
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 26. 10. 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 XXXI. zasadnutia MsZ 
 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 7. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2018-2020 

 8. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2018-

2020 

 9. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020 

 10. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení  

 11. Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 

 12. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

 13. Návrh zmien v komisiách MsZ 

 14. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z fondov EU na projekt „Budovanie 

systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v meste Stará Turá“  a odsúhlasenie 

finančnej spoluúčasti mesta. 

 15. 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   

     XXXII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka mesta 

Ing. Anna Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  11 poslancov. 

Ospravedlnení boli  poslanci MUDr. Radovan Ammer a Mgr. Júlia Bublavá. Následne 

oboznámila prítomných s programom rokovania. 

Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program rokovania: za 11 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Bohdan Görög, JUDr. Patrícia Klačková, PharmDr. 

Leopold Barszcz a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová, Zuzana Durcová. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z XXXI. zasadnutia MsZ 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie bez pripomienok.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pána  Michala Štesu, Hlubockého 313/16, Stará Turá o odkúpenie  pozemku parc. 

č. 471/4 – trvalý trávny porast  o  výmere 74 m2 ( časť parcely reg.“E“ parc. č. 4273/42 ) . 



Uvedený pozemok sa nachádza na Hlubockého ul. v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo 

vlastníctve žiadateľa. Ako uviedla Ing. Galovičová pozemok nie je možné odpredať z dôvodu, 

že by sa obmedzil prístup na pozemok vlastníčky pozemku, ktorý sa nachádza za ním. 

MsZ žiadosť neschválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.2 Žiadosť pána Ladislava Hudeca a Kataríny Hudecovej, bytom Fadruszova 1, Bratislava 

o zriadenie  vecného  bremena na  pozemku parc. č. 1606 ( parcela reg. „E“ parc. č. 1532/21 

a parc. č. 1416/1 ). Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky 

k pozemku parc. č. 1604 a k rodinnému domu súp. č. 95. Elektrická prípojka bude realizovaná 

súčasne s prípojkou, ktorú bude realizovať Staroturanský okrášľovací spolok.  

MsZ  schválilo zriadenie  vecného  bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.3 Žiadosť pána Jána Bartkovského, Bernolákova 13, Podolínec o vydanie súhlasu k napojeniu 

sa na komunikáciu nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 8814/1 a zriadenie  vecného  bremena 

práva vjazdu a výjazdu na  pozemok parc. č. 8814/1. 

MsZ  schválilo zriadenie  vecného  bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.4 Žiadosť pani Ing. Kataríny Sadloňovej, Hrašné 72 o vydanie súhlasu k napojeniu sa na 

komunikáciu nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 5762/4 a zriadenie  vecného  bremena práva 

vjazdu a výjazdu na  pozemok parc. č. 5762/4. 

Komisia výstavby, ÚPaD doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok parc. Č. 5762/4 

v k. ú. Stará Turá v rozsahu stanovenom v projekte stavby Záhradná chata-spevnené plochy, 

vjazd na pozemok. 

MsZ  schválilo zriadenie  vecného  bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.5 Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Bratislava o vydanie súhlasu s umiestnením 

a zhotovením verejnej elektronickej komunikačnej siete na Hlubockého ul. k novým bytovým 

domom súp. č. 676/1 a súp. č. 306/27. 

MsZ  neschválilo      vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej 

telekomunikačnej siete. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.6 Žiadosť  Jozefa Matejku M+M, Mýtna 540, Stará Turá o povolenie prekládky telefonického 

stĺpa na pozemok parc. č. 1253 – ostatná plocha o výmere 989 m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 

1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Stĺp je potrebné presunúť z dôvodu 

prestavby pekárne a prekládku bude realizovať spoločnosť SUPTel, s.r.o. Bratislava.  

