
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXIV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 15. 2. 2018 

 

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 XXXIII. zasadnutia MsZ 
 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 7. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2017 

 8. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá  k 31. 12. 2017 

 9. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2017 

 10. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 

 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017 

 12. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 

 13. Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017 

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

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

 16. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v Rade školy ZUŠ a MŠ  

 17. Návrh zmien v komisiách MsZ  

 18. Návrhy a otázky poslancov 

 

  
K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. O t v o r e n i e   

     XXXIV.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka mesta Ing. 

Anna Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  8 poslancov. Ospravedlnení 

boli  poslanci    MUDr. Radovan Ammer, Lukáš Adámek, PharmDr. Leopold Barszcz, Ing. 

Richard Bunčiak, Ing. Bohdan Görög. Následne oboznámila prítomných s programom 

rokovania do ktorého dodatočne zaradila doplnenie materiálu č. 4.7 vrámci bodu 4, materiál č. 

18 – Schválenie veliteľa zásahovej jednotky dobrovoľného hasičského zboru mesta – Súš, č. 19 

– Doplnenie návrhu na zmenu v sieti škôl a školských zariadení k 1. 6. 2018, pričom pôvodný 

bod č. 18 bude zaradený ako bod č. 20 – Návrhy a otázky poslancov. Všetky dopĺňané materiály 

poslanci obdržali. 

Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program rokovania: za 8 

 

 

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

Klačková a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová, Ing. Ivan Durec 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z XXXIII. zasadnutia MsZ 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie bez pripomienok.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 



 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť  Ing. Petra Nadányiho a manž. Mgr. Anny Nadányi, Markova 7, 851 01 Bratislava 

o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č. 16513/2  z dôvodu 

realizácie NN  elektrickej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka 

pozemku parc. č. 16504/1 v kat. území Stará Turá, miestna časť Papraď.  

        MsZ schválilo zriadenie vecného bremena s podmienkou, že rozkopávka miestnej 

komunikácie bude realizovaná formou podtláčania. Vecné bremeno bude spočívať v práve 

uloženia NN elektrickej prípojky a bude viazané na pozemok parc. č. 16504/1.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.2 Žiadosť Mgr. Michaely Hanákovej, Hviezdoslavova 628/33, Stará Turá  o zriadenie 

vecného bremena na pozemku parc. č. 16846/2  z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky. Vecné 

bremeno bude zriadené v prospech vlastníka  pozemku parc. č. 16849/14 v kat. území Stará 

Turá, miestna časť Papraď.    

      MsZ schválilo zriadenie vecného bremena s podmienkou, že  pri realizácií bude zachovaný        

odvodňovací systém komunikácie. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 

prípojky a bude viazané na pozemok parc. č. 16849/14.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.3 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 schválilo vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej       

elektronickej komunikačnej siete s  nasledujúcimi podmienkami:  

- trasovanie pred DŠS umiestniť do zelene,  

- križovanie prístupovej komunikácie k BD súp.č. 676 a súp.č. 306 riešiť       

  podtláčaním, 

- v rámci súhlasu k umiestneniu stavby riešiť aj zmluvu o budúcej zmluve o vecnom     

  bremene s tým, že bude odplatné jednorázovou odplatou v súlade so zásadami  

  hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení. 

Zároveň MsZ schválilo zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve uloženia 

elektronickej komunikačnej siete. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 

bude vo výške 20,- € za každý meter siete, 50,- € za každý pozemok pod skrinku, prípadne 

1000,- € za stavebný objekt. 

Ing. Zloch informoval o závere z komisie výstavby, ÚP a D k tejto žiadosti, ktorej 

pripomienky ohľadne trasovania siete  boli vnesené do uznesenia. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.4 Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá. 

Jedná  sa o nehnuteľnosti,  ktoré sa nachádzajú v areáli bývalej SPŠE na ul. Gen. M. R. 

Štefánika v Starej Turej a to – budova bývalého internátu súp. č. 377, dielne + nadstavba bez 

súp. č. a telocvičňa bez súp. č.  

