
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXIII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 14. 12. 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 XXXII. zasadnutia MsZ 
 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6. Správa audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za rok 2016 

 7. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 7.1 Návrh rozpočtového opatrenia Dom kultúry Stará Turá 

 7.2 Návrh rozpočtového opatrenia Technické služby Stará Turá 

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

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

2020 

 10. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020 a stanovisko 

HK k rozpočtu 

 11. Návrh smernice č. 8/2017-IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ Stará 

Turá 

 11.1 Návrh na zvýšenie primeraného platu poslankyne dlhodobo plne uvoľnenej na výkon 

funkcie zástupkyne primátorky 

 12. Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2018 

 13. Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá 

 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2018 

 15. Návrh VZN č. 6/2017-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení 

 16. Návrh VZN č. 7/2017-Nar. O poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa 

 17. Návrh Dodatku č.3 k smernici č. 4/2015-S Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

 18. Návrh smernice č. 10/2017-IS – Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti a 

odmeňovania členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá 

 19. Návrh VZN č. 8/2017-Nar. O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

 20. Návrh VZN č. 9/2017-Nar. O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 21. Návrh prísediacich pre Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 

 22. Poverenie poslanca v zmysle § 12 zak. č.  369/1990 Zb. 

 23. Návrh zmien v komisiách MsZ 

 24. Rôzne 

 25. 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   

     XXXIII. 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 JUDr. Patrícia Klačková a Monika Hluchá. Následne oboznámila 

prítomných s programom rokovania do ktorého dodatočne zaradila doplnenie materiálu č. 24.1 

– Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Materskej školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá, ktorí 

poslanci obdržali. 

Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program rokovania: za 11 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Bohdan Görög, Ing. Ján Zloch, PharmDr. Leopold 

Barszcz a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak. 

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 Jána Šimloviča a manž. Ľudmily Šimlovičovej, obidvaja trvale bytom SNP 

263/27, Stará Turá a pani Márii Kollárovej, bytom SNP 263/27, Stará Turá  o odkúpenie 

spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 542/4 - zastavaná plocha o výmere 920 m2 , pod 

obytným domom súp. č. 263, na Ul. SNP v Starej Turej, ktorý je zapísaný na LV č. 6005 pod 

B26 na mesto Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti   schválilo  v zmysle § 9a odst. 8 písm. a) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku 

za cenu vo výške 0,10 €/m2. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.2 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 vystúpila dcéra pani Zdenky Molcovej pani Andrea Kulíšková s novými faktami, 

ktoré doteraz neboli mestu známe, na základe týchto skutočností stiahla primátorka mesta 

materiál z rokovania s tým, že pred ďalším prerokovávaním tejto žiadosti bude potrebné 

zabezpečiť vyjadrenie všetkých dotknutých osôb. 

 

 

4.3 Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  14.12.2017   

návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 6403 v podiele 



1/64, ktorý sa nachádza pod Hasičskou zbrojnicou v Súši. Pozemok  je zapísaný vo vlastníctve 

pani Anny Duchanovej,  Blažkova 16/4, Brno – Lesná.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu  schválilo  odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „E“  

parc.  č.  6403 – záhrada o výmere 220 m2, v podiele 1/64 za kúpnu cenu  50,- €.   

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.4 Žiadosť pána Miroslava Ďurca, bytom Topolecká 2140, Stará Turá, Bc. Eleny Sládkovej, 

bytom SNP 263/25, Stará Turá a Ing. Ľubici Žoltickej, bytom Hurbanova 152/60, Stará Turá o 

odkúpenie časti z pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o celkovej výmere 1412 m2, ktorý 

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

sa nachádza v Topoleckej v tesnej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov.  

Zámer odpredaja častí z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2 bol zverejnený od 25.9.2017 

v súlade s uznesením MsZ č. 4 – XXXI/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 častí z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2 – vodná plocha 

o výmere 1412 m2 za cenu vo výške 1,- €/m2. Odpredaj sa schvaľuje s podmienkou zriadenia 

vecného bremena, že odpredávané časti z pozemku budú využívané len na účel odvodňovania.   

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

     Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje finančné prostriedky v celkovej výške 1.430.393 €, 

z toho suma 886.834,86 € je účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 23.698,25 € na účte 

finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných prostriedkov mesta je v priebehu roka 

2017 ustálený.  

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

 

 

6. Správa audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za 

rok 2016 

     Mestu Stará Turá vykonala audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a audit 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosť NOVOAUDIT, s.r.o. so sídlom 

v Nových Zámkoch. Mesto Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 

v súlade s ustanovením § 22b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako výročnú správu 

obsahujúcu aj individuálnu výročnú správu. Z tohto dôvodu individuálna výročná správa za 

rok 2016 nebola vypracovaná ako samostatný dokument.  

Správa nezávislého audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá 

k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke bola vypracovaná dňa 15.11.2017.  

Výročná správa mesta Stará Turá, ktorej súčasťou sú správy nezávislého audítora 

k individuálnej  a konsolidovanej účtovnej závierke, je zverejnená na stránke Mesta 

www.staratura.sk a na stránke Registra účtovných závierok www.registeruz.sk. 

