
Z Á P I S N I C A 

 

z XXIX. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 22. 6. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 1. O t v o r e n i e, schválenie  programu rokovania   

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

 3. Vyhodnotenie uznesení z XXVI. zasadnutia MsZ 
 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia Technické služby m. p. o. 

 6.2 Návrh rozpočtového opatrenia Technotur s. r. o. 

 6.3 Návrh rozpočtového opatrenia na opravu chodníkov 

 7.  Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016 

 8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2017 

 9.  Informácia o prijatom úvere pre investičnú akciu KOS-VS4 

10. Návrh VZN č. 5/2017-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a      dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 

a zákonných zástupcov      detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

11. Návrh VZN č. 6/2017-Nar. O pravidlách určovania prevádzkového času predaja  

v obchode  a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá 

12. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov  

13.  Návrh na opravu uznesenia č. 7-XXV/2017 - projekt Zlepšenie technického vybavenia 

školskej  knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá 

14. 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   

     XXIX. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka 

mesta Ing. Anna Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  9 poslancov. 

Ospravedlnený bol  poslanec Ing. Bohdan Görög, neskorší príchod ohlásili PharmDr. Leopold 

Barszcz a JUDr. Patrícia Klačková. Ďalej bol neprítomný MUDr. Radovan Ammer. Primátorka 

mesta oboznámila prítomných s programom rokovania a navrhla zaradiť do programu 

nasledovné materiály č. 4.12 k bodu 4, ktorý poslanci obdržali dodatočne  a v rámci bodu 14 –    

informáciu k prestavbe a prístavba Mestského úradu – výrub drevín ako i informáciu o zmene 

organizačnej štruktúry MsÚ. 

Hlasovanie poslancov za navrhnutý program: za 9 

 

O 15.06 hod prichádza na rokovanie poslanec PharmDr. Leopold Barszcz. 

 

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

overovateľov Bc. Zuzana Zigová, Zuzana Durcová 

Hlasovanie poslancov: za 10 



3. Vyhodnotenie uznesení z XXVI. zasadnutia MsZ 

 Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 
4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pani Anny Václavkovej,  bytom  Gen.  M. R. Štefánika 365/60,  916 01 Stará 

Turá  o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 16861/1 – záhrady o celkovej výmere 1900 m2, 

ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Uvedený 

pozemok sa nachádza na Papradi v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky. 

Odkúpenie žiada z dôvodu doriešenia bezproblémového prístupu na svoj pozemok. Mestské 

zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 16861/1 

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 žiadateľov. Pozemok tvorí prístupovú cestu 

k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je 

vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.2 Žiadosť pána Zdenka Otáhala a manž. Evy, bytom Hurbanova 3154/66, 916 01 Stará Turá 

o odkúpenie pozemku parc. č. 1680/207 – trvalý trávny porast o výmere 11 m2,  ktorý je 

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

sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. a s nehnuteľnosťami žiadateľa tvorí ucelený celok. 

V súčasnej dobe žiadateľ pozemok užíva na základe zmluvy o nájme pozemku od 1.1.2015.  

Zámer odpredaja  pozemku bol zverejnený od 5. 6. 2017. K zverejnenému zámeru neboli 

vznesené žiadne pripomienky.  

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. 1680/207 – trvalý trávny 

porast      o výmere 11 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 pod B1 na mesto Stará 

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

zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok je bezprostredne priľahlý 

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 10 

 

4.3 Žiadosť pána Ing. Miroslava Durca, bytom Poriadie č. 302 o prenájom časti  300 m2  

z pozemku parc. č. 1050/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2692 m2, ktorý je zapísaný na LV 

č. 1, pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Predmetný  pozemok sa nachádza 

na ul. Jiráskovej. Žiadateľ chce na predmetnom pozemku prevádzkovať autoumyváreň. 