MsZ schválilo doplnenie majetku do nájomnej zmluvy od 1. 1. 2018, a to nasledovne: 

- Domov mládeže súp. č. 377 v obstarávacej cene 306 102,42 € 

- Dielne + nadstavba bez súp. č.  v obstarávacej cene 105 836,10 € 

- Telocvičňa bez súp. č. v obstarávacej cene 158 759,87 € 

 

 

 



Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.5 Návrh na zmenu uznesenia č. 19 – XVII/2016 zo dňa 23.6.2016. Predmetným uznesením 

bol vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 221 na Dibrovovej ul. schválený odpredaj 

pozemkov parc. č. 944/1 a parc. č. 944/2. Z dôvodu zmeny vlastníka bytu č. 4 v bytovom dome 

súp. č. 221 je potrebné zmeniť v uznesení č. 19 – XVII/2016 v bode a) pod poradovým č. 4 

vlastníka nasledovne : Miroslav Drška a  Denisa Poláčková, Stará Turá.  

MsZ schválilo zmenu uznesenia. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

4.6 Žiadosť Ing. Igora Andela, Hurbanova 3130/9, Stará Turá o súhlas so zavesením drôtovej 

príjímacej antény. Tento materiál stiahla z rokovania primátorka mesta. Je tu potrebné 

vyjadrenie riaditeľky školy. 

Hlasovanie poslancov za stiahnutie materiálu: za 8 

 

4.7 Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 6402 – záhrady 

o výmere 176 m2 v podiele 1/1, ktorý sa nachádza pod Hasičskou zbrojnicou v Súši. Pozemok  

je zapísaný vo vlastníctve pána Juraja Čičmanského, Hurbanova 138/24, Stará Turá. 

     MsZ schválilo odkúpenie pozemku pozemku  parcela  reg.  „E“  parc.  č.  6402 – záhrada 

o výmere 176 m2,  v podiele 1/1 za kúpnu cenu  3,- €/m2.   

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu podala Mgr. Krištofíková. Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto 

Stará Turá v súčasnosti eviduje 1.069.102,24 € je časť finančných prostriedkov vo výške 

736.834,86  € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 29.947,85 € je viazaná na účte 

finančnej zábezpeky na nájom bytov. Celková výška nesplatených úverov je 1.446.786,02 €. 

 Dňa 5.1.2018 boli v súlade s čl. 17 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta dočasne 

použité finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 150.000 € na vyrovnanie časového 

nesúladu medzi príjmami a výdavkami začiatkom kalendárneho roka.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 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 sú predložené mestskému 

zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia k I. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2018. Mgr. 

Krištofíková upozornila na fakt, že sú medzi nimi i dotačné financie pre školstvo, ktoré 

zastupiteľstvo neschvaľuje, sú mu dané len na vedomie. 

Rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20180001 až 20180005 ktorými sa  

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu 30 249 € a znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu:             

30 249 € vzali poslanci na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

Návrh na ďalšie rozpočtové opatrenie č. 20180006 predložila primátorka mesta. 

Oznámila, že MUDr. Michalcová sa rozhodla ukončiť činnosť v röntgenologickej ambulancii 

na Poliklinike v marci t. r. Následne by činnosť tejto ambulancie zastrešila zmluvným 

lekárom Nemocnica Myjava. Táto ako zmluvný partner nedlhuje žiadne finančné prostriedky 

spoločnosti Technotur. Keďže prístroj RTG musí byť z dôvodu nevyhovujúceho technického 

stavu vyradený z prevádzky je ohrozená činnosť viacerých ambulancií na poliklinike /interná, 



neurologická, chirurgická/. Z tohto dôvodu navrhuje mesto nákup nového digitálneho RTG 

prístroja pre pacientov. Predpokladaná čiastka je 60 tis. €. Časť vo výške 30 tis. €  bude 

vykrytá z dividend od Technoturu, zvyšných 30 tis. € z darov od podnikateľov. Zajtra bude 

spoločné stretnutie so zástupcami TSK, Nemocnice Myjava ako i dodávateľa tohto prístroja. 