Hlavná kontrolórka pripomenula, tak ako aj v minulosti, že tu stále dochádza k oneskorenému 

predkladaniu tohto materiálu. Podľa zákona o účtovníctve má byť vyhotovená do 31.12. 

nasledujúceho roku. Správa audítora je logicky súčasťou záverečného účtu mesta. Tu je kolízia 

termínov kedy sa tieto predkladajú MsZ. Podľa jej názoru by malo mesto podniknúť kroky 

k tomu, aby bola správa audítora predkladaná skôr a nie na poslednú chvíľu. Predbežný audit 

sa dá robiť počas bežného účtovného roku a potom sa začiatkom nasledujúceho len dotiahne.  

Prednosta sa vyjadril, že audítorka Ing. Brániková má dosť obsadené termíny a ak by sme to 

takto mali predkladať, zrejme by sme museli osloviť niekoho iného, čo by bola škoda, nakoľko 

s jej službami je mesto spokojné.  

http://www.staratura.sk/
http://www.registeruz.sk/


Primátorka mesta sa vyjadrila, že pokiaľ by mali poslanci nejakú požiadavku na audítorku, bude 

jej ju tlmočiť. 

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

 

7. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

      Predložené rozpočtové opatrenia č. 53 a 55 sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých 

schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenie č. 53 je z dôvodu 

presunu finančných prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rozpočte DK 

Javorina (budovanie depozitu mestského múzea). Rozpočtovým opatrením č. 55 sa upravujú 

jednotlivé položky rozpočtu podľa odborného odhadu očakávanej skutočnosti na konci roka 

2017.  

Mgr. Krištofíková informovala, že oproti predloženému materiálu nastala zmena, a to 

dodatočným schválením rozpočtových opatrení, ktoré ZUŠ a CVČ oneskorene 

predložili na schválenie primátorke mesta. Jedná sa o rozpočtové opatrenia č. 56-59,  

ktoré tak ako rozpočtové opatrenia č. 39 až 52 a č. 54 sú mestskému zastupiteľstvu 

predložené na vedomie.  

 

 

 

Prehľad rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu mesta na rok 2017 

Opatrenie 
číslo 

Príjmy  Výdavky Druh 
Ekonomické členenie 

20170039 2 209,00 
 

  Recyklačný fond   

20170039   2 209,00 BV Recyklačný fond   

20170040   -1 350,00 BV Dotácie pre šport. združenia podľa VZN   

20170040   1 350,00 BV Propagačný materiál   

20170041   -1 000,00 BV Transfery na rôzne účely podľa VZN   

20170041   1 000,00 BV Podujatia MsÚ   

20170042   -500,00 BV Transfer na rôzne účely podľa VZN   

20170042   500,00 BV Podujatia MsÚ   

20170043   -3 400,00 BV Správa, vybavenie a údržba MsÚ - údržba   

20170043   3 400,00 BV Správa, vybavenie a údržba MsÚ - materiál   

20170044   -600,00 BV Správa, vybavenie a údržba MsÚ - údržba   

20170044   600,00 BV Kultúrna infraštruktúra   

20170045 11 000,00   KP Granty a transfery   

20170045   11 000,00 KV Terénna opatrovateľská služba   

20170046   -100,00 BV Denné centrum seniorov - materiál    

20170046   -280,00 BV Denné centrum seniorov - prepravné   

20170046   380,00 BV Denné centrum seniorov - všeobecné služby   

20170047   -500,00 BV Centralizovaná opatrov.sl. V ZOS - interiérové vybavenie   

20170047   500,00 BV Centralizovaná opatrov.sl. V ZOS - všeob. materiál   

20170048   -967,00 BV Školská jedáleň pri ZŠ   

20170048   967,00 KV Školská jedáleň pri ZŠ   

20170049   -3 000,00 BV Investičné plánovanie - geometrické plány   

20170049   3 000,00 BV Majetok -údržba mesta   

20170050   -500,00 KV Stredisko cezhraničnej spolupráce   

20170050   500,00 KV Kultúrna infraštruktúra - KD Papraď   



20170051   -1 500,00 KV Stredisko cezhraničnej spolupráce   

20170051   1 500,00 BV Kultúrna infraštruktúra - transfer DK   

20170052   -2 000,00 KV Stredisko cezhraničnej spolupráce   

20170052   2 000,00 BV Stredisko cezhraničnej spolupráce   

20170053   -10 770,00 KV Kultúrna infraštruktúra - depozit múzea   

20170053   10 770,00 BV Kultúrna infraštruktúra - transfer DK   

20170054   -250,00 BV Občianske obrady a slávnosti   

20170054   250,00 BV Kultúrna infraštruktúra - transfer DK   

20170055 -968 727,00 -1 264 298,00   Úprava jednotlivých položiek rozpočtu - odborný odhad   