Mestské zastupiteľstvo neschválilo žiadosť z dôvodu, že navrhovaná stavba je v rozpore s ÚP 

mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.4 Žiadosť spoločnosti MOKI s.r.o. Bratislava o zámenu častí z pozemkov  parcele reg. „C“ 

parc. č. 1050/2 – zast. plocha o výmere 152 m2 a  parc. č. 1050/1 – zast. plocha o výmere 144 

m2 za časť cca 112 m2 (stávajúci chodník) z pozemku  parc. č. 1053/1 – zast. plocha o celkovej 

výmere 534 m2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky parc. č. 1050/1 a parc. č. 1050/2 sa 

nachádzajú vo vnútri starého pôvodného oplotenia okolo bývalej závodnej jedálne, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľa. Časť pozemku parc. č. 1053/1 v súčasnosti slúži ako chodník pre 

verejnosť a je vo vlastníctve žiadateľa. Vzniknutý rozdiel vo výmere žiadateľ doplatí. Zároveň 



spoločnosť žiada o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky parc. 

č. 1050/3 a parc. č. 1050/2.  

Zámer zámeny  pozemkov bol zverejnený od 5. 6. 2017. K zverejnenému zámeru neboli 

vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o zámenu pozemkov parc. č. 1050/2 – zast. plocha 

o výmere 151 m2, parc. č. 1050/4 zast. plocha o výmere 142 m2 za pozemok parc. č. 1053/5 – 

zast. plocha o výmere 114 m2 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1050/3 

a parc. č. 1050/5.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov. Za rozdiel vo výmere zamieňaných 

pozemkov doplatí spoločnosť MOKI s.r.o. Bratislava 30,- €/m2.  

 Súčasne schválilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 1050/3 

– zast. plocha o celkovej výmere 97 m2 a parc. č. 1050/5 – zast. plocha o výmere 43 m2, ktoré 

sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.  

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.5 Žiadosť spoločnosti SUPTel s.r.o, so sídlom Pri šajbách 3,  Bratislava, IČO: 35824425 ako 

realizátora stavby pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Bratislava o  vydanie súhlasného 

stanovisko mesta Stará Turá k umiestneniu telekomunikačného zariadenie MSAN o rozmeroch 

1200x750x350 mm na betónový podstavec 0,85x0,45 m a dvoch plastových  šách ROMOLD 

na pozemkoch  parcele registra „E“, parc.č. 2482/2 – zast. plocha o výmere 89 m2, parc. č. 

2369/1 – vodná plocha o výmere 1717 m2.  Pozemky parc. č. 2482/2 a parc. č. 2369/1 sú 

zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom  B1 na mesto Stará Turá v celosti.  

Telekomunikačné zariadenie MSAN a šachty ROMOLD budú umiestnené na ul. Dibrovovej 

a 8. apríla.  

 

Na rokovanie prichádza o 15.20 hod poslankyňa JUDr. Klačková. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo vydanie súhlasu s umiestnením telekomunikačného zariadenia 

ako i zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve umiestnenia telekomunikačného zariadenia MSAN a plastovej šachty ROMOLD na 

pozemku parc. č. 2482/2  a druhej plastovej šachty ROMOLD na pozemku parc. č. 2369/1.  

Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena je 300,- €.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.6 Žiadosť spoločnosti SIGNUM Ltd, s.r.o. Rázusova 125, Vranov nad Topľou o zriadenie 

vecného bremena na pozemku parc. č. 1957/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 40177 m2, 

ktorej je mesto Stará Turá spoluvlastníkom v podiele 1/33 a nachádza sa v k. ú. Veľké Bierovce. 

Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia plynovej prípojky k Priemyselno - 

Logistického parku Sihoť.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na pozemku. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.7 Žiadosť pána Dalibora Jankoviča, bytom Topolecká č. 2144, Stará Turá o zámenu 

nehnuteľností a to pozemku parc. č. 8775/2 – vodné plochy o výmere 1412 m2, ktorý je vo 

vlastníctve mesta Stará Turá  za pozemky parcela reg. C“ parc. č. 7700 – lesné pozemky o 

výmere 1873 m2 a parcela reg. „E“ parc. č. 7700 – ttp. o výmere 206 m2 , ktoré sú 

v spoluvlastníctve žiadateľa a budú v jeho vlastníctve. Pozemok parc. č. 8775/2 je bývalý 

mlynský náhon nachádzajúci sa vedľa nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa a pozemok parc. 

č. 7700 sa nachádza v CHKO Borotová a časť sa nachádza pod lesnou cestou do Grúnky.  



