
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 19. 4. 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 XXXIV. zasadnutia MsZ 
 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 7. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2017 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

 8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2017 

 9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2017 

 10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. za rok 2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok  a záväzkov 

 11. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 12. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. za rok 2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s. r. o. za 

rok 2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 14. Návrh cenníka a trhového poriadku XXVII. ročníka Staroturianskeho jarmoku  

 15. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta od XXXIV. zasadnutia MsZ 

 16. Určenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov v meste Stará Turá vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí a miest konaných v roku 2018 a určenie rozsahu funkcie 

primátora na celé funkčné obdobie 

 17. Návrh rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

 18. Návrh VZN č. 2/2018-Nar. o peňažnom príspevku na prepravu 

 19. Návrh VZN č. 1/2018-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby 

 20. Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z  FEÚ pre projekt: „Stredisko 

triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie 

časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou“ 

 21. 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   

     XXXV.  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   Ing. Bohdan Görög, Mgr. Júlia Bublavá, Monika Hluchá, Zuzana Durcová, 

neskorší príchod ohlásila JUDr. Patrícia Klačková. 

       Následne oboznámila prítomných s programom rokovania, v ktorom navrhla prerokovať bod 

programu č. 10 . Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. za rok 2017 

vrátane prehľadu pohľadávok  a záväzkov hneď po bode č.3 z dôvodu neodkladných 

povinností poslanca Ing. Durca. 

 

 



 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program rokovania: za 8 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, MUDr. Radovan Ammer, PharmDr. 

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

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z XXXIV. zasadnutia MsZ 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie bez pripomienok.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. za rok 2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok  a záväzkov 

Informáciu k materiálu podal Ing. Durec. Záujem bol hlavne o listnaté sortimenty. 

Extrémne teploty a sucho spomalili vývoj starších porastov a poškodili mladé lesné porasty. 

Bol úspešne schválený projekt cezhraničnej spolupráce medzi obcami Nová Lhota, Suchov 

a spol. Lesotur s.r.o. s názvom „Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a 

Kopanic prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků 

v krajině“, ktorý rieši na území lesov mesta Stará Turá výskum vhodnosti vytvárania 

stabilnejších porastových štruktúr pomocou prírode blízkych metód pestovania lesa. Projekt 

taktiež rieši analýzu eróznych a odtokových pomerov katastrálneho územia Stará Turá. 

V roku 2017 sa vyťažilo 16919,68 m3 dreva, čím je ročný predpis Lesného 

hospodárskeho plánu splnený na 94,3 %. V roku 2017 bolo spracovaných 1867,65 m3 

kalamitnej hmoty, čo predstavuje 11 % z celkovej ťažby v tomto roku. V roku 2017 bolo 

vyťažených  8346,35 m3 pri obnove lesných porastov, 1874,49 m3 sa vyťažilo pri výchove 

porastov starších ako 50 rokov a 4831,19 m3v porastoch vo veku do 50 rokov. Z drevnej hmoty, 

ktorá nebola súca na piliarske spracovanie ani na palivové drevo bolo vyrobené 68,56 ton lesnej 

štiepky.   

V roku 2017 spoločnosť Lesotur s.r.o. predala 16.073  m3 drevnej hmoty, z toho podiel 

ihličnatej drevnej hmoty tvoril  21 % a listnatej drevnej hmoty 79  %. Priemerné speňaženie 

drevnej hmoty v roku 2017 bolo 47,74 EUR/m3. Z celkového množstva predaného dreva bol 

podiel guľatiny 35 %, podiel vlákniny a palivového dreva 65 %.  Na tuzemskom trhu sa 

spracovalo viac ako 75 % drevnej hmoty (vrátane paliva) a zvyšok smeroval na zahraničný trh 

(Česká republika, Rakúsko, Poľsko). Celkové výnosy spoločnosti k 31.12.2017 predstavujú 

čiastku 911.782,- eur a sú plnené vo výške 109%. Náklady spoločnosti k 31.12.2017 

predstavujú čiastku 894.878,- eur a sú plnené vo výške 108% oproti plánu. Pohľadávky 

z obchodného styku k 31.12.2017 po lehote splatnosti boli vo výške 12 659,92 Eur. Z uvedenej 

čiastky zostáva na úhradu čiastka 6.150,98 Eur. 