20170056   -250,00 BV CVČ - mzdy 

20170056   250,00 BV CVČ - bežné transfery   

20170057   -280,00 BV CVČ - tovary a služby   

20170057   280,00 BV CVČ odvody 

20170058   -340,00 BV ZUŠ - mzdy 

20170058   340,00 BV ZUŠ - bežné transfery   

20170059   -600,00 BV ZUŠ - tovary a služby    

20170059   600,00 BV ZUŠ - odvody   

 

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

 

 

7.1 Návrh rozpočtových opatrení Dom kultúry Stará Turá 

Riaditeľka Bc. Adámková sa vyjadrila, že pri predkladaných rozpočtových opatreniach 

vychádzajú z reálnych výdavkov a príjmov za obdobie 1-10/2017 a predpokladu  výdavkov na 

obdobie 11-12/2017a  navrhujú tieto zmeny:              

 

RO č. 1. - Navýšenie vlastných príjmov získaných z darov a grantov vo výške 7250,- €, 

z toho 5250 € na podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra na podporu kultúrnych podujatí-

Cesta rozprávkovým lesom, Festival divné veci a Remeslá našich predkov  

a 2000 € na podprogram 11.3 Mestská knižnica. Sú to prostriedky získané z fondu na podporu 

umenia a budú použité na nákup kníh. 

RO č. 2. - Použitie rezervného fondu na vykrytie straty, ktorá je plánovaná na rok 2017, v 

súvislosti so zakúpením vstupenkového systému Cinemaware, s ktorým bude možné zakúpiť si 

vstupenky na podujatia už aj z domu on-line na webovej stránke DK Javorina. 

MsZ Stará Turá návrh opatrení schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

7.2 Návrh rozpočtového opatrenia Technické služby Stará Turá 

Riaditeľka Ing. Vráblová navrhuje tieto zmeny:  

 

1. Navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg.7. Komunikácie                   4 500 € 

    Dôvodom sú nepredvídané výdavky na opravy multikary a UNC. 

    Ide o navýšenie výdavkov na prvku 7.1.1. Letná údržba čo pokryjú zvýšenými vlastnými  

    príjmami. 
 

2. Presun medzi kap.výd. z prg.12. Prostr.pre život a  na prg.7. Komunikácie              62 250 € 

    Z toho na prvok 7.1.1.-Letná údržba             14 112 € 

               na podpr. 7.3.-Rekonštrukcia MK      48 138 € 

    Dôvodom je realizácia rekonštrukčných prác na komunikáciách a chodníkoch. Toto  

     navýšenie bude kryté presunom kapitálových výdavkov z programu 12.1.6. Prostredie pre  



     život. Na tomto programe bolo plánované v tomto roku realizovať rekonštrukciu priestorov 

pred Mestským úradom. Nakoľko sa táto rekonštrukcia odložila finančné prostriedky sa 

presunú  na realizáciu rekonštrukčných prác na komunikáciách a chodníkoch. 
 

3. Navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg. 12 Prostr.pre život              2 500 € 

    Dôvodom je  navýšenie výdavkov na prvku 12.1.2. – Cintoríny – tu sa realizovalo      

     maľovanie vnútorných priestorov, orez neprístupnej lipy a tiež doregulovanie kúrenia  

     v laviciach. S týmito výdavkami sa pôvodne neuvažovalo, ale bolo potrebné tieto činnosti  

     neodkladne zabezpečiť. Toto navýšenie bude pokryté zvýšenými vlastnými príjmami. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá návrh opatrení schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

8. II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 

2018-2020 

Riaditeľka Bc.Adámková informovala, že v tomto návrhu oproti prvému návrhu je rozdiel 

6500 €, je to čiastka o ktorú bude navýšený transfer mesta. 

     V príjmovej časti bežného rozpočtu v podprograme 11.1. Kultúrne podujatia  sú navýšené 

vlastné príjmy z dôvodu zvýšeného záujmu verejnosti o zájazdy poriadané do divadiel a 

zájazdy poriadané v letnom období. 

V podprograme 11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráci sú rozpočtované vlastné príjmy z 

predaja lístkov v sieti ticketportal i predpredaj.sk.  

V prvku  112.3 Mestské múzeum sú rozpočtované vlastné príjmy z predaja DVD s filmovými 

zábermi Starej Turej z archívu SFÚ. 

Naopak v prvku 112.1. sú vykázané nižšie príjmy z vlastnej činnosti – z krátkodobého 

prenájmu nebytových priestorov, z dôvodu poklesu záujmu o prenájom kaviarne na predajné 

akcie a zo strany verejnosti na súkromné akcie. Nižšie príjmy z vlastnej činnosti sú i  

podprograme 11.3 Mestská knižnica, pretože boli zo zákona zrušené poplatky za výber kníh 

od čitateľov. 

   Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 254 870 €, krytá by mala byť   

vlastnými príjmami v sume 84 815 € a transferom od mesta v sume 170 055 €.  