MsZ  schválilo k prekládke telefonického stĺpa na pozemok parc. č. 1253 s podmienkou, aby  

stĺp bol umiestnený na okraji pozemku parc. č. 1253. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.7 Žiadosť pána Ľubomíra Klačku a manž. JUDr. Patrície, bytom Dr. D. Úradníčka 193/5, 

Stará Turá o zriadenie  vecného  bremena na  pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 17221, ktoré 

bude spočívať v práve prechodu a prejazdu cez predmetný pozemok. 

MsZ  schválilo zriadenie  vecného  bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 



4.8 Návrh na doplnenie uznesenia č. 12 – XXXI/2017 zo dňa 21. 9. 2017,  ktorým bol schválený 

odpredaj pozemku parc. č. 16861/4 – záhrada o výmere 426 m2 pre  pani Annu Václavkovú,  

bytom Gen. M. R. Štefánika 365/60,  Stará Turá. Po overení  geometrického plánu sa zmenila 

výmera z 426 m2 na 438 m2 -  jedná sa o pozemok parc. č. 16861/4 – záhrada o výmere 438 m2. 

Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“. 

MsZ schválilo 3/5  väčšinou  všetkých  poslancov  doplnenie uznesenia MsZ č. 12 - XXXI/2017 

zo dňa 21.9.2017. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.9 Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech mesta Stará Turá na pozemkoch  parcele 

reg. „C“ parc. č. 17032 a parc. č. 17033/1 z dôvodu uloženia elektrickej prípojky  k Hasičskej 

zbrojnici Papraď. Vlastníkom pozemkov je pán Branislav Podhradský s manž. Tatianou 

Podhradskou, Papraď 1627, Stará Turá, ktorý súhlasia so zriadením vecného bremena na 

pozemkoch.    

MsZ  schválilo zriadenie  vecného  bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

     Informáciu k materiálu podala Mgr. Krištofíková. Z celkovej čiastky finančných 

prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje 1 714 131,61 € je časť finančných 

prostriedkov vo výške 1.036.834,86 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 23.826,65 € 

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

ustálený a vzhľadom na dostatočný disponibilný objem nebude potrebné použiť prostriedky 

rezervného fondu.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

6.  Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

     Informáciu k materiálu podala Mgr. Krištofíková . Schválenie všetkých predkladaných 

opatrení č. 20170034-20170038 je v kompetencii primátorky mesta a MsZ ich teda berie len 

na vedomie. Pri RO č. 20170034 ide o presun finančných prostriedkov v rámci schváleného  

rozpočtu CVČ, na opravu fasády a zabudovanie odvetrávania  do učebne na cvičenie. Pri RO 

20170035 ide o prekročenie príjmov z jarmoku, navrhuje sa použiť tieto prostriedky na 

opravu a rekonštrukciu pódia na námestí, RO 20170036 prostriedky budú použité tiež na tento 

účel. RO 20170037 presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

prostriedky na vypracovanie žiadosti k podaniu projektu MŽP Monitorovanie a riadenie 

mimoriadnych udalostí a sním súvisiace RO 20170038, pričom finančné prostriedky budú 

presunuté na novovzniknutú položku kapitálového rozpočtu 5.2.1. Projekt: Monitorovanie 

a riadenie mimoriadnych udalostí. 

Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz k rozpočtovému opatreniu č. 20170035 a 20170036. 

Ing. Petrovičová objasnila, že pri RO 20170036 sa jedná o prostriedky na opravu a vybavenie 

kuchynky. Ing. Vráblová informovala, že pri opatrení 20170035 sa jedná o výmenu drevenej 

konštrukcie pódia, ktoré je po 12 rokoch už v dezolátnom stave. 

      MsZ vzalo na vedomie prehľad rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu mesta Stará 

Turá na rok 2017, evidovaných pod číslami 20170034 až 20170038 schválených primátorkou 

mesta, ktorými sa:  
 

                                      - zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 7.548  € 

                                        a zároveň 

                                      - zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 7.548 €. 