Mestské zastupiteľstvo neschválilo zámenu pozemkov do doby vysporiadania pozemkov na 

parcele reg. „E“ a „C“ parc. č. 7700. 

 Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.8 Žiadosť Tibora Pastorka a Mariany Timkovej, obidvaja trvale bytom Topolecká č. 2274, 

Stará Turá a Mgr. Dalibora Jankoviča a manželky Márie Jankovičovej, obidvaja trvale bytom 

Topolecká č. 2144, Stará Turá o odkúpenie časti cca 180 m2 z pozemku parc. č. 8814/1 - 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  11164  m2, za účelom doriešenia majetkových 

vzťahov pred rodinnými domami žiadateľov. Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 8814/1,  je 

zapísaný na LV č.1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Pán Dalibor Jankovič 

navrhuje i možnosť zámeny za pozemok, ktorý sa nachádza v CHKO Borotová a na časti tohto 

pozemku je vedená miestna komunikácia do Grúnky.   
Mestské zastupiteľstvo neschválilo odpredaj, uložilo vyzvať žiadateľov k predloženiu 

geometrického plánu zamerania záujmového územia a kompletný materiál následne opätovne 

predložiť. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

4.9 Žiadosť Jany Osuskej s manž. Pavlom Osuským, Holubyho 15, Stará Turá a Mareka 

Gregora, Holubyho 289/216, Stará Turá o odkúpenie pozemku parc. č. 490/3 ( v stave KNE sa 

jedná o časť pozemku parc č. 546/203 ). Odkúpenie pozemku žiadajú z dôvodu zabezpečenia 

si bezproblémového prístupu a parkovania pri svojich nehnuteľnostiach a z dôvodu nutnej 

úpravy povrchu prístupovej komunikácie.  

Na zasadnutí bola prítomná aj žiadateľka, ktorá podala informáciu k svojej žiadosti. Uviedla, 

že pozemky Osuských a pána Gregora sú vysporiadané a zvyšný trojuholník pozemku pani 

Gabrižovej nech si rieši Povodie Váhu, alebo kto je vlastník s pani Gabrižovou. V rámci 

ROEPU nie je ani jasný vlastnícky vzťah k tomu pozemku a možno nie je ani pani Gabrižová 

vlastníčkou. Tento fakt si ešte overia. Ak by tento pozemok patril pani Gabrižovej, riešili by ho 

prednostne formou vecného bremena, nakoľko ho nemajú záujem odkupovať.  

Mestské zastupiteľstvo neschválilo odpredaj a uložilo žiadateľom predložiť geometrický plán. 

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

 

4.10 Žiadosť Dušana Babrnáka, Družstevná 57/491, Stará Turá o odkúpenie, prípadne 

prenájom časti z pozemku parc. č. 5/29. Odkúpenie, prípadne prenájom časti z   pozemku žiada 

z dôvodu vybudovania príručného skladu a hygienického zariadenia k existujúcemu 

predajnému stánku. Hygienické zariadenie je nevyhnutné k ďalšiemu podnikaniu v predajnom 

stánku a vyžaduje ho Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín. V tejto dobe nie je 

predajný stánok prevádzkovaný práve z uvedených dôvodov.   

Zámer prenájmu  časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5/29 bol zverejnený od 9. 5. 2017 

v súlade s uznesením MsZ č. 10 – XXVI/2017. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom časti  5 m2 z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 5/29  

za cenu 15,87 €/m2/rok. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.11 Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parc. č. 5770/2, parc. č. 5773/4, parc. 

č. 5773/3 a parc. č. 5774/2, ktoré sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou v Súši.  

Pozemok  parcela reg. „C“ parc. č. 5770/2 – zast. plocha o výmere 175 m2, ktorý bol vytvorený 

geom. plánom č. 720 -190/2012  z  pôvodného pozemku  parc. č. 5770. Pôvodný pozemok parc. 

č. 5770 je zapísaný v k. ú. Stará Turá, v reg. parciel „C“ na LV č. 3607 pod  B1 na pani Olesju 



Lacuškovú, PhDr., Ovocná 1406, Trenčín v podiele 1/1. Pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 

5773/4 – zast. plocha o výmere 215 m2 a parc. č. 5773/3 – zast. plocha o výmer 18 m2,   ktoré 

boli vytvorené geom. plánom č. 720 -190/2012  z  pôvodného pozemku  parc. č. 5773. Pôvodný 

pozemok parc. č. 5773 je zapísaný v k. ú. Stará Turá, v reg. parciel „E“ na LV č. 2975 pod  B1 

na pani PhDr. Olesju Lacuškovú, Ovocná 1406, Trenčín v podiele 1/3, pod B2 na pána MUDr. 