 

Bežný transfer mesta je oproti roku 2017 celkovo zvýšený o 19 920 €, z toho : 

  V prvku 11.1 Kultúrne podujatia celkom o 9 500 €, z toho:  

8 000 € - v  tejto sume je zahrnutá časť oprava podlahy javiska , ktorá si vyžaduje celkovú 

výmenu pretože dosky na podlahe sú na niektorých miestach povylamované a poškodené 

zubom času, čomu by nepomohlo ani jej opätovné natretie a nezodpovedá  bezpečnostným 

požiadavkám. Keďže rekonštrukcia a oprava javiska je vyčíslená na 10000 €, zvyšné peniaze 

sa budú musieť riešiť v priebehu roka 2018. Z pôvodného zámeru  zmodernizovať šatne 

hercov sa upustilo, nakoľko nám neboli schválené finančné prostriedky. 

1000 € v tomto prvku je navýšených na Festival Divné veci, ktorý v nemalej miere prispieva 

k propagácii nášho mesta a stretáva sa s dobrým ohlasom u širokej verejnosti. 

500 € ako spoluúčasť Mesta Stará Turá pri organizovaní Vianočných trhov, / honoráre 

účinkujúcich + výdavky spojené s tradičnou zabíjačkou /. 

Primátorka mesta objasnila túto položku. Každý rok  kupuje mesto prasiatko na tento trh. 

Preto je už táto čiastka zahrnutá v návrhu ich rozpočtu pre budúci rok. 

V prvku 112.3 – Mestské múzeum je rozpočtovaný transfer vyšší o 1500 € na výrobu DVD s 

filmovými zábermi Starej Turej  v rokoch 1954 -1981. K vydaniu treba zakúpiť licencie od 

SFÚ  na premietanie, zaplatiť prepis a digitalizáciu záberov a náklady na vydanie DVD. 

   Zvyšná suma  navýšenia transferu 8290 € -  predstavuje finančné  prostriedky na zvýšenie 

miezd. 



PharmDr. Barszcz sa pýtal na javisko. V prvom návrhu bolo 15 tis € a teraz sme na 8 tis. €. 

Ja to reálne za túto cenu? 

Primátorka mesta odpovedala,že tam sa plánovalo urobiť javisko, podlaha a nebudú sa robiť 

šatne ani záves. 

Bc. Adámková reagovala, že po krátení dotácie to nebude dostatočné ani na tie podlahy.  

Prednosta informoval, že táto problematika sa riešila na finančnej komisii, kde sa uzavreli 

čísla tak ako sú predkladané s tým, že DK Javorina vykazuje z minulých rokov hospodárenia 

Rezervný fond a tento je u príspevkových organizácií možné využiť len na vykrytie straty. 

Finančný príspevok na realizovanie zvyšnej časti za opravy javiska bude hradený touto 

formou. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá jednohlasne schválilo rozpočet. Hlasovanie poslancov: za 

11 

 

 

9. II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na 

obdobie 2018-2020 

 Informáciu k návrhu podala Ing. Vráblová.    Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 

s výhľadom na roky 2019 a 2020 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, 

plánovaných akcií a prác. Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú 

rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými je zabezpečovaný plynulý 

chod na  zverených úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce (spevnené plochy, 

sadbové práce, práce na CMZ, verejné osvetlenie. Na rok 2018 sú v rozpočte zaradené aj 

kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií 

a spevnených plôch a na programe 12. je zaradená rekonštrukcia priestorov na Dome smútku 

a tiež realizácia vnútrobloku na ul. Hurbanovej.  

Ako informovala Ing. Vráblová medzičasom prebehli súťaže na dodávku elektrickej energie, 

kde sa vysúťažila suma o 34 % vyššia na silovej časti, distribučná ešte nebola schválená. Tam 

by ale mala byť zmena oproti minulému roku 1-2 %. Z elektrickej energie sa finančné 

prostriedky presunuli do materiálu s tým, že keby po vysúťažení ceny energie nepostačovali 

finančné zdroje, presunuli by sa späť z materiálu. Je avizovaná vyššia cena za skládkovanie 

odpadu. 

 V bežných výdavkoch sú na rok 2018 navýšené: mzdy. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný 

s príjmami a výdavkami  vo výške 1 598 700 €, z toho výdavky bežné 1 188 700 € a kapitálové  

410 000 € a príjmy bežné 943 000 €, príjmy kapitálové 410 000 €, príjmy z UPSVAR 4 000  € 

a z hospodárskej činnosti 241 700 €. 

Prednosta informoval, že problematika skládkovania je dlhodobý problém nielen pre nás, je tu 

potreba väčšia osveta medzi občanmi, aby dodržiavali zásady separovaného zberu /bioodpad, 

papier, plasty atď./ a nemiešali tam komunálne odpady a naopak. Budú sa zvyšovať štátne 

poplatky za skládkovanie a likvidáciu odpadu a tieto musí mesto odvádzať štátu. 

Poslane Ing. Zloch sa pýtal či v progr.7 sú zahrnuté finančné prostriedky aj na chodníky. 

Ing. Vráblová odpovedala áno, s objemom ako v minulom roku 250 tis. € na cesty a chodníky. 

Poslanec Ing. Durec mal dotaz či sa neuvažuje aj s lesnými cestami v tejto sume. Ing. Vráblová 

odpovedala, že nie. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá jednohlasne schválilo rozpočet.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

 

 



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

a stanovisko HK k rozpočtu 

     Mgr. Krištofíková podala informáciu k predloženému materiálu. Návrh  rozpočtu bol 

zverejnený na webovom sídle  mesta a na úradnej tabuli od 28. 11. 2017, teda je dodržaná 

stanovená lehota zverejnenia podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v aktuálnom znení. 