Robí sa všetko preto, aby sa röntgen mohol spustiť od 1. apríla. 

Poslanec Ing. Durec mal dotaz, či sa poslanci dozvedia ako to dopadlo so zabezpečením tohto 

prístroja. 

Primátorka mesta ho uistila, že určite áno.  

Prednosta doplnil , že v zák. o obecnom zriadení § 4 ods. 3 písm. h) je zakotvené, že obec pri 

výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce 

obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie 

zdravotnej starostlivosti. Je to dostatočný dôvod k tomu, aby mesto k tomuto kroku aktívne 

pristúpilo. Priestory i zariadenie budú predmetom nájomnej zmluvy. 

Primátorka informovala, že týmto rozpočtovým opatrením budú bežné príjmy navýšené o 30 

tis. €  od Technoturu a kapitálové výdavky budú vo výške 30 tis. € na nákup majetku. 

Rozpočtové opatrenie na RTG prístroj poslanci jednohlasne schválili. 

 

Zároveň predložila primátorka mesta návrh uznesenia k podanej informácií týkajúcej sa 

vyplatenia podielu  z nerozdeleného zisku minulých rokov od Technoturu jedinému 

spoločníkovi vo výške 30 tis. € nasledovného znenia: 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 2. 2018 

„Informáciu primátorky Mesta Stará Turá Ing. Anny Halinárovej o stanovisku Dozornej rady 

spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. o vyplatení podielu z nerozdeleného zisku minulých rokov 

jedinému spoločníkovi vo výške 30 tis. €“ a túto: 

 B e r i e  n a  v e d o m i e. 

 Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 7. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2017 

Mesto Stará Turá eviduje na vybraných účtoch k dátumu 31.12.2017 pohľadávky v hodnote 

80 982,90 € a záväzky vo výške 5 008,02 €. Všetky záväzky mesta sú v lehote splatnosti a na 

rizikové pohľadávky sú vytvorené opravné položky. 

V priebehu roka 2012 mesto Stará Turá odpísalo významnú časť pohľadávok, ktoré 

prevzalo od spoločností Lesotur a Technotur. Z celkovej sumy 84 635,59 € boli úplne odpísané 

pohľadávky prevzaté od spoločnosti Lesotur a čiastočne odpísané pohľadávky prevzaté od 

spoločnosti Technotur. Mesto Stará Turá k dátumu 31.12.2017 eviduje z tohto titulu už len 

prevzaté pohľadávky od spoločnosti Technotur a to vo výške 18 567,80  € (Chirana Prema, 

a.s.). Uvedená  pohľadávka je v exekučnom vymáhaní a v minulosti účtovná jednotka vytvorila 

na celú sumu prevzatých pohľadávok, t.j. na sumu 84 635,59 € opravné položky. V prvom 

polroku 2017 bola z týchto pohľadávok odpísaná čiastka 94,47 € a to z dôvodu čiastočnej 

úhrady exekučne vymáhaných pohľadávok. 

Za rizikové pohľadávky mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až 2014, 

ktorých  suma na dani z nehnuteľností je 81 674,43 €. Tieto pohľadávky sú voči spoločnostiam 

v konkurze (ORYX, a.s.; CHIRATRANS, a.s.; Végh Štefan; CHIRANA-PREMA, a. s.).  

Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2017 v sume 20 410,45 

€. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 

 



 8. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá  k 31. 12. 2017 

    Dom kultúry Javorina eviduje na vybraných účtoch pohľadávky ku dňu 31.12.2017 vo výške 

2.946,93€ a záväzky voči dodávateľom ku dňu 31.12.2017 vo výške 4834,-€ . 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

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

2017 

Technické služby evidujú pohľadávky ku dňu 31. 12. 2017 vo výške 35 338,03 €,  záväzky po 

lehote splatnosti k 31. 12. 2017 neevidujú. Nevymožiteľné pohľadávky evidujú voči firme 

Zberné suroviny, Žilina vo výške 1 765,08 €. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 10. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 

Náčelník MsP Ing. Málek podal informáciu k správe. Mestská polícia Stará Turá plnila v roku 

2017 úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, úlohy dané Mestským 

zastupiteľstvom v Starej Turej a príkazy primátorky mesta Stará Turá v rámci svojich 

právomocí a to  počas 12 hodinových nočných a denných zmien v nepretržitej 24 hodinovej 

službe. 