Jaroslava Ukropca, Mudronova 36, Košice v podiele 1/3 a pod B3 na pani MUDr. Tatjanu 

Holíkovú, Radvanská 30, Bratislava v podiele 1/3.  

Pozemok  parcela reg. „C“ parc. č. 5774/2 – zast. plocha o výmere 59 m2, ktorý bol vytvorený 

geom. plánom č. 720 -190/2012  z  pôvodného pozemku  parc. č. 5774. Pôvodný pozemok parc. 

č. 5774 je zapísaný v k. ú. Stará Turá, v reg. parciel „C“ na LV č. 2975 pod  B1 na pani PhDr. 

Olesju Lacuškovú, Ovocná 1406, Trenčín v podiele 1/3, pod B2 na pána MUDr. Jaroslava 

Ukropca, Mudronova 36, Košice v podiele 1/3 a pod B3 na pani MUDr. Tatjanu Holíkovú, 

Radvanská 30, Bratislava v podiele 1/3. Majetkovoprávne vysporiadanie navrhujú za kúpnu 

cenu 1,- €/m2.   

Riaditeľka TS Ing. Vráblová upozornila na nemožnú zimnú údržbu z dôvodu sťaženého 

prístupu v tejto časti Súša. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 5770/2 – zast. 

plocha o výmere 175 m2,      parc. č. 5773/4 – zast. plocha o výmere 18 m2, parc. č. 5773/4 – 

zast. plocha o výmere       215 m2, parc. č. 5774/2 – zast. plocha o výmere 59 m2  za kúpnu cenu  

1,- €/m2.   

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.12 Žiadosť spoločnosti ZDRAV – TECH, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 367/84, Stará Turá 

o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/13 a parc. 

č. 536/11 z dôvodu vybudovania kanalizačnej prípojky.   

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ 

parc. č. 536/13 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 539 m2 a parc. č. 536/11 – 

ostatné plochy o celkovej výmere 126 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom 

B1 na mesto Stará Turá v celosti. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 19. 5. 2017 finančné prostriedky v celkovej výške 

1.454.087 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1.075.408 €. 

Časť finančných prostriedkov vo výške 1.036.835 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 

23.560 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných prostriedkov 

mesta je ustálený. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

V súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo mestské 

zastupiteľstvo rozpočtové opatrenia k III. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017.  

Predložené rozpočtové opatrenia č. 20170012 a č. 20170014, ktorých schválenie je 

v kompetencii mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia č. 20170007 až 20170011 a 

20170013 sú rozpočtové opatrenia, ktoré schválila primátorka mesta a  mestskému 

zastupiteľstvu sú predložené na vedomie. Vplyvom vyššie uvedených rozpočtových opatrení 

nedôjde k zmene výsledného rozpočtu.  



Na realizáciu rozpočtového opatrenia č. 20170012 bude potrebné použiť prostriedky 

z rezervného fondu vo výške 150 tis. €. Týmto opatrením klesne hodnota rezervného fondu zo 

sumy 1 036 834,86 € na sumu 886 834,86 €. 

Realizovaním rozpočtového opatrenia č. 20170014 budú presunuté nedaňové príjmy bežného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

6.1 Návrh rozpočtového opatrenia Technické služby m. p. o. 

Rozpočtové opatrenie sa týka navýšenia bežných výdavkov na opravu strechy v Stredisku 

triedeného zberu. Viackrát TS svojpomocne zaplátavali miesta, ktoré boli v dezolátnom stave 

avšak  touto metódou sa už nedá zastaviť proces zatekania. Zatekanie  aj v čase slabého dažďa 

by mohlo spôsobiť dlhodobejšie poškodenie či už lisu alebo aj triediacej linky nehovoriac 

o nevyhovujúcom pracovnom prostredí pre zamestnancov, ktorý v triediacom stredisku 

pracujú. Predpokladané výdavky sú vo výške 20 tis. €, zdrojom krytia predpokladanej straty 

bude  rezervný fond organizácie. 