Poslanca Ing. Zlocha zaujímalo aké je to prirodzené zmladenie lesa. Ing. Durec 

vysvetlil, že sú dva spôsoby obnovy lesa, a to  holorub a druhý spôsob presvetlovaním porastu 

a vtedy vznikne prirodzené zmladenie. 

Ing. Slezáček sa pýtal, či v sume 16 400 €, ktorú uvádzajú na opravu ciest sú zahrnuté 

aj prostriedky na opravu miestnych komunikácií, ktoré sa  poškodzujú pri ťažbe. Ing. Durec 

informoval, že sa snažia takéto poškodenie vždy opraviť, ale nie sú v tom zahrnuté. Takto sa 



opravila aj časť poškodenej miestnej komunikácie na Trávnikoch. Opravujú sa hlavne lesné 

cesty. 

Primátorka mesta požiadala o bližšie vysvetlenie položky záväzky z obchodného styku. 

Podľa vyjadrenia riaditeľa konkrétne to povedať nevie, ale k dnešnému dňu sú všetky 

vysporiadané. Ďalej sa pýtala na pohľadávky z obchodného styku, akých konkrétnych 

pohľadávok sa týkajú. Ing. Durec sa vyjadril, že okrem pohľadávky pána Malárika sú všetky 

vyrovnané. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 7, 

Zdržal sa : 1 /Ing.Durec/ 

O 15.30 hod odchádza z rokovania poslanec Ing. Durec. 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť  spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2  z dôvodu umiestnenia elektrických 

zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, TS 0058-401, VNK, TS, NNK – 

zmena“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a. s., Bratislava. 

Hlavná kontrolórka vzniesla pripomienku k stanovisku komisie výstavby, aby odtiaľ bolo 

vypustené odporučenie majetkového oddelenia, nakoľko stanovisko vydáva komisia, ktorá 

odporúča materiál Mestskému zastupiteľstvu k prerokovaniu a nie oddelenie úradu. To sa 

obdobne týka aj ostatných odborných komisií MsZ. Prednosta úradu potvrdil, že sa tento 

nedostatok vyskytol a v budúcich materiáloch už bude odstránený. 

     Mestské zastupiteľstvo  schválilo  zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 608/2 – zast. plocha o celkovej výmere 87 m2,  ktorý je zapísaný na 

LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve uloženia elektrického vedenia. 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. Upresnenie bude podľa geometrického plánu. 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

O 15.36 hod prichádza na rokovanie poslankyňa JUDr. Klačková. 

 

4.2 Žiadosť spoločnosti PreVaK, s. r. o., Púchovská 8, Bratislava o zriadenie vecného bremena 

na pozemkoch  parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc. č. 1593/4 a prac. č. 1593/11 z dôvodu 

uloženia potrubia verejného vodovodu. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného  bremena  

bude  uzatvorená  pre účely stavebného konania a realizácie stavby so spoločnosťou  PreVaK, 

s.r.o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749. Po kolaudácii stavby  bude zmluva o zriadení 

vecného bremena v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a kanalizáciách 

uzatvorená s vlastníkom vodovodného potrubia.  

Ing. Galovičová informovala , že sa jedná  o preložku verejného vodovodu  DN 100 Štúrova 

ul.-Uhrova ul. zo súkromných pozemkov do pozemku mesta. 

Primátorka mesta sa vyslovila, že nevie prečo je okolo tohto vecného bremena toľko kriku. Je 

to vec, ktorú vyvolala ona sama. Primátorka požiadala Mgr. Škriečku po sťažnosti pána Klča 

z Kóree a následnej petície 80 občanov , ktorým potrubie vedie pozemkami . PreVaK v snahe 

výjsť nám v ústrety, dal vypracovať projektovú dokumentáciu a navrhol riešenie preložky tohto 

potrubia. 

Poslanec PharmDr.Barszcz rozpor bol v tom, že JUDr. Baranová ako členka komisie výstavby 

namieta vecné bremeno v práve uloženia v čom vidí riziko do budúcnosti. 