      V roku 2018 mesto potrebuje na pokrytie svojich rozpočtovaných kapitálových 

 potrieb použiť prostriedky z rezervného fondu v sume 426 495 eur, keďže neplánuje  ani 

s ich čiastočným pokrytím z úverových zdrojov. 

Zmena nastala v progr. 1.1.3 Občianske obrady a slávnosti z dôvodu úpravy odmien  

a príspevku na ošatné členom ZPOZ, kde sa upravila čiastka na sumu 9 tis. €. Táto zmena bude 

zdôvodnená v samostatnom bode  č. 18. 

Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 9.138.807 €. Príjmová časť rozpočtu 

na nasledujúci rok odzrkadľuje 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.  

Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6.230.033 €, čo je o 488.639 € viac 

ako príjmy schváleného rozpočtu na rok 2017 pred jeho zmenami. V tejto sume sú zahrnuté aj 

finančné prostriedky na nákup potravín pre školské stravovanie (ZŠ, MŠ), čo 

v predchádzajúcich rokoch rozpočet neobsahoval. Túto skutočnosť ukladá novela zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinná od 1.1.2018. Cieľom je  

zabezpečiť, aby súčasťou rozpočtu boli všetky príjmy a výdavky, s ktorými rozpočtová 

organizácia hospodári (v prípade školských jedální sú to aj výdavky na nákup potravín). 

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2.382.279 €, čo je v porovnaní 

s kapitálovými príjmami na rok 2017 pred zmenami rozpočtu viac o 1.597.375 €.  Príjem 

finančných operácií je navrhnutý v sume 526.495 € a to z dôvodu čiastočného vykrytia schodku 

kapitálového rozpočtu vo výške  -705.428 €, na ktorý navrhujeme použiť prostriedky 

z rezervného fondu v sume 426.495 €.  

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 9.138.807 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo 

výške 6.000.547 €, suma 3.087.707 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 50.553 € 

je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie, ktorých realizácia je 

naplánovaná v roku 2018 a ktorých celkový objem je navrhnutý v sume 3.087.707 €, budú 

financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 2.372.279 € 

a z vlastných zdrojov vo výške 715.428 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2018 v bežnom 

rozpočte dosiahne prebytok v sume 229.486 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 

705.428 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 

ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. rozdiel celkových príjmov 

bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je 

schodok vo výške 475.942 €.  Schodok v kapitálovom rozpočte bude krytý prebytkom 

z bežného rozpočtu v sume 229.486 € a prebytkom finančných operácií v sume 475.942 €, 

z ktorej suma 426.495 € sú prostriedky z účtu rezervného fondu.  

PharmDr. Barszcz vniesol k predloženému programovému rozpočtu nasledovné pripomienky: 

Všeobecné: 

Pri prejednávaní PR na nasledujúci rok zverejniť do budúcnosti vždy aj skutočnú hodnotu pre 

aktuálny rok. (Teda ak plánujeme na rok 2018, mať tam údaje za rok 2017 napr. za 10 mesiacov) 

Neuvádzať v plánovanej ani v skutočnej hodnote ako merateľný parameter slovo „áno“. Cez 

tento parameter nevieme zmerať naplnenie cieľa, resp. v akej kvalite bol dosiahnutý. 



Konkrétne: 

Podprogram 3.2: Autodoprava 

Komentár uvedený pri tomto bode patrí k bodu 5.2. 

Podprogram 3.4.: Majetok 

Upraviť merateľný ukazovateľ. Je tu obsahový rozpor medzi merateľným ukazovateľom 

a komentárom. Merateľný ukazovateľ je „Počet udržiavaných budov v majetku mesta“, 

v komentári konštatujeme, že „údržba nezodpovedá požiadavkám ani potrebám 

jednotlivých budov“. 
Prvok 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO 

Doplniť merateľný ukazovateľ. Vysvetliť v komentári, čo sa rozumie pod číslom 800 

v plánovanej hodnote biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Projekt 5.2.1.: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí 

Doplniť „Zodpovednosť“ a „Cieľ“, zmeniť Merateľný ukazovateľ ako aj plánovanú hodnotu na 

rok 2018, pretože nedáva zmysel. 

Poslanec Ing. Durec sa vyjadril, že rozpočet je veľmi málo rozvojový, vzhľadom k tomu aký má 

mesto RF, málo investuje. Ako spomínal aj na komisii pre financie a rozpočet, Lesotur investoval 

do mestskej pokladne 3,5 mil € z ktorých sa nič neinvestovalo do infraštruktúri, do základných 

výrobných prostriedkov, takto by sa nemalo do budúcna fungovať. Avizoval znížené ťažbové 

možnosti. Jediný príjem majú z predaja drevnej hmoty. Navrhoval 10 % príspevok  z odvedeného 

nájmu investovať do opráv lesných ciest.  