Mestské zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

6.2 Návrh rozpočtového opatrenia Technotur s. r. o. 

Informáciu k rozpočtovému opatreniu č. 20170014 v sume 40 tis € podala riaditeľka 

spoločnosti Ing. Petrášová. Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. zabezpečí akciu Modernizácia 

tepelného hospodárstva UK a TUV VS4 úverom od SZRB vo výške 1 000 000 eur s dobou 

splatnosti 10 rokov. Preto je nutné vykonať určité zmeny v plánovaní nákladov. Zmena sa 

premietne ponížením položky  nájom a zvýšením ostatných finančných nákladov o úroky 

z úveru. V pláne na rok 2018 pribudnú odpisy z tejto poslednej modernizácie tepelného 

hospodárstva. Oproti roku 2017 predpokladaný nárast odpisov asi o 150 000,00 eur. Na strane 

výnosov však oproti skutočnosti roku 2016 predpokladáme pokles predaného množstva tepla. 

Touto úpravou sa zreálni vzťah medzi výškou nájmu a odpismi, o ktorých účtuje mesto, 

a odpismi v účtovníctve spoločnosti. 

Mesto účtuje odpisy z už vloženého majetku do spoločnosti. Tie postupne klesajú. 

TECHNOTUR s.r.o. realizuje modernizáciu tepelného hospodárstva z vlastných zdrojov. 

Prednosta úradu mal dotaz, či mesto teda  musí počítať pri tvorbe rozpočtu s nižším nájmom a 

či môže mesto počítať z príjmom z podnikania vo výške 40 tis. €. 

Riaditeľka potvrdila neutrálny vplyv na rozpočet mesta i v budúcich rokoch. 

Hlasovanie k tomuto opatreniu viď bod 6. 

 

6.3 Návrh rozpočtového opatrenia na opravu chodníkov 

Informáciu k rozpočtovému opatreniu č. 20170012 Komplexná rekonštrukcia chodníkov vo 

výške 150 tis.€  podala Ing. Vráblová. Organizácia TS zabezpečí verejné obstarávanie na 

dodávku rekonštrukcie a súčasne zabezpečí jej realizáciu. 

Ing. Vráblová tiež naznačila, že počet pracovníkov TS, ktorí vykonávajú tieto opravy, 

neumožňuje vykonávať túto činnosť súvisle. Navrhovala preto riešenie buď dodávateľsky 

robiť časť činností na rekonštrukcii komunikácií, alebo prijať nových pracovníkov na tieto 

činnosti. 

Poslanec Ing. Durec vzniesol pripomienku, že by sa mesto malo viac venovať 

odvodňovaciemu systému a cestnej infraštruktúre aj mimo mesta. Pri búrkach a povodniach 

bude viac za potreby čistenie priekop a priepustí, aby nedochádzalo ku škodám. 

Primátorka mesta zasa pripomenula, že mesto má už požiadavku na opravu kanalizácie na Ul. 

Gen. M.R.Štefánika pri BD. Táto oprava už bude finančne náročnejšia. Je potrebné sa ňou do 

budúcna tiež zaoberať. 



Ing. Zloch informoval, že komisia výstavby sa zaoberala opravou chodníkov podľa ich 

dôležitosti, TS napočítali predpoklad ceny dodávateľsky.  

Poslanci schválili rekonštrukciu nasledovných chodníkov : 

p.č. Identifikácia chodníka 

1. Popred parkoviskom pri 

hoteli Lipa Husitská cesta 

po vjazd na parkovisko 

2. Od križovatky ulíc Husitská 

cesta a G.M.R.Štefánika po 

železničný podjazd 

3. Od ZOS popred autobusové 

nádražie po námestie Dr. 

Schweitzera 

4. Ul. Jiráskova od vjazdu 

k potravinám PT po ul. Dr. 