Mgr. Škriečka informoval, že preložka vodovodu je zák. 442/2002 Z. z. definovaná tak, že ten 

kto vyvolá prekladanie tak zároveň nemení vlastnícky pomer prekládky. Zostane vo vlastníctve 

toho komu patril pôvodný vodovod. Už štvrtý mesiac žiadajú mesto o zriadenie vecného 



bremena. Dnes je otázka nie v tom kto bude vlastniť tento skvelý úsek vodovodu, ale kto ho 

bude ochotný zafinancovať. Má pocit, že tu supľuje úlohu niekoho iného. Záleží mu na stave 

sietí. Ak poslanci vidia v tom riziko, tak nech to neschvália. 

Predseda predstavenstva spoločnosti RVS AQUATUR Ing. Ješko sa vyjadril, že spolupráca 

s PreVaKom je na vysokej úrovni a poďakoval Mgr. Škriečkovi. Zagarantoval, že vecné 

bremená na majetku mesta zostanú v prospech vlastníka, ktorého záujmy obhajuje.  

Poslanec PharmDr. Barszcz vyjadril počudovanie nad tým, že sa na rokovanie nedostavila 

JUDr. Baranová obhajovať stoje stanovisko. Je to reálny problém, ktorý treba riešiť. 

Ing. Zloch sa vyjadril, že JUDr. Baranová chcela aby v uznesení bol uvedený RVS  AQUATUR 

a. s. ako vlastník vodovodu. 

Primátorka sa vyjadrila, že v čase keď bude táto akcia prebiehať môže byť vlastníkom 

ktokoľvek iný. Je to rizikové územie, potrubie sa tam môže hocikedy pokaziť. 

Hlavná kontrolórka zisťovala, čo hovorí stavebný zákon o tomto probléme. Podľa stavebného 

zákona by postačilo, keby vlastník RVS AQUATUR mal zriadené vecné bremeno. Ako 

stavebník alebo realizátor vystupuje PreVaK čo by nevadilo. Ing. arch. Robeková poverená 

vedeným oddelenia výstavby skonštatovala, že na komisii sa bavili len z podnetu koho sa 

uskutoční táto preložka vodovodu. Ak to vyvolal PreVaK, tak stavebníkom bude PreVaK 

a vecné bremeno je na AQUATUR, ak by to vyvolali občania, žiadateľom by malo byť mesto. 

K územnému povoleniu sa dával len súhlas vlastníka. K vodoprávnemu rozhodnutiu treba 

dokladovať vlastnícky vzťah. 

Primátorka skonštatovala, že problém bol dostatočne vysvetlený a vyzvala poslancov k 

hlasovaniu. 

     Mestské zastupiteľstvo  schválilo  zriadenie vecného bremena    na pozemkoch parcele reg. 

„E“ parc. č. 1575/3 – zast. plocha o celkovej výmere 1873 m2, parc. č. 1593/4 – zast. plocha 

o celkovej výmere 121 m2, parc. č. 1593/11 – zast. plocha o celkovej výmere 1798 m2, ktoré sú 

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

zmluve o zriadení vecného  bremena  bude  uzatvorená  pre účely stavebného konania a 

realizácie stavby so spoločnosťou  PreVaK, s.r.o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749. 

Po kolaudácii stavby  bude zmluva o zriadení vecného bremena v zmysle zákona č. 442/2002 

Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uzatvorená s vlastníkom vodovodného 

potrubia.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.3 Návrh na bezodplatný prevod pozemku z majetku Slovenského pozemkového fondu. Jedná 

sa o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 – ostatná plocha 21 m2 v podiele 1/1 a nachádza 

sa pod miestnou komunikáciou na Dubník.  

Ing. Galovičová upresnila, že sa jedná o kúsok cesty vjazdu do Dubníka v smere na Hrašné. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatný prevod pozemku. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.4 Žiadosť pána Emila Oleša a manž. Milady, bytom Vaďovce č. 90 o prenájom časti (cca 10 

m2 ) pozemku parc. č. 542/56. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, realizácie prístupového 

chodníka k bytu nachádzajúceho sa nad predajňou v objekte na ul. SNP súp. č. 271. Vzhľadom 

k tomu, že do bytu na poschodí nie je možné iným spôsobom vyriešiť samostatný vstup jedná 

sa o prenájom pozemku, ktorý je hodný osobitného zreteľa. 