Primátorka sa vyjadrila, že nie je toho názoru, žeby sa nič neinvestovalo. Už len priestory v ktorých 

sídli Lesotur v centre či v Topoleckej. Je potrebné si k tejto problematike spoločne sadnúť 

a pripraviť spoločne koncepciu pre ďalšie obdobie.  Občania kritizujú ťažbu, ktorá sa robila hlavne 

v  minulosti. 

PharmDr. Barszcz sa vyslovil, že mu pri tomto chýba nejaká spoveď našich s.r.o., aby tieto 

informácie mohli byť ucelené. Ak zoberieme do úvahy, že rozpočet je deficitný, rozdiel by 

mal byť financovaný z prebytku, čiže z RF. Je určená nejaká hranica po akú chceme čerpať 

RF? 

Prednosta uviedol, že pri tohtoročnom rozpočte nám do RF pribudne okolo 300 tis € a z RF 

navrhujeme čerpanie cca 400 tis. €, viac ako 500 tis € v RF zostane. 

 

Na základe uvedeného sa mení výroková časť uznesenia v bode 3, ktorá znie: 

3. ukladá 

a) Zapracovať do textovej časti pripomienky k programovému rozpočtu. 

b) Zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou. 

                                                                          Z: MsÚ 

         T: 15. 12. 2017 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá jednohlasne schválilo rozpočet.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

11. Návrh smernice č. 8/2017-IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ 

Stará Turá 

Informáciu k materiálu podala Mgr. Klimáčková. Požiadavka k tejto úprave vznikla na 

zasadnutí MsZ dňa 21. 9. 2017 pri určovaní primeraného platu poslankyne dlhodobo plne 

uvoľnenej na výkon funkcie zástupkyne primátorky mesta.  

 Na základe zák. č. 369/1990 Zb. § 11 ods.4 písm. k) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady 

odmeňovania poslancov. Predložený návrh Internej smernice č. 8/2017 upravuje stanovenie a 

úpravu výšky  platu zástupcu primátora mesta, ktorá je obsiahnutá v nových odsekoch 1.2.1 

a 1.2.2.  smernice. 



Primátorka mesta zdôraznila, že v zmysle novely zákona, ktorá platí už od roku 2011 je 

dodatočne navrhovaná aj táto predkladaná zmena v smernici. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá smernicu schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 O 17.15 hod Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Bc. Zigová. 

 

 

11.1 Návrh na zvýšenie primeraného platu poslankyne dlhodobo plne uvoľnenej na 

výkon funkcie zástupkyne primátorky 

Primátorka mesta vysvetlila postup svojho návrhu, ktorý predložila poslancom. Navýšenie 

doterajšieho platu zástupkyne primátorky navrhuje zvýšiť v súlade s úpravou platov všetkých 

zamestnancov vo verejnom záujme. Navrhovaný plat predstavuje výšku 1 600,- € mesačne, 

ktorý bude vyplácaný počnúc 1. 1. 2018. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 17.25 hod sa vracia do rokovacej miestnosti poslankyňa Bc. Zigová. 

 

 

 12. Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2018 

MsZ prerokovalo a následne schválilo nasledovné termíny zasadnutí: 

- 15. 2. 2018 

- 19. 4. 2018 

- 21. 6. 2018 

- 23. 8. 2018 

- 4. 10. 2018 

- 8. 11. 2018 

so začiatkom rokovania o 15.00 hod. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 13. Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá 

 Informáciu k materiálu podala Ing. Petrovičová.      Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará 

Turá č. 11/2012 – Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a trhový poriadok v § 3 ods. 3 a 5 b) ustanovuje povinnosť odsúhlasenia termínov 

a predajného času počas konania príležitostných trhov  mestským zastupiteľstvom. 

Príležitostné trhy sa termínovo dlhodobo opakujú, predkladajú sa  termíny konania pre celý rok 

2018.   

MsZ schválilo nasledovné termíny: 

 Veľkonočný trh                          23. marca  2018 v čase od 10,00 hod do 20,00 hod 

 

 XXVII. Staroturiansky jarmok  8. júna 2018 v čase od 8,00 hod do 19,00 hod 

            občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod do 24,00 hod 

          9. júna 2018 v čase od 8,00 hod do 18,00 hod      

 

 Kopaničársky jarmek             19 . októbra 2018 v čase od 8,00 hod do 20,00 hod 

 

 Vianočný trh                            15 . decembra 2018 v čase od 8,00 hod do 18,00 hod 

 

 

 

 



Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2018 

MsZ prerokovalo v zmysle  § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2018. 

Schválený bol s nasledovnými úlohami:  

1. Kontrola správnosti výsledku hospodárenia a inventarizácie vlastného  

    imania za rok 2016 v Materskej škole Stará Turá 

 

2. Kontrola správnosti výsledku hospodárenia a inventarizácie vlastného  

    imania za roky 2012 až  2016 v Centre voľného času  Stará Turá 

 

3. Kontrola účtovania na majetkových účtoch  príspevkovej organizácie  

    Dom kultúry Javorina  Stará Turá v roku 2017 

 

4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k záve- 

     rečnému účtu mesta za rok 2017 

 

5. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017 

 

6. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 307/2014 Z.z. o nie- 

    ktorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

    činnosti 

  

7. Ostatná kontrolná činnosť: 

    - ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

    - kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

      s príslušnou komisiou  MsÚ 

Hlasovanie poslancov: za 11      

 

 15. Návrh VZN č. 6/2017-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl 

a školských zariadení 

    Na základe legislatívnych zmien Mesto  ako zriaďovateľ určuje podľa § 6 ods. 24 zákona č. 