Úradníčka 

5. Ľavostranný priľahlý 

chodník ul. Mýtna od 

križovatky ul. Hurbanova 

(pred BD č. 144) 

6. Ľavostranný pri MK č.2 

a č.3 pri MŠ č. 153 

7. Hurbanova pod cintorínom 

od školy 

8. Chodník oproti 

autobusovej stanici pod 

svahom 

9. Schody Nová Kórea pri 

žltom dome 

10. Hurbanova v sídlisku za 

BD 136,139 

Primátorka mesta informovala, že sa témou chodníkov zaoberali aj v rámci Klastra 

a spolupráca je na dobrej úrovni. Hlasovanie poslancov za uvedený návrh opráv: za 11 

Hlasovanie k tomuto rozpočtovému opatreniu viď bod 6. 

 

7. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016 

Informáciu podala predsedníčka komisie sociálnych vecí Mgr. Bublavá. Prvý komunitný plán 

naplnil svoje stanovené ciele a skončením jeho platnosti bolo potrebné schváliť nový 

komunitný plán. Možno konštatovať, že väčšinu cieľov sa podarilo naplniť úplne či čiastočne. 

Niektoré naplánované ciele, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť alebo realizovať a sú naďalej 

aktuálne, boli presunuté do nového komunitného plánu na nasledujúce obdobie. Naopak ciele 

z komunitného plánu na roky 2012 – 2016, ktoré nie je možné riešiť v podmienkach mesta Stará 

Turá boli vypustené a v novom komunitnom pláne sa už neobjavujú. 

MsZ vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

 

 

 



8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2017 

       Vzhľadom na dlhotrvajúcu pracovnú neschopnosť hlavnej kontrolórky  mesta v l. polroku 

2017 boli bod 1 a 2 návrhu prenesené z plánu kontrol na 1. polrok 2017.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovný  návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  

kontrolórky mesta na 2. polrok 2017   

 

1. Kontrola výdavkov za nehmotný majetok za rok 2016 -  hardware  

    a software na MsÚ 

 

2. Kontrola uplatňovania zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy,     

najmä § 28 ods. 2 v príspevkovej organizácii    Dom kultúry Javorina Stará Turá 

     

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

    pri kontrolách v r. 2016 

  

4. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach s  

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej   činnosti 

  

5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

    programového rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020 

 

6. Ostatná kontrolná činnosť: 

    - ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

    - kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

      s príslušnou komisiou  MsÚ 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

9. Informácia o prijatom úvere pre investičnú akciu KOS-VS4 

Informáciu podala riaditeľka Technoturu s.r.o., Ing. Petrášová. Zo štyroch bankových subjektov 

bola vybraná ponuka SZRB a. s. s najvýhodnejšími podmienkami pre úver. Splátka úveru je 

100 tis. € ročne po dobu 10 rokov. Zmluva by sa mala podpísať začiatkom júla. Spoločnosť 

Technotur s.r.o. má s touto bankou dobré skúsenosti. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

10. Návrh VZN č. 5/2017-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a      dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov 

žiakov a zákonných zástupcov      detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 
     Vo VZN sú v Čl.2 § 9  ods. 2 upravené body c) a f). Oba body sa týkajú úpravy výšky 

príspevkov v centre voľného času, pôvodné texty sú nahradené novým znením.  

Zmenu príspevkov na činnosť centra voľného času  sa navrhuje z  dôvodu, že pôvodná úprava 

VZN sa v praxi ukázala ako neefektívna. Počas roka sa v CVČ znižuje počet 

záujemcov o cvičenie, ale vzhľadom na nastavený systém musí byť počet záujmových 

krúžkov zachovaný i pri nižšom počte cvičiacich, čo sa prejavuje na znížených príjmoch. 

Zmenou, ktorú navrhujeme, sa záujmový krúžok otvorí len pri danom (minimálnom) počte 

členov a v prípade poklesu sa krúžok zruší. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN.  Hlasovanie poslancov: za 11 

 



11. Návrh VZN č. 6/2017-Nar. O pravidlách určovania prevádzkového času predaja  

v obchode  a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá 

Návrh nariadenia bol zverejnený 2.6.2017 

Dňa 24. mája 2017 bola Mestskému úradu Stará Turá doručená žiadosť spoločnosti TIPSPORT 

SK, a. s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina o zmenu prevádzkovej doby a to každý deň včítane 

víkendu od 9,00 hod. do 22,00 hod. K žiadosti bolo doložená petícia za predĺženie otváracej 

doby so 131 podpismi. V súčasnej dobe je prevádzkový čas od 8,00 hod. do 19,00 hod.. 

