidí ako problematické. Trenčín už na toto 

nabehol a sú tam problémy. Naša MsP urobila prieskum po meste a zistila, že nám chýba cca 

220 parkovacích miest. Ľudia preto parkujú po chodníkoch a trávniku. Osobne sa skôr prikláňa 

k vybudovaniu parkovného domu. 

  

 

 

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 

                       Zuzana Durcová 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 