Celkový počet príslušníkov MsP je 11 a pracovisko Chránenej dielne tu majú i 4 

pracovníčky so zdravotným postihnutím, ktoré sú čiastočne financované  Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny.  

Mestská polícia má neustály záujem zvyšovať celkovú bezpečnosť svojich obyvateľov a 

návštevníkov nášho mesta. Mestská polícia sa pre tento účel snažila  podľa aktuálnej potreby 

uskutočňovať opatrenia a zmeny v organizácii svojej práce. Všetky zmeny smerujú k tomu, aby 

boli kladne prijaté verejnosťou a aby čo najviac ovplyvňovali bezpečnosť a verejný poriadok 

na území nášho mesta.  

Poslanec Ing. Durec vyslovil MsP poďakovanie v mene spoločnosti Lesotur s.r.o. za aktívnu 

spoluprácu pri ochrane lesných pozemkov. 

MsZ vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017 

Ing. Maťková informovala, že kontroly vykonávala podľa plánu kontrol schváleného MsZ. 

Kontrol bolo s porovnaním s minulým rokom menej, nakoľko bola 4 mesiace PN. Zistenia pri 

kontrolách neboli závažného charakteru. 

MsZ vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 12. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta   

MsZ vzalo  na vedomie správu z kontrol ukončených po XXXIII. zasadnutí MsZ. 

 Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 13. Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017 

Primátorka mesta po vyhodnotení plnenia úloh, navrhla schváliť odmenu  hlavnej kontrolórke 

nasledovne : 

- za splnenie úlohy č. 1 Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností podieľať sa 

na pripomienkovaní návrhov nových všeobecne záväzných nariadení  

Mesta vo výške 4 % mesačnej mzdy HK 



- za splnenie úlohy č. 2 Mimo plánu kontrolnej činnosti a zákonných povinností sa podieľať 

na pripomienkovaní návrhov interných predpisov MsÚ-smerníc vo výške 4 %. 

- za splnenie úlohy č. 3 Vykonať operatívne kontroly na základe požiadavky poslancov vo 

výške 2 % vzhľadom k tomu, že bola dlhodobo PN a nemohla celkom plniť túto úlohu. 

Celková výška  odmeny v roku 2018  bude vo výške 10 % mesačného platu HK. 

MsZ vzalo plnenie úloh na vedomie a uložilo vyplácať schválenú výšku odmeny mesačne. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

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

Čiastka určená na prerozdelenie v 2. časti sezóny 2017/2018 je 14 000,00 €. Každý žiadateľ bol 

posudzovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Na podporu športovej 

aktivity (kvantitatívnych ukazovateľov) sa použije 80 % prostriedkov rozpočtu určeného na 

prerozdelenie pre športové kluby. Na zvýšenie kvality športovej reprezentácie mesta 

(kvalitatívne ukazovatele) sa použije 20 % prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie 

pre športové kluby. Tieto ukazovatele určili bodové hodnotenie jednotlivých žiadateľov, a tiež 

percentuálne rozdelenie dotácii.   

MsZ schválili dotáciu na 2. časť sezóny 2017/2018:     

     

Wu-shu centrum Stará Turá             2 269,40 €  

Tenisový klub Stará Turá      189,00 €  

Mestský kolkársky klub   1 467,20 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá     505,40 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 157,60 €  

Mestský futbalový klub Stará Turá  4 411,40 €  

 

Spolu:              14 000,00  €  

 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

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

      V roku 2018 sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme 

dotácie na prevádzku športového areálu na štadióne v sume 55 800 €. Dotácia bude na základe 

navrhovanej zmluvy s MŠA, s. r. o. použitá výhradne na úhradu nákladov na spotrebované 

energie (elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu 

poplatkov za komunálne odpady v budovách kolkárne, futbalovej tribúny, futbalového ihriska 

a ihriska s umelou trávou v športovom areáli na štadióne v Starej Turej, ktoré má vo vlastníctve 

MŠA Stará Turá, s. r. o., na úhradu nákladov na spotrebované energie (elektrická energia, teplo, 

teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne odpady 

v budove športovej haly v priestoroch, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste 

Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity a neslúžia na podnikateľskú činnosť, 

taktiež na úhradu dane z nehnuteľností, platenú mestu Stará Turá a v poslednom rade na úhradu 

opráv a údržbu budov v športovom areáli, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste 

Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity. 