V žiadosti sa uvádza, že od poslednej úpravy prevádzkového času počas celej doby boli 

rešpektované všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia mesta, nedochádzalo 

k nerešpektovaniu pravidiel medziľudského spolunažívania, nedochádzalo k rušivému 

pôsobeniu na podmienky života a životného prostredia (hluk). V zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická 

osoba uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, v elektronickej na adresu 

organizacne@staratura.sk alebo ústne do zápisnice spracovateľa.  

Dňa 12. júna 2017 bol doručený Mestskému úradu Stará Turá Podpisový hárok s podpisom 34 

občanov bývajúcich na Kozmonautovej ulici, ktorí nesúhlasia s navrhovanou úpravou. 

Ing. Petrovičová informovala, že Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít zasadala dňa  

13. 6. 2017 a nebola uznášania schopná pre nedostatočný počet prítomných členov komisie. 

Komisia znova zasadala 19. 6. 2017 Komisia neodporúča zmenu VZN.   

Ing. Zloch potvrdil, že disciplína v tejto prevádzke sa zlepšila. Občania, ktorí prevádzku 

podporili sú vo väčšine oproti tým, ktorí ju nechcú. Je to jediný územný obvod v meste s takto 

skrátenými prevádzkovými hodinami. Osobne sa mu zdá, že túto prevádzku už 16 rokov 

diskriminujeme. Sú tu aj iné územné obvody, kde sú rodinné domy napr. Družstevná ulica a tu 

už netreba skracovať prevádzkové hodiny. Podal návrh na schválenie prevádzkového času od 

9.00 hod  – 22.00 hod.  

Primátorka sa vyjadrila, že nič nediskriminujeme, toto nariadenie bolo na prokuratúre. 

Prokuratúra ani súd nám nepredložili žiadne stanovisko v tomto duchu. Mesto teda nič 

neporušuje. 

Viceprimátorka podporila stanovisko primátorky rovnako ako poslanci Ing. Durec, Ing. 

Slezáček a Mgr. Bublavá. 

Na rokovaní boli prítomní i občania Dušan Lukáč a Martin Vitek, ktorí nesúhlasili s návrhom  

VZN č.6/2017 a prezentovali názory občanov z Ul. Kozmonautovej za zachovanie terajšieho 

stavu prevádzkových hodín. 

Mestské zastupiteľstvo neschválilo VZN č. 6/2017. 

Hlasovanie poslancov: za 10 zdržal sa: 1/Ing. Zloch/ 

  

12. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov  

V rámci žiadosť o NFP chceme predložiť projekt „Podpora predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej“.  

Projekt rieši obstaranie domových kompostérov 800 ks do trvalo obývaných rodinných domov 

na Starej Turej a v priľahlých častiach. Celkové oprávnené náklady boli stanovené na sumu 

121 622,40 €. Neoprávnené výdavky 700 €. 

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

v žiadosti, čo činí sumu 6 081,12 €. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

13. Návrh na opravu uznesenia č. 7-XXV/2017 - projekt Zlepšenie technického 

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

mailto:organizacne@staratura.sk


Ide o opravu Uznesenia č. 7-XXV/2017 z dôvodu potreby splnenia predpísaných náležitostí 

uvedených v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 1, 2, 4, 6 a potreby 

uvedenia číselnej hodnoty výšky spolufinancovania, t. z. nie je postačujúce percentuálne 

uvedenie, v znení 5% z predloženého projektu. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

O 17.30 hod odchádza poslankyňa Monika Hluchá. 

 

 

14. Návrhy a otázky poslancov 

Primátorka mesta vyzvala Ing. Minárikovú, aby  podala informáciu k prestavbe a prístavbe 

Mestského úradu a výrubu drevín. Nakoľko je dôvodom tejto informácie práve výrub drevín, 

ktorý bol prerokovaný na Komisii ŽP s negatívnym výsledkom.  

Dňa 14.6.2017 Technické služby podali na Mesto Stará Turá žiadosť o výrub drevín na 

pozemku parc. č. 63. Ide o plochu pri MsÚ  kde sa jedná o výrub 12 ks drevín z dôvodu 

rekonštrukcie úpravy plochy pri MsÚ.  