Zámer prenájmu ( časti cca 10 m2 ) z pozemku bol zverejnený od 26. 2. 2018. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 



     Mestské zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení prenájom  časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 542/56 za 

cenu 51,40 €/rok. Presná výmera bude určená podľa PD. 

Prenájom sa schvaľuje s podmienkou, že prístupový chodník bude riešený popri existujúcej 

stavbe Obchodného centra a bude sa napájať na existujúci chodník žiadateľa.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

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

prijímacej antény. Táto anténa by bola zavesená na BD Hurbanova 3130 a druhou stranou na 

budove ZŠ na Hurbanovej ul.  

Ing. Galovičová informovala, že súhlas sa tu neodporúča z dôvodu, že sa tu chystá 

rekonštrukcia strechy a zateplenie obvodného plášťa. Niekoľkokrát sa pokúšala s Ing. Andelom 

spojiť, ale nereagoval. 

Mestské zastupiteľstvo žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 7, zdržal sa:1 /JUDr. 

Klačková/ 

 

4.6 Návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy Materskej  školy, Hurbanova 142, 

Stará Turá z dôvodu zániku  k 30. 4. 2018.  

      Mestské zastupiteľstvo schválilo odňatie majetku mesta a zároveň zrušilo uznesenia MsZ 

č. 23 – XXXII/2013 zo dňa 24.10.2013, č. 21 - XXXX/2014 zo dňa 18.9.2014, č. 23 – 

XXXXI/2014 zo dňa 23.10.2014 a č. 13 – III/2015 zo dňa 26.2.2015. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.7 Návrh na zverenie majetku mesta Stará Turá do správy Materskej  školy, Hurbanova 153/62, 

Stará Turá.  Zverenie majetku mesta je potrebné z dôvodu zmeny v zaradení MŠ v sieti škôl 

a školských zariadení od 1.5.2018. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zverenie majetku mesta do správy.  

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4.8 Žiadosť Petra Gažoviča o prejednanie na Mestskom zastupiteľstve návrhu na prerobenie 

terasy „Vináreň na Pivnici“.  

Informáciu podala Ing. arch. Robeková. Dom na Pivnici je potrebné v zmysle ÚPM 

zachovať a chrániť so všeobecným verejným záujmom a princípmi pamiatkovej ochrany. 

Z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia je potrebné 

v riešenom území rešpektovať ochranné pásma- ochranné pásmo cesty III. triedy. Zároveň sa 
zasahuje do oporného múra. 

Poslanec PharmDr.Barszcz mal dotaz na tie úpravy, ktoré sa tam robili doteraz.  
Poslanec Ing. Zloch skonštatoval, že zrejme si to budú musieť ošetriť cez povolenie 
u pamiatkového úradu. 
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vydanie súhlasného záväzného stanoviska k predmetnej 

stavbe.  Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

     Informáciu podala Mgr. Krištofíková. Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 31. 3. 2018 

finančné prostriedky v celkovej výške 1 452 173,41 €, časť finančných prostriedkov vo výške 

886 834,86 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 29 579,51 € je viazaná na účte 

finančnej zábezpeky na nájom bytov. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci marec 

zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 38 037 € a v porovnaní s tohtoročnou 

rozpočtovanou čiastkou nárast o 32 827 €. Mesto dňa 20.3.2018 zinkasovalo sumu podielových 

daní vo výške 251 263 € a dňa 31.3.2018 doplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania vo výške 



28 724,33 €.  Celková suma podielových daní za prvý kvartál roku 2018 dosiahla sumu 901 

601 €, čo je o 58 753 € viac ako rozpočtovaná čiastka za toto obdobie. Celková výška 

nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 438 327,80 €. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu 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 sa predkladajú 

rozpočtové opatrenia č. 20180007, 20180009 a 20180010, ktoré  schválila primátorka mesta 

v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. Rozpočtové opatrenie 

č. 20180008 predkladáme v súlade s § 14 ods. 1 zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Jedná sa tu o štátnu dotáciu. Vplyvom rozpočtových opatrení 

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

zvýšené o rovnakú čiastku 67 958 €.  

Primátorka mesta vyzvala riaditeľku Technických služieb, aby poinformovala o rozpočtovom 

opatrení č. 20180010 na nákup autozametáku. 