 

Prehľad rozpočtových opatrení 

Opatrenie 
číslo 

Členenie Typ opatrenia Hodnota 
D. 

opatrenia 
Ekonomické členenie - popis 

20170034 Výdaje  Presun prostriedkov -1 198,00 26.09.2017 Tovary a služby BV 

20170034 Výdaje  Presun prostriedkov 1 198,00 26.09.2017 Tovary a služby KV 

20170035 Príjmy Povolené prekročenie 3 600,00 26.09.2017 Nájomné z konania jarmoku 

20170035 Výdaje Povolené prekročenie 3 600,00 26.09.2017 Údržba majetku 

20170036 Príjmy Povolené prekročenie 3 948,00 26.09.2017 Nájomné z konania jarmoku 

20170036 Výdaje Povolené prekročenie 3 948,00 26.09.2017 Správa, vybavenie, údržba objektov mesta 

20170037 Výdaje Presun prostriedkov -1 000,00 10.10.2017 Správa, vybavenie, údržba objektov mesta 

20170037 Výdaje  Presun prostriedkov 1 000,00 10.10.2017 Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí 

20170038 Výdaje Presun prostriedkov -1 000,00 10.10.2017 Správa, vybavenie, údržba objektov mesta 

20170038 Výdaje Presun prostriedkov 1 000,00 10.10.2017 Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí KV 

 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

7. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2018-

2020 

     Informáciu k materiálu podala Bc. Adámková. Pri zostavovaní rozpočtu opäť vychádzali   

z  plánu kultúrnospoločenských podujatí, potrieb a možností DK Javorina, mestskej knižnice, 

Mestského múze , DK Papraď a Informačnej kancelárie cezhraničnej spolupráce. Bežný 

transfer je zvýšený oproti roku 2017 o 25 790 €, a to na opravu podláh javiska, modernizáciu 

šatní hercov, opravu kaviarne. 

Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz či je ten výťah potrebný  a či bude využitý vzhľadom na 

návštevnosť a k tomu, že väčšina podujatí sa koná na prízemí.  Bc. Adámková odpovedala, že 

návštevníci sú čím ďalej náročnejší, starší ľudia majú problém výjsť na prvé a druhé  poschodie, 

kde sa konajú príležitostne podujatia. Výťah by privítala, ale zatiaľ naň nie sú financie. 

Poslanec Ing. Slezáček sa zaujímal, či sa v rozpočte sa uvažuje s čiastkou 40 tis.€ na  

vybudovanie vyťahu,  podporil zámer vybudovania výťahu, nakoľko na poschodí je masér, 

ktorého navštevujú ľudia so zdravotnými problémami a knižnica, ktorá je taktiež  

frekventovane navštevovaná širokou verejnosťou. 

Primátorka mesta sa vyslovila, že by bola rada, keby sa v KD Javorina robila predovšetkým 

kultúra, a okrajové činnosti by sa premiestnili napr. na Polikliniku, ktorá je zrekonštruovaná. 

MsZ  vzalo návrh na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

8. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 

2018-2020 

     Informáciu k predloženému návrhu podala Ing. Vráblová. V rozpočte sú zahrnuté 

investičné práce - spevnené plochy, sadbové práce, verejné osvetlenie, rekonštrukcia 

priestorov Domu smútku a tiež realizácia vnútrobloku na Hurbanovej ul. Informovala 

o zastaralom posýpači na zimnú údržbu ciest, ktorý plánujú zakúpiť s multifunkčným 

podvozkom, v lete by bol cisterna. 

Poslanec Ing. Durec upozornil, že pri údržbe cestných priekop treba zraziť aj hranu, aby to 

bolo ukončené v prepuste a sfunkčniť odvodňovací systém ciest.  Ing. Vráblová potvrdila, že 

každý rok stačia urobiť len určitý počet km, pri kopaniciach sa naráža na problém, že tie 

pozemky nie sú naše. 

 

O 15.55 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Bunčiak a Ing. Slezáček. 