MsZ schválilo návrh zmluvy. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 16. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v Rade školy ZUŠ a MŠ  

      Z dôvodu, že končí funkčné obdobie Rady školy ZUŠ, SNP 293/31,  Stará Turá dňom 

 13. 3. 2018  a v MŠ, Hurbanova 153/62, Stará Turá ako v novozriadenom subjekte je potrebné 



vykonať delegovanie zástupcov za zriaďovateľa v súlade s ustanovením § 25 ods. zák. NR SR 

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

niektorých záklonov a § 8 ods. 5  vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti 

o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich finančnom 

a organizačnom zabezpečení.  Funkčné obdobie Rady školy je 4 roky, začína plynúť dňom 

podpisu zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy. Mestské 

zastupiteľstvo má kompetenciu delegovať zástupcov do Rady školy v zmysle zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení § 11 ods.4 písm. l).   

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  schválilo s účinnosťou od 14. 3. 2018  do Rady školy 

ZUŠ, SNP 293/31, Stará Turá  nasledovných zástupcov 

- Ing. Igor Slezáček 

- Zuzana Durcová 

- Ing. Ján Zloch 

- Mgr. Ľubica Klimáčková 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

        Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  schválilo s účinnosťou od 1. 4. 2018   do Rady školy                             

MŠ, Hurbanova 153/62, Stará Turá  nasledovných zástupcov 

- JUDr. Patrícia Klačková 

- Bc. Zuzana Zigová 

- Mgr. Ivona Barbušinová 

- Ing. Bohdan Görög 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 17. Návrh zmien v komisiách MsZ  

Dňa 15. 1. 2015 uzn. č. 11-II/2015 bola zvolená ako tajomníčka komisie pre výstavbu, ÚP 

a dopravu Ing. Jana Mináriková. Z dôvodu personálnej zmeny na oddelení výstavby, ÚP a ŽP 

je potrebné zvoliť nového tajomníka komisie. Na túto funkciu bola prednostom úradu 

navrhnutá Ing. arch. Katarína Robeková, ktorá je poverená vedením tohto oddelenia. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 18. Schválenie veliteľa zásahovej jednotky dobrovoľného hasičského zboru mesta – Súš 

    Na základe § 33 odsek 4 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov obec vymenúva a odvoláva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta. 

Primátorka mesta vymenúva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta až po schválení 

mestským zastupiteľstvom. 

Mesto zriaďuje ďalšiu zásahovú jednotku mesta v miestnej časti Súš, ktorej  členovia DHZM 

sú navrhnutí z členskej základne DHZ Stará Turá. Mesto požiadalo o zaradenie jednotky do 

celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR do skupiny „C“. Mesto má možnosť požiadať 

o finančné prostriedky v zmysle výzvy Ministerstva vnútra SR (predpokladaný termín 

vyhlásenia 2. kola  február 2018) na rekonštrukcie, opravy a obnovy hasičských zbrojníc, 

jednou z podmienok je mať zriadenú zásahovú jednotku v tejto miestnej časti. MsZ vzalo na 

vedomie   Zriaďovaciu listinu  DHZM-Súš a schválilo veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

mesta – Súš : Miroslav Michalca.  

Primátorka mesta v tejto súvislosti informovala, že mesto podalo v minulom roku 4  žiadosti 

o finančné prostriedky na opravu  požiarnych zbrojníc pre DHZ a bolo úspešné vo všetkých 

a získalo cca 30 tis. €.  Mesto sa bude uchádzať o finančné prostriedky aj pre tento DHZM- Súš 

na opravu budovy. Podľa informácie je možnosť získať prostriedky vo výške 5-30 tis. €. 



Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 19. Doplnenie návrhu na zmenu v sieti škôl a školských zariadení k 1. 6. 2018 

    Informáciu podala Mgr. Dolníková. Uznesením číslo 18 – XXXII/2017 bol schválený 

návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení. Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR je 

potrebné pôvodný zoznam doplniť  

nasledovne:  

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

Materskej školy Hurbanova 153/62 Stará Turá, 

2. Zaradiť do siete školskú jedáleň Hurbanova 153/62 Stará Turá ako súčasť Materskej 

školy Hurbanova 153/62 Stará Turá, 

3. Zaradiť do siete školskú jedáleň Hurbanova 142/46 Stará Turá ako súčasť Materskej 

školy Hurbanova 153/62 Stará Turá, 

Všetky dotknuté subjekty materskej školy fungujú v štandardnom režime, ale v sieti škôl a ŠZ 

sú nesprávne zapísané.  

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

20. Návrhy a otázky poslancov 

Poslankyňa Durcová tlmočila požiadavku občanov Hurbanovej ulice ohľadne veľkého 

parkoviska pri byt. dome 143, či sa bude realizovať rekonštrukcia alebo oprava. 

Primátorka informovala, že tento rok nie je uvažované s rekonštrukciou tohto parkoviska. Budú 

sa rekonštruovať parkoviská, kde vzniknú nové parkovacie miesta. Úpravou tohto by nevzniklo 

ani jedno parkovacie miesto. 

Poslankyňa Durcová sa vyjadrila, že možno by aj vznikli, keby sa upravil povrch a namaľovalo 

sa tam značenie čiar. Autá tam parkujú všelijako. 

Primátorka sa vyjadrila, že toto parkovisko je zaradené do budúcna na opravu. Otázkou je či 

pôjdeme formou rekonštrukcie a projektu na parkovisko, kde  bude potrebné odkanalizovanie, 

alebo sa to urobí formou vegetačných panelov a údržby. A podobných parkovísk je v meste 

viac. 

Poslankyňa JUDr. Klačková vzniesla požiadavku na opravu osvetlenia. Na Úradníčkovej ul. pri 

byt.dome 193 nesvieti prostredná lampa. 

Poslankyňa Durcová tlmočila požiadavku poslanca Adámka, ktorý sa nemohol zúčastniť 

zasadnutia. Jedná sa o úpravu komunikácie medzi rodinnými domami na Černochovom vrchu 

– od otoču autobusu po družstvo. 

Primátorka sa vyjadrila, že tá komunikácia by sa mala na jar opravovať. 

Po vyčerpaní programu zasadnutia primátorka mesta poďakovala prítomným  za účasť.  

Mgr. Bublavá informovala o plese mernej techniky. Firmy sa dohodli, že nebudú pokračovať 

v poriadaní tohto plesu. Iniciatívu tu prevzali Nina Haverová a Eva Hornáková. Nazvali toto 

podujatie Tradičný ples. V rámci plesu sa vždy konala zbierka do charity. Tento rok sa 

vyzbieralo 1 tis. € a ďalší 1 tis.€ od dvoch firiem a za tombolu 314 €. Do tohto podujatia sa 

zapojil i Centrum sociálnych služieb a Spojená škola v Novom Meste nad Váhom, kde chodia 

deti s určitým handicapom, ktoré   vyrobili výrobky, ktoré boli následne na tomto plese 

vydražené a získali sa prostriedky 380 €, dražbu robila Karin Majtánová.  Celkovo sa tu 

vyzbieralo 2684 €, čo je naozaj veľmi pekný výsledok. Ples je na veľmi dobrej úrovni. Pozvala 

na ďalší  ples. 

Primátorka sa poďakovala za príspevok do charity. Vyslovila, že mesto sa do tohto plesu 

zapojilo, je to určitá forma reprezentácie mesta. 



Slovo dostal občan Igor Poláček, ktorý prišiel s iniciatívou ohľadne lesa v lokalite Dubník II. 