                  Ing. Mináriková vysvetlila celú chronológiu pri vypracovaní a schvaľovaní architektonickej 

štúdie na prestavbu a prístavbu MsÚ, ktorá zahŕňa výrub drevín. MsZ 21.2.2013 uzn.č.32-

XXV/2013    uložilo              MsÚ Stará Turá MsÚ Stará Turá, odd. výstavby, ÚP a ŽP 

zabezpečiť ďalšie kroky  pre projektovú prípravu stavby v súlade s platnou legislatívou a 

schváleným PR mesta.  

                  Ing. Durec sa vyjadril, že komisia ŽP nemala potrebné materiály, nemali ani potrebné 

informácie nakoľko komisie sa nezúčastnila Ing. Mináriková ani Ing. Vráblová. Osobne nemá 

žiadne výhrady voči tej štúdii, videl a páči sa mu. 

Ing. Mináriková informovala, že vzhľadom k disponibilným finančným prostriedkom na tento 

účel sa začína úpravou pred MsÚ, príjazdovou komunikáciou, obmedzia sa bočné vjazdy, 

urobia sa bezbariérove vstupy. Na to máme prostriedky v PR. 

Primátorka sa vyjadrila, že táto naša stará budova si už žiada radikálnu rekonštrukciu , máme 

problémy so strechou, máme problémy s vonkajšími múrmi, máme problémy s kanalizáciou. 

Aj malé obce si v rámci projektov z EF zrekonštruovali svoje úradné budovy.  Je to 

reprezentatívna budova mesta, žiaľ ale tak nevyzerá. Ak by mesto išlo do tejto rekonštrukcie, 

muselo by ísť cestou úveru. Mesto je momentálne v dobrej finančnej kondícii. 

PharmDr. Barszcz sa vyjadril, že mesto si zaslúži, aby táto úradná budova bola komplexne 

rekonštruovaná, aby tá rekonštrukcia bola už aj v zmysle potrieb dnešnej doby, v zmysle 

pracovníkov atď. S tým by sa nemalo dlho čakať, lebo technická situácia budovy bude len 

horšia. 

Ing. Mináriková sa vyjadrila, že  budova DŠS, kde je umiestnená časť mestského úradu je tiež 

v zlom technickom stave, od výstavby sa tam nerobili žiadne rekonštrukčné práce.    

Mgr. Bublavá sa vyjadrila, že by bolo zrejme vhodné zamyslieť sa, či by nebolo skutočne 

rozumnejšie zobať úver a zrekonštruovať úradnú budovu. Tie náklady na rekonštrukciu budú 

potom časom zase vyššie. K tomuto názoru sa pripojil aj poslanec Ing. Zloch. 

Poslanec Ing. Durec sa vyjadril, že komisia životného prostredia sa bude touto témou  

zaoberať na svojom zasadnutí dňa 26. 6. 2017, vyžiadal si od Ing. Minárikovej zaslanie 

projektu a kompletnej štúdie. 

Mestské zastupiteľstvo prijíma nové uznesenie v nasledovnom znení: 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22. 6. 2017 

informáciu o prestavbe a prístavbe Mestského úradu a s tým súvisiaci výrub drevín a túto 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 



b) u k l a d á 

1. MsÚ zvolať pracovné stretnutie poslancov k tejto problematike. 

 T: 29. 6. 2017 

 

2. Zaslať štúdiu a projektovú dokumentáciu „Prístavba a prestavba MsÚ Stará Turá“ 

poslancom. 

       T: bezodkladne 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

Ďalej primátorka mesta informovala poslancov o zmene organizačnej štruktúry mestského 

úradu.  Táto bola realizovaná z dôvodu zmien na ekonomickom oddelení, vedením oddelenia 

je poverená Mgr. Soňa Krištofíková, pokladníčka je v dôchodkovom veku a je   potrebné 

zaučenie novej pracovníčky Dominiky Gulánovej , budú zatiaľ na ekonomickom oddelení 

obidve, na rozpočet mesta táto zmena nebude mať dopad. 

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila primátorka mesta o 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Zuzana Durcová 

 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

 

 

 