 

Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz, ktorá časť je vnútroblok. Primátorka informovala, že 

sa jedná o časť Mýtna od kruhového objazdu k Poliklinike, Hurbanova 136 a za týmto 

činžiakom až po škôlku. Tam sa teraz robí parkovisko. Ďalej sa poslanec pýtal koľko máme 

v meste detských ihrísk. Ing. Vráblová odpovedala, že 8 nových a 16 starých, ktoré sa 

postupne likvidujú nakoľko nezodpovedajú predpisom. Nové ihriská už majú svoje denníky. 

Ďalej mal dotaz na prvok 6.1.2 Separácia odpadu, čo je myslené pod merateľným 

ukazovateľom  % vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu vo výške 24 %. Ing. 

Vráblová informovala, že tam sú všetky vyseparované zložky odpadov. Keby sa tam zaradil 

bioodpad bude hodnota okolo 40 a nie 24. 

MsZ  vzalo návrh na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

O 16.01 hod sa vracia do miestnosti poslanec Ing. Slezáček a o 16.02 hod poslanec Ing. 

Bunčiak. 

 

9. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020 

     Mgr. Krištofíková informovala, že celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo 

výške 8. 950.376  €. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje mierne zvýšený 

príjem z podielových daní, ktoré avizuje ministerstvo financií. Sadzby dane z nehnuteľností 

pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, avšak celkový príjem dane z nehnuteľností 

v porovnaní s rokom 2017 rozpočtujeme o 7.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného predpisu daní, 

ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Príjem dane 

z ubytovania rozpočtujeme vyšší oproti predchádzajúcemu roku o 6.000 €. Dôvodom je 

plánované navýšenie sadzby dane z ubytovania zo sumy 0,33 €/osoba na sumu 0,50 €/osobu. 

Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6.040.033 €, čo je o 298.639  € viac 

ako v roku 2017. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2.373.279 €, 

čo je v porovnaní s rokom 2017 navýšenie  o 1.574.322  €. Príjem finančných operácií je 

navrhnutý vo výške 537.064  €. Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 8.950.376 € je 

rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 5.811.492 €, suma 3.089.707 € je rozpočtovaná na 

kapitálové výdavky a suma 49.177 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. 

Investičné akcie naplánované na rok 2018 v celkovom objeme 3.089.707 € budú financované 

v prevažnej miere z cudzích zdrojov, ktorých výška je  2.363.279 € a čiastočne aj z vlastných 

zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 726.428 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2018 v bežnom 

rozpočte dosiahne prebytok v sume 228.541 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 

716.428 €. Celkový rozpočet je schodok vo výške 487.887 €. Navrhujeme, aby schodok 

v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 228.541 € a 

prebytkom finančných operácií v sume 537.064 €, z ktorej suma 437.064 € sú prostriedky z 

účtu rezervného fondu. V dôsledku použitia prostriedkov z rezervného fondu by rezervný fond 

na konci roka 2018 vykazoval sumu minimálne 599.771 €.  

Mgr. Krištofíková informovala, že sa opäť rozbehlo rokovanie ohľadom televízneho vysielanie 

s TV RIS Senica. Mesačne by to bolo 12 min v dvoch reláciách v čiastke 8 436 € ročne. Mala 

rokovanie aj TV Pohoda, táto však nemá licenciu. 

Primátorka mesta sa vyslovila, že túto ponuku mal prísť odprezentovať Ing. Príkopa, ktorý však 

musel odcestovať. Mesto bralo služby od tejto televízie už pred cca 8 rokmi. Brezová a Myjava 

vysielajú 20-30 min. Je vhodné odprezentovať takouto formou aj prácu poslancov. Naše mesto 

by sa malo viac prezentovať navonok.  

Poslanec Ing. Durec navrhol preveriť  aj iné možnosti filmovania , osloviť aj iné amatérske 

štúdiá, doterajšie zábery MsZ nemajú výpovednú hodnotu. 