596/ 2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa príslušných 

ustanovení školského zákona všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka a dospelej osoby 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a centra 

voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej 

jedálni. 

     Mgr. Hučková uviedla, že sa mení termín úhrady mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v MŠ.  Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   

Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za viac mesiacov. Príspevok  

za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiacoch júl a august (letná prevádzka) sa uhrádza 

jednou platbou naraz do 20. júna. Ďalej uviedla dôvody kedy možno príspevok znížiť alebo 

odpustiť. 

 

 

 



 

 V rámci nariadenia boli prerokované a schválené nasledovné dotácie na rok 2018 na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Turá 

 

 

Školy a školské zariadenia 

zriadené mestom  

Stará Turá 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka  

(dieťa)/rok 

v eurách 

Celkový objem finančných 

prostriedkov   

2017 

                                                     

Základná umelecká škola                  730 

 
       256 161,00 € 

Materská škola               2 434 

 
       659 541,00 € 

 

Centrum voľného času                    90 

       

 
         69 016,00 €    

  

Školský klub detí                  406   

 
          98 700,00 € 

Školská jedáleň pri ZŠ                 147                                  

 

         100 400,00 € 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá nariadenie schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11      

 

 

16. Návrh VZN č. 7/2017-Nar. O poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa 

Informáciu k materiálu podala Mgr. Barbušinová.  Návrh nového VZN nemení podstatu 

doterajšieho poskytovania príspevku pre narodené dieťa, obsahuje logickejšie usporiadanie 

textu VZN a predovšetkým sa ním minimalizujú administratívne postupy  pri vybavovaní 

žiadostí o tento príspevok. Úprava spočíva v tom, že mesto nebude vyhotovovať a zasielať 

občanovi písomné rozhodnutie. Vzhľadom k tomu, že na toto konanie sa nevzťahuje zákon 

o správnom konaní, mesto nie je povinné vydávať písomné rozhodnutie.   

Takáto zmena prinesie pozitívny efekt pre obe strany ako pre občana, ktorému mesto môže 

vyplatiť príspevok skôr, lebo nemusí čakať na doručenie a nadobudnutie právoplatnosti 

rozhodnutia, tak aj pre mesto, ktoré ušetrí na náklady za poštovné, papier, tlačiareň 

a neposlednom rade aj pracovný čas zamestnancov, ktorí budú mať s vybavením žiadostí menej 

administratívy.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá nariadenie schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11      

 

 

 17. Návrh Dodatku č.3 k smernici č. 4/2015-S Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Ing. Galovičová ozrejmila, že v zásadách sa dopĺňa nový článok 15A pojednávajúci o zriadení 

vecného bremena na majetku mesta. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dodatok č.3 schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11      

 

 

 18. Návrh smernice č. 10/2017-IS – Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti a 

odmeňovania členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá 

 Informáciu k materiálu podala Bc. Zigová.     Na základe návrhu komisie ZPOZ na zmenu 

štatútu sa predkladá  návrh na zmenu názvu štatútu na SMERNICU číslo 10/2017-IS, ako aj 

vyššie finančné ohodnotenie pre účinkujúcich na obradoch, vyššia náhrada nákladov na ošatné 



a ďalšie zmeny v texte. Nakoľko od roku 2011 nastala niekoľkokrát valorizácia platov, na 

základe pripomienok členov ZPOZ mesto pristúpilo na zvýšenie odmien účinkujúcim. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá smernicu schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11      

 

 

 19. Návrh VZN č. 8/2017-Nar. O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

     Hlavná kontrolórka mesta v súlade s plánom kontrol kontrolovala Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Stará Turá č. 22/2012-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych 

daní, konkrétne Článok 4 uvedeného VZN. Z dôvodu nedostatkov, ktoré boli zistené, je 

potrebné uvedenú časť VZN opraviť tak, aby bola v súlade s legislatívnou úpravou.  Zároveň 

je navrhnutá zmena sadzby dane za osobu a prenocovanie  v § 18 navýšenie dane z 0,33 € na 

0,50 €, táto sa nemenila od roku 2003.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá VZN schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11    

   

 20. Návrh VZN č. 9/2017-Nar. O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Mgr. Krištofíková informovala, že zmena v nariadení sa týka spôsobu vybrania poplatku a nie 

súm.  

     Z dôvodu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Stará Turá č. 

10/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, konkrétne proti 

jeho ustanoveniam § 1, § 2 ods. 1 pís. a), § 4 ods.1, § 5 ods. 3, mesto Stará Turá predkladá 

návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá VZN schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11    

 

 21. Návrh prísediacich pre Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 

     Podľa  § 141 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich sú prísediaci volení na 

obdobie 4 rokov. Vzhľadom k tomu, že v krátkom čase im uplynie 4-ročné volebné obdobie, je 

potrebné ich zvoliť na ďalšie volebné obdobie rokov 2018-2021. Za  naše mesto je potrebné 

zvoliť 5 prísediacich. Počet prísediacich určuje pre jednotlivé mestá Okresný súd 

s prihliadnutím na počet obyvateľov. 

V zmysle ustanovenia § 140 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za prísediacich na Okresnom súde 

v Novom Meste nad Váhom pre funkčné obdobie 2018 – 2021boli zvolení: 

- Mgr. Milana Klimáčka 

- Jána Puškára 

- Janku Trúsikovú 

- Mgr. Ľubicu Klimáčkovú 

- Helenu Fáberovú 

Hlasovanie poslancov: za 11    

 

 22. Poverenie poslanca v zmysle § 12 zak. č.  369/1990 Zb. 

Bývalá poslankyňa Mgr. Soňa Krištofíková, bola na základe uznesenia č. 9-I/2014 poverená 

zvolávaním a vedením zasadnutí v prípadoch podľa § 12, a to podľa ods.2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta a ods. 6 tretia veta zák. č. 369/1990 Zb. 

Poslankyňa sa listom zaevidovaným dňa 26. 5. 2017 pod č. 11829/2017  vzdala mandátu 

poslankyne Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňom 31. 5. 2017.  



Keďže doteraz nebolo vydané nové poverenie poslanca mestským zastupiteľstvom, predkladá 

sa návrh na poverenie poslanca PharmDr. Leopold Barszcza k vedeniu zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa:1 

/PharmDr.  Barszcz/   

 23. Návrh zmien v komisiách MsZ 

Poslankyňa Mgr. Bublavá ako predsedníčka komisie pre sociálne veci a bývanie informovala 

o zmene v predkladanom materiáli. Členka komisie pani Mockovčiaková vzala späť svoje 

vzdanie sa funkcie.  

Do tejto komisie poslanci zvolili i novú členku Ing. Radku Remiašovú. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

24. Rôzne 

24. Informácia o výberovom konaní na prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie RVS AQUATUR a.s. 

Predseda predstavenstva spoločnosti RVS AQUATUR a. s. Ing. Ješko informoval o výberovom 

konaní na prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Výberové konanie 

zabezpečovala spoločnosť AD Consult, a. s., ktorá vypracovala metodiku výberu 

a projektového riadenia. Víťazom výberového konania sa stala spoločnosť PreVaK s.r.o. 

Zároveň sa vyslovil, že podľa všetkých predpokladov spoločnosť nebude schopná splatiť svoj 

dlh voči mestu do konca roka 2018. Cena vodného a stočného sa vzhľadom k nákladom 

spoločnosti v tomto roku zvýši. Následne odovzdal slovo víťazovi výberového konania Mgr. 

Škriečkovi. Tento poďakoval za dôveru, zároveň kriticky podotkol, že výberová komisia mala 

iba jediné kritérium – výšku finančného prínosu. Často sa ho pýtajú, kde je finančný plán 

spoločnosti, nuž tento je v kofinancovaní ČOV. Výdatnosť vodných tokov klesá, spoločnosť 

dokupuje vodu z čachtických jaskýň. Zavedením individuálnych meračov vody klesá spotreba 

vody zhruba o 50 %, je to samozrejme spôsobené aj úbytkov obyvateľov mesta. 

Poslanec Ing. Zloch hodnotil kladne prevzatie vodovodov Súš a Papraď pod správu PreVaK. 

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

 

24.1 Návrh na schválenie zriaďovacej listiny MŠ 

Mgr. Dolníková podala informáciu k predkladanému materiálu. Vzhľadom k tomu, že  

Materská škola, Hurbanova 153/62, Stará Turá a Výdajná školská jedáleň, Komenského 320/1, 

Stará Turá ako súčasť Materskej školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá boli zaradené do siete 

škôl a školských zariadení s termínom začatia činnosti od 1.januára 2018, je potrebné v súlade 

so zákonom vydať zriaďovaciu listinu. 

Povinnosť zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia vydať zriaďovaciu listinu ustanovuje 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 22.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo predložený návrh. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

25. Návrhy a otázky poslancov 

Poslanec Ing.Durec vzniesol kritiku na kampaň „My sme les“, ktorá beží po internete 

a v médiách. 

Poslanec Adámek mal pripomienku k dopravnému značeniu kamiónov, všimol si takéto 

značenie v Rudníku. 

Bc. Adámková pozvala prítomných na Vianočné trhy. 

MUDr. Ammer poďakoval za opravu chodníka pri Elstri. 

 



Po vyčerpaní programu zasadnutia primátorka mesta poďakovala za účasť ako i za prácu, ktorú 

odviedli počas roka  a zaželala všetkým príjemné prežitie vianočných  sviatkov. 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila primátorka mesta o 18.45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

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

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Richard Bunčiak 

   

 

 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

 

 

 