Ing. Vráblová informovala, že je to vlastne veľká mechanická metla čelne upevnená na 

nakladač zn. Kramer. Tento bude využívaný do priľahlých kopaníc. Malý zameták, ktorý 

používame je už značne zničený používaním v miestnych častiach, okrem toho je určený 

k zametaniu chodníkov. 

Primátorka mesta podotkla, že je to potrebné opatrenie vzhľadom na novelu cestného zákona.  

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 

7. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2017 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

     Mesto Stará Turá v roku 2017 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 662 247 € a 

v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1 070 443 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia 

mesta Stará Turá za rok 2017 je schodok vo výške 408 196 € zistený v zmysle ustanovení § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Tento schodok sa riešil úverom zo ŠFRB v sume 402 250 € a zvyšok v sume 5 946 € vykrylo 

mesto z rezervného fondu.  

Zostatok finančných operácií k 31.12.2017 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok  v sume 528 335 €; po odpočte 

zdrojov zo ŠFRB  je prebytok vo výške 126 085 €. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku 

hospodárenia vylučujú (25 834 €), je prebytok finančných operácií vo výške 100 251 €, ktoré 

mesto vráti do rezervného fondu. Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude 

981 139,86 €. 

Hlavná kontrolórka mesta skonštatovala, že mesto dodržalo všetky povinné náležitosti pri 

vypracovaní záverečného účtu mesta, bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Taktiež 

skonštatovala, že požiadavka §9 ods.4 zák. o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zák. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overiť riadnu účtovnú závierku 

a hospodárenie mesta audítorom nie je do termínu zverejnenia záverečného účtu za rok 2017 

splnená. Zákonný termín overenia je do 1 roka od skončenia účtovného obdobia. Jedná sa tu 

o nesúlad medzi zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

     Mestské zastupiteľstvo schválilo záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad 

ako i vyrovnanie schodku v sume 408 196 € z finančných operácií a rezervného fondu, 

zvýšenie rezervného fondu o sumu 97 305 €. Zároveň vzalo na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky k záverečnému účtu mesta. 



Poslanec Ing. Zloch mal dotaz ako sa naloží s rezervným fondom. MUDr. Ammer navrhol nech 

sa už kúpi Technickým službám niečo poriadne na zametanie. Primátorka mesta skonštatovala, 

že každú jar majú toto vozidlo pokazené. Ing. Vráblová informovala, že mali haváriu, lebo nich 

narazil kamión. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2017 

Informáciu k materiálu podala riaditeľka Bc. Adámková. 

V rámci plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu sme dosiahli celkové príjmy boli vo výške 

266 688 €, čo predstavuje nárast oproti pôvodným rozpočtovaným príjmom o 17 203 €. Túto 

sumu predstavuje navýšenie príjmov zo získaných darov a grantov vo výške 6 800€.  

Zvýšenie príjmov z predaja vstupeniek a predaja zájazdov o sumu 8 992€ ,zvýšenie príjmu z 

predaja vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk o sumu 8 165€ , ktoré zabezpečuje 

Informačná kancelária a vlastný príjem Mestského múzea z premietania  filmov v sume 95 €, 

zároveň však boli  nenaplnené príjmy z vlastnej činnosti týkajúce sa krátkodobého i 

dlhodobého prenájmu, kde bol rozdiel oproti pôvodnému rozpočtu– 6.236 €, nenaplnené 

príjmy od čitateľov v knižnici o sumu – 433€ a v KD Papraď -180€. 

Pôvodné rozpočtované bežné výdavky za hlavnú činnosť vo výške 256 284€ sme prekročili o 

4257€. Tie sa týkali hlavne honorárov účinkujúcich a prepravného. 

V rozpočtovom hospodárení za rok 2017 vznikol kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

vo výške 3273€, čo bolo spôsobené úhradou pohľadávok za rok 2016. 

Celkové výnosy v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 293 146,76€, z 

toho výnosy z hlavnej činnosti 257 064,49€ a výnosy z podnikateľskej činnosti 36 082,27€. 

Celkové náklady v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 294 601,07€, z 

toho náklady z hlavnej činnosti 258 656,10€ a z podnikateľskej činnosti 35 944,97€. 

Výsledkom hospodárenia pred zdanením z hlavnej činnosti  je strata -1 591,61€ a výsledkom 

hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti je zisk 137,30€.  