Poslanec PharmDr. Barszcz podotkol, že sa mu páčilo prepojenie spolupráce Združenej strednej 

školy s mestom, ktorá doteraz fungovala pri filmovaní diania v meste. Ak to nemá robiť škola, 

nech to robí certifikovaná spoločnosť. 

Poslanec Ing. Zloch doporučil do programu 2.1.2 doplniť 5 tis. €, ZSŠ sa dá pomôcť aj inou 

formou. 

Ing. Durec sa vyjadril k položke nájmu Lesoturu v rozpočte mesta vzhľadom k ťažbe dreva, 

spoločnosť už nevie zvyšovať investície do ciest, v nájme sa počíta so sumou 100 tis., čo však 

nemusí byť pravda. Do lesnej infraštruktúry sa nedalo ani euro.  

Poslanec PharmDr. Barszcz sa spýtal, či sa mu zdá táto suma nájmu vysoká a akú si on 

predstavuje.  

Ing. Durec povedal, že vedia urobiť príjmy aj na rozpočtovanú čiastku, ale on  by navrhoval 80 

tis €, s tým, že by sa neťažilo drevo až do takej miery ako sa ťaží. 

Primátorka podotkla, že pri týchto činnostiach týkajúcich sa lesnej infraštruktúry im z času na 

čas pomáhajú Technické služby. Čo sa týka ťažby, tam treba urobiť analýzu, aj čoho bude 

menej –pracovníkov , mechanizmov ako sa to odrazí na jednotlivých činnostiach. Mesto sa tiež 

pozerá na to ako hospodári spoločnosť s jeho majetkom. Určité opatrenia by sa teda museli 

riešiť aj v rámci s.r.o. 

Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz či niekto porovnával daň z ubytovania s inými mestami, 

k tomu sa vyjadrila Mgr. Krištofíková, že o tom nevie, ale pripravuje sa návrh VZN na  

navýšenie sadzby dane z ubytovania zo sumy 0,33 €/osoba na sumu 0,50 €/osobu. Ďalší jeho 

dotaz smeroval  na program 5.3 pracovnej obuvi a odevov, kde je neúmerný nárast 

prostriedkov. Pri dotáciách na šport sa pýtal, či mesto ide v dvoch režimoch. Mgr. Krč 

odpovedal, že áno, v rozpočte sú prostriedky na základy zmluvy s MŠA na podpr.10.2 pol. a na 

pol. b dotácie  na základe VZN. Mgr. Krištofíková toto preverí u p. Martinusa. Ďalej 

pripomienkoval, že na bežeckom ovále  parkujú autami, ľudia, ktorí tam chodia hrávať tenis, 

preto apeloval na MsP aby tam vykonala patričné opatrenia. Boli tam konkrétne v sobotu. 

Ďalší jeho dotaz smeroval k požiarnym zbrojniciam. Program 3 Interné služby a potom sú tam 

tie kapitálové, ku ktorým chcel objasnenie. Prednosta uviedol, že všetky výdavky na projekty 

na požiarne zbrojnice  nie sú kapitálové. Oprava požiarnej zbrojnice na Starej Turej 

a Drgonovej Doline je z väčšej časti, s výnimkou vstupných garážových brán, v bežných 

výdavkoch vo výške je 46 800 €, v kapitálových je suma 83 519 €, a to je rekonštrukcia zbrojníc 

Papraď a Topolecká. Ďalej mal dotaz k položke lávky cez potok vo výške 20 tis. €, kde Ing. 

Mináriková informovala, že tu sa jedná o projekty a 1 lávku. 

Primátorka mesta informovala, že na základe výzvy MV SR boli na naše 4 požiarne zbrojnice 

predložené projekty, a ďalšia čiastka na činnosť na progr.3.1. 