Býva v Drgoňovej doline, v časti Dolinky. Prevláda tam zmiešaný, zväčša dubový les a podľa 

jeho slov by sa tu mala robiť ťažba v lese. Debatoval na túto tému s primátorkou i Lesoturom 

a boli mu poskytnuté údaje o tom akou formou by sa tam mala robiť nejaká prebierka. 

A s tým nesúhlasí. Dubníku I má Štatút ochrany lesa. Pán Poláček chce iniciovať občiansku 

iniciatívu a bol by rád keby sa tento štatút premietol aj na Dubník II. Nie sú proti aby sa les 

čistil, ak sú tam polámané dreviny, ale sú proti narúšaniu kostry lesa, ktorú tvoria staré 100 

ročné duby. Teraz tam bola pobúrková ťažba a vzniklo tam také prázdno v lese. Je to les 

blízko rekreačnej oblasti. 

Primátorka mesta sa vyjadrila, že bolo nanesených viac vecí. Dubník I má iného správcu lesa 

ako Dubník II. Vyzvala pána Poláčka , aby svoj podnet predložil písomne. 

Poslanec Ing. Durec sa vyjadril, že na Dubníku II je  hospodárskym plánom plánovaná ťažba, 

ešte sa tam nezasahovalo, čistil sa tam les po víchrici. Nie je problém tam použiť jemnejší 

hospodársky spôsob výrubu – od holorubu po výberkový spôsob hospodárenia. Tiež si myslí, 

že staré 100 ročné duby pokiaľ sú zdravé, tam môžu byť ďalších 30 rokov. Ten strom narastie 

takto aj hodnotovo na nejakých 300-400 € na kubík. Treba si uvedomiť aj fakt, že ak budeme 

uplatňovať tieto jemnejšie spôsoby hospodárenia, budú sa nám zvyšovať náklady a ekonomika 

sa posunie niekde inde. Dubník I je zaujímavý, má dlhú históriu. Kedysi na ňom pracoval Ing. 

Naď, vtedy mal charakter účelového lesa – PKO. Zasekli sa na vlastníckych vzťahoch, 

myšlienka Lesoparku tu je stále.  Sú tam iné subjekty – Štátne lesy, obec Vaďovce, mesto Stará 

Turá tam nemá temer nič, čo sa týka lesných porastov. Pre Dubník I je spracovaná štúdia 

Lesoparku. Treba nájsť dohodu medzi účastníkmi akým spôsobom by sa dokázalo fungovať. Je 

tam myšlienka korčuliarskeho chodníku. Dubník I a Dubník II sú preseknuté len cestou a ako 

Lesopark by sa to dalo celé riešiť. Lesotur nesie zodpovednosť za ťažbu starého suchého dreva 

– agáty, borovice, aby nebolo ohrozené zdravie občanov. 

Pán Poláček sa zaujímal v akom vlastníckom vzťahu je Poliklinika k mestu, lebo počul, že ju 

financuje Dr. Max a má ju vlastniť Penta. 

Primátorka ho informovala, že Poliklinika ako nehnuteľnosť je majetkom mesta. Mesto 

vypísalo výberové konanie na prenájom priestorov lekárne, kde bola rozhodujúca ponúknutá 

suma za prenájom, pričom mesto sa nebráni ani benefitom. Víťazom v tomto konaní, ktorého 

sa zúčastnilo7 firiem, bola spoločnosť Dr.Max-SD6, táto zrekonštruovala priestory lekárne 

a navýšila svoju ponuku o 500 tis. € a zmluva  znela na zveľadenie a  rekonštrukciu budovy 

Polikliniky. Tieto finančné prostriedky obdržal Technotur s.r.o. ako správca budovy 

Polikliniky. Zmluva je zverejnená na stránke Technoturu. 

Mgr. Bublavá informovala o zbierke počas Vianočného trhu, vyzberalo sa cca 2500 €, 

historicky najvyšší obnos z tohto podujatia na charitatívny účet mesta. 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila primátorka mesta o 17.15 hod. 
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