Účtovným hospodárskym výsledkom pred zdanením je celková strata vo výške -1 454,31€. 

Výsledkom hospodárenia po zdanení je strata vo výške – 1 483,14 €.  

Boli realizované investičné akcie – zateplenie strechy DK Papraď, v DK Javorina bol 

vybudovaný priestor pre informačnú kanceláriu, ktorá sa presídlila z objektu Billy. Pokračovalo 

sa s ďalšou etapou výmeny okien a financovalo sa vybudovanie depozitu Mestského múzea. 

      Mestské zastupiteľstvo schválilo Vyhodnotenie plnenia programovému rozpočtu 

k 31.12.2017 a výsledok hospodárenia za rok 2017 bez výhrad, účtovnú závierku 

k 31.12.2017 bez výhrad, vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým je strata vo výške 

1483,14 €,     kompenzáciou straty s rezervného fondu. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2017 

Ing. Vráblová informovala, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol plánovaný so schodkom 

30 398 €. Nakoľko sa príjmy prekročili  o 14 634 € , a výdavky len o málo prekročili  o 975 € 

z tohoto dôvodu sa schodok  stiahol z 30 398 € na 16 739 €. Z kladného výsledku hospodárenia 

príspevkovej organizácie sa tvorí rezervný fond. Hospodársky výsledok  bol  za rok 2017 

záporný - 49 528,09 €. Táto strata bude vykrytá z rezervného fondu organizácie, ktorý bol 69 

tis. €. Podarila sa urobiť značná časť opráv chodníkov, nakoľko dostala organizácia o 150 tis € 

naviac do kapitálových príjmov, dobre sa vysúťažilo parkovisko na Hurbanovej ul. takže sa 

urobili aj priľahlé chodníky za byt. domom č. 136. Tento rok sa bude na to nadväzovať, aby sa 

vnútroblok dorobil aj čo sa týka chodníkov a sadbovej úp ravy. Nerealizovala sa v minulom 



roku úprava pred mestským úradom, ktorá sa oddialila. Ak by sa realizovala rekonštrukcia malo 

by sa začať odzadu, aby sa predná časť nepoškodila. 

Prednosta navrhol doplniť do uznesenia bod 3 Vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým 

je strata vo výške 49 528,09 €,     kompenzáciou straty s rezervného fondu. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Vyhodnotenie plnenia programovému rozpočtu k 31.12.2017 

a výsledok hospodárenia za rok 2017 bez výhrad, účtovnú závierku k 31.12.2017 bez výhrad, 

vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým je strata vo výške 49 528,09 €,     

kompenzáciou straty s rezervného fondu. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

11. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Riaditeľka Ing. Petrášová sa vyjadrila, že je spokojná s dosiahnutým výsledkom.     V roku 2017 

sme do plánu hospodárskej činnosti zaradili modernizáciu tepelného hospodárstva- okruh 

ústredného kúrenia a teplej vody výmenníková stanica č.4. Investičná akcia sa realizovala na 

uliciach Hurbanovej a Mýtnej 144. Spolu bolo osadených 19 domových odovzdávacích staníc 

okruhu VS4. Na úseku tepelného hospodárstva sme v roku 2017 bolo nutné odstrániť haváriu 

na  primárnom kanály medzi obchodným  domom Tesco a Billou. Na Dibrovovej ulici pri 

bytových domoch č. 244 a 245 sa vymieňal kanál, celková hodnota týchto opráv bola v sume 

80 821 €. 

     Bola zrealizovaná výmena celého vykurovacieho systému v objekte polikliniky v hodnote 

104 032 €. Na tomto objekte sme pokračovali v opravách výmenou okien na severozápadnej 

časti, zateplení tejto severozápadnej strany budovy, bol vybudovaný bezbariérový prístup do 

budovy, vymenené vstupné dvere do budovy. Do budovy polikliniky sa teraz občan dostane po 

novom chodníku, ktorý nadväzuje na už hotový chodník smerom do „Chirany“. Hodnota tejto 

prestavby bola 243 084 €. Vykonaná bola pravidelná výmena, oprava a overenie meračov tepla 

na jednotlivých výmenníkových staniciach v celkovej hodnote 22 603€. 

     Na budove materského centra boli vymenené všetky okná, upravili sme vstup do materského 

centra. Oprava si vyžiadala čiastku  20 750 €. 

     Celkové čerpanie nákladov za rok je oproti plánu vyššie.  Zvýšené čerpanie je v položke 

opráv a údržby majetku. Spôsobila to napríklad aj spomínaná havária primárneho kanála na 

ulici Dibrovovej a v časti medzi obchodným domom Tesco a Billa. V pláne boli aj vyššie 

náklady na objekte budovy polikliniky. Tieto zase neboli prekročené. Bolo to z toho dôvodu, 

že všetky práce na tomto objekte boli zhodnotením a nepremietli sa do opráv. V položke odpisy 

je preto vyššie čerpanie - zhodnotením budovy sa navýšili plánované odpisy. Čerpanie 

ostatných nákladových položiek je podľa nás v súlade s plánom a nedošlo k ich výraznému 

prekročeniu.  Spoločnosť dosiahla náklady 1997 390 € a výnosy 2 041 777 €, hospodársky 

výsledok pred zdanením 44 387 €. Spoločnosť vykazuje krátkodobé pohľadávky 934 358 € 

a záväzky 2 684 223 €. 

Ďalej informovala, že sa v tomto roku idú robiť na Poliklinike podlahy v spoločných 

priestoroch, sedenie, dvere v suteréne. Ing. Zloch sa pýtal ako to vyzerá s röntgönom. 

Ing. Petrášová odpovedala, že RTG je v poriadku, v utorok príde na kontrolu hygiena. 

Primátorka upresnila, že bude poloautomatický, sú tam nové podlahy, klimatizácia. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 

 

  



 

 

12. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. za rok 2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

      Informáciu podal predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Ješko. V uplynulom roku  

absolvovala spoločnosť dve podstatné akcie. A to rekonštrukcia komôr a druhá obstaranie 

prevádzkovateľa vodovodných a kanalizačných sietí nakoľko skončila zmluva s bývalým  

prevádzkovateľom, ktorý sa stal prevádzkovateľom aj pre ďalšie obdobie, nakoľko súťaž 

suverénne vyhral. 

JUDr. Baranovú trápi vecné bremeno preložky potrubia, ktoré by malo byť na AQUATUR a. 

s. a jeho zase trápi otázka z čoho to bude spoločnosť financovať. Pripravujú sa už nejaké kroky 

v tejto veci. A až k tomu príde, dotkne sa to všetkých občanov. 

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a. s. Stará Turá mala zostavený rozpočet 

(hospodársky plán) na rok 2017, ktorý predpokladal dosiahnutie výnosov vo výške 326,4 tis. € 

a nákladov vo výške 359,3 tis. €, čo znamenalo dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe 

straty v objeme 33 tis. €. 

Výnosová i nákladová časť boli prekročené v dôsledku čoho sa znížila plánovaná strata o 20,0 

tis. €.  

     V roku 2016 realizovala spoločnosť AQUATUR, a. s. vyvolanú investíciu (Prekládka 

verejného vodovodu, ul. Husitská), ktorú aj v plnej výške (12 250,00 €) uhradila. Po dohode 

s jediným akcionárom Mestom Stará Turá bola táto čiastka vrátená formou nájomného, čo malo 

podstatný vplyv na navýšenie výnosov. 

     Navýšenie nákladov na hospodársku činnosť v celkovej výške 4000,00 € vyplynulo zo 

zvýšenia nákladov v položke Ostatné služby v dôsledku externého spracovania Následnej 

monitorovacej správy č. 1, znaleckého posudku na záložnú zmluvu s VÚB, a. s. a spracovania 

manuálu na výber nového prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v meste 

Stará Turá, s platnosťou na obdobie 2018-2027. 

     Okrem toho budú zvýšené odpisy o 2000,- € v dôsledku rekonštrukcie odľahčovacích komôr 

a následné zaradenie do majetku spoločnosti AQUATUR, a. s. 

     Ostatné nákladové položky boli plnené v súlade s plánom na rok 2017. 

Spoločnosť nemala k 31.12.2017 žiadne pohľadávky ani záväzky po lehote splatnosti. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s. r. o. 

za rok 2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

     Spoločnosť hospodárila s dlhodobým majetkom vo výške 2 627 958,82 €. Z toho stavby 

tvorili 2 235 214,16 €. Hnuteľný majetok predstavoval 98 908,20 €. Pohľadávky spoločnosti 

boli k 31. 12. 2017 86 047,03 €. Sú tvorené predovšetkým nedobytnou pohľadávkou voči 

združeniu Športových klubov z minulých rokov. Záväzky spoločnosti z obchodného styku 

a voči spoločníkom tvorili čiastku 86 798,92 €, ide predovšetkým o krátkodobé záväzky, z toho 

43 623,59 € voči spoločníkom z titulu finančnej výpomoci EUR-MED Slovakia s.r.o. na 

pokrytie straty z predchádzajúceho obdobia. Spoločnosť dosiahla celkové výnosy 121 539,93 

€ prevážne z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu kaviarne, bowlingu a ubytovne Zuzane 

Miškovičovej, z prenájmu fitnescentra a prenájmu nehnuteľností športovým klubom.  

     Náklady vrátane odpisov v čiastke 88 954,52 € predstavovali celkovo 227 287,53. Celkovo 

dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia  stratu vo výške -105 987,44 €. Príspevok od mesta 

na úhradu energií bol vo výške 50 tis. €. V rámci investícií bola v roku 2017 skolaudovaná 

prestavba plochy klziska na futbalové ihrisko s umelou trávou na základe projektu pripraveného 

mestom.  



Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

14. Návrh cenníka a trhového poriadku XXVII. ročníka Staroturianskeho jarmoku  

Poplatky za prenájom predajného miesta pre predajcov na tomto podujatí sa upravujú 

u sortimentu občerstvenia mimo zastrešenia tržnice, aby mesto v malej miere zvýhodnilo 

predajcov vo vnútri tržnice, nakoľko zostávajú tieto miesta neobsadené, a to v prepočte 

 o 2 €/1m2 . Poplatok sa zvyšuje  u technicko-zábavných činností, atrakcií (kolotoče) za 1 m2 

z 1 € na 1,20 €. Pridala sa nová položka prenájmu za sortiment mäsových výrobkov vo výške 

10,- €/1m2 . Ak budú remeselníci predvádzať výrobu a tvorbu ľudovoumeleckých výrobkov, 

budú mať miesto bezplatné. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo cenník a trhový poriadok. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

15. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta od XXXIV. zasadnutia 

MsZ 

Hlavná kontrolórka informovala, že toto bola úloha, ktorá bola súčasťou plánu kontrol ešte za 

minulý rok, ale vzhľadom k tomu, že doklady od hasičského zboru dostala až vo februári miesto 

v decembri, je správa predkladaná na tomto zasadnutí. Pri kontrole boli zistené nedostatky, 

kontrolórka uložila dve odporúčania, z ktorých jedno bolo splnené a druhé nie. Na  odstránenie 

vzniknutého nedostatku pri plnení druhého opatrenia,  navrhla HK ďalšie dve odporúčania 

s lehotou na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 30.6.2018. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

16. Určenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov v meste Stará Turá vo voľbách 

do orgánov samosprávy obcí a miest konaných v roku 2018 a určenie rozsahu funkcie 

primátora na celé funkčné obdobie 

 JUDr. Pribiš informoval, že v roku 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov  samosprávy obcí. 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 11, ako aj zákon 

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ukladá v § 166 poslancom MsZ 

povinnosť  rozhodnúť o počte volebných obvodov v Starej Turej a počte volených poslancov 

na budúce funkčné obdobie rokov 2018 – 2022. 

    Podľa § 11 ods.3 Zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

počet poslancov MsZ na celé volebné obdobie určí mestské zastupiteľstvo podľa počtu 

obyvateľov mesta, čo v podmienkach nášho mesta predstavuje zákonný rozsah od 5 001 do 10 

000 obyvateľov mesta 11 až 13 poslancov. 

Podľa § 166 Zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  v znení neskorších 

predpisov pre voľby do mestských zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria  viacmandátové 

volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci mestského zastupiteľstva pomerne k počtu 

obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom 

obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné 

obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného 

zastupiteľstva.  

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) Zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mestské zastupiteľstvo určí  pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu 

funkcie primátora (ky). 