Poslanec Ing. Zloch sa vyjadril, že na Rade školy ZUŠ sa riaditeľka školy vyjadrila, že na 13 

žiakov nemá financie. Mgr. Lacová informovala, že im vzniklo obmedzenie na základe ktorého 

nemohli zarátať do stavu deti, ktoré nedosiahli vek 5 rokov k 1. 1. 2017, a to sa dozvedeli 

v septembri , takých detí majú 6 a ďalších 8, ktoré sa tiež nezarátavajú, pretože navštevujú 

vyučovanie v skupinovej forme a môžu byť zarátané len raz, ale keďže chodia do dvoch 

skupinových vyučovaní je to spolu 14 detí. Primátorka mesta sa vyjadrila, že mesto musí 

postupovať v súlade so zákonom, a dať týmto deťom peniaze naviac by bol precedens voči 

ostatným. Ing. Zloch sa pýtal, či sa dá pomôcť škole s cestovným, ktoré rodičia platia deťom. 

Ďalej podotkol, že komisia finančná bola 12. 10. 2017 a Rada školy ZUŠ až 19. 10. 2017,  čiže 

na finančnej komisii túto informáciu nemali.  

Mgr. Krištofíková sa vyjadrila, rozpočet je nastavený v dostačujúcej výške, a to  i napriek tomu, 

že vznikla táto zmena ohľadne veku detí, bez ohľadu na to, že  rodičia týchto 14 detí by mali 

byť finančne inak zaťažení ako tí ostatní. V rozpočte majú zahrnutých aj nárast 6 % čo sa týka 

mzdových nákladov, uvidí sa či ich treba, je to tam zatiaľ ponechané v rámci rezervy. Mesto sa 

snažilo vždy peniaze školám dať v nadštandardnej výške. 



MsZ  vzalo návrh na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

10. Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení  

Informáciu podala Mgr. Dolníková. Zmenu v sieti v sieti škôl a školských zariadení je 

potrebné urobiť z dôvodu nesprávnych údajov v registri škôl a ŠZ, ktoré fungujú 

v štandardnom režime, ale v registri škôl a ŠZ sú nesprávne zapísané.  Sídlo riaditeľstva MŠ 

je na Hurbanovej 153/62. 

V sieti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Stará Turá,  je potrebné  

vykonať nasledovné zmeny:  

              K 1. 1. 2018: 

1. Zaradiť do siete Materskú školu Hurbanova 153/62 Stará Turá, 

2. Zaradiť do siete Výdajnú školskú jedáleň Komenského 320/1 Stará Turá ako súčasť 

MŠ Hurbanova 153/62 Stará Turá, 

3. Zaradiť do siete elokované pracovisko Komenského 320/1 Stará Turá ako súčasť 

Základnej školy Hurbanova 128/25 Stará Turá, 

4. Požiadať o zmenu adresy Školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy 

Hurbanova 128/25 Stará Turá, pretože výchovná činnosť ŠKD reálne prebieha 

v budove elokovaného pracoviska na Komenského 320/1 Stará Turá. 

            K  1. 6. 2018: 

1. Vyradiť zo siete Materskú školu Hurbanova 142/46 Stará Turá, 

2. Zaradiť do siete elokované pracovisko Hurbanova 142/46  Stará Turá ako súčasť 

Materskej školy Hurbanova 153/62 Stará Turá. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

11. Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 

     Mesto Stará Turá mimo rozpočtovaných finančných prostriedkov poskytuje sociálnu pomoc 

svojim občanom aj prostredníctvom zdrojov na charitatívnom účte mesta. Dobrovoľná zbierka 

je jedným spôsobov ako získať finančné prostriedky na plnenie úloh obce na úseku sociálnej 

pomoci. Zbierka sa uskutoční na Nám. slobody v Starej Turej dňa 16.12.2017 počas trvania 

Vianočného trhu. Účel zbierky je na poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí 

živelnou pohromou, pri náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na 

preklenutie vážnej sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich 

mimoriadne zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a 

rodinám v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín. 

    MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa:1 / PharmDr. Barszcz/ 

    

 

12. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

     Hlavná kontrolórka informovala o kontrole výdavkov za nehmotný a hmotný majetok za 

rok 2016 –hardvér a softvér na Mestskom úrade Stará Turá. Kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky. 

MsZ vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

13. Návrh zmien v komisiách MsZ 

     Informáciu k materiálu podala Mgr. Klimáčková. Z dôvodu abdikácie na funkciu člena 



komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport Miloša Minárecha,  ktorú vykonal ústne a táto 

bola vnesená do zápisnice zo  zasadnutia komisie dňa 11. 10. 2017, sa predkladá návrh na jej 

potvrdenie MsZ. 

Zároveň na základe návrhu predsedníčky komisie ZPOZ je navrhnutý do tejto komisie nový 

člen David Chudík, ktorého členstvo je  potrebné prerokovať v MsZ.  

Poslanca PharmDr. Barszcza zaujímalo, či to zdôvodnil. Viceprimátorka mesta Bc. Zigová 

informovala, že pán Minárech sa pre pracovné vyťaženie už 3-krát nezúčastnil zasadnutia 

a z tohto dôvodu ukončil činnosť v komisii. Ďalej navrhla, či by sa dalo so spiatočnou 

platnosťou schváliť od 21. 9. 2017 prijatie člena Davida Chudíka, pretože je to recitátor na 

smútočných obradoch, ktorý tam už od vtedy recitoval. Na minulom zasadnutí to nebolo dávané 

ako návrh na schválenie, lebo on sám si to chcel vyskúšať či to dokáže na takomto druhu obradu. 

Poslanci súhlasili s jeho prijatím do  komisie ZPOZ so spiatočnou platnosťou. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

14. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z fondov EU na projekt „Budovanie 

systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v meste Stará Turá“  

a odsúhlasenie finančnej spoluúčasti mesta 

Informáciu podal prednosta úradu Ing. Volár. Táto žiadosť bola vypracovaná v súčinnosti 

s firmou Lightech vrámci výzvy MŽP pre Operačný program Kvalita životného prostredia. 

V rámci vyhlásenej výzvy chce mesto realizovať  vytvorenie siete meracích staníc na lokálnych 

zdrojoch rizík pri vodných tokoch, zber dát z týchto staníc, s cieľom rýchleho vyrozumenia 

obyvateľstva v ohrozenej lokalite formou verejného rádiového rozhlasu a GSM siete. Tento 

materiál je informatívny, nakoľko k podaniu žiadosti je potrebné konkretizovať požadované 

finančné prostriedky a sumu spolufinancovania. Termín podania žiadosti je do 31. 10. 2017. 

Termín druhej výzvy je do 31. 12. 2017. V návrhu rozpočtu sú zapracované prostriedky na 

vypracovanie štúdie na tento projekt, zatiaľ je tam 320 tis. € a počíta sa s 5% spoluúčasťou 

mesta. Na decembrovom zasadnutí budú všetky tieto náležitosti upresnené. 

Poslanec Ing. Zloch mal pripomienku k rozhlasu, že zastaralý rozhlas mesta je hoden takejto 

investície, predpokladá, že budú ním ohlasované všetky mimoriadne udalosti, či požiar, či 

povodeň. 

Poslanec Ing. Durec sa pýtal koľko by stála ročná údržba týchto systémov. Prednosta 

informoval, že túto informáciu sme zatiaľ neobdržali a podľa jeho názoru to bude napojené na 

štátne monitorovacie systémy ako napr. vodné hladiny tokov. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

 15. Návrhy a otázky poslancov 

Poslanec Ing. Zloch opätovne pripomienkoval jeho pripomienku z minulého zasadnutia, 

naväzenie štrku. 

Mgr. Lacová informovala, že žiaci ZUŠ sa zúčastnili významnej udalosti , a to na 

celoslovenskej súťaži „Zem spieva“ za doprovodu FS Turanček. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila primátorka mesta o 17.45 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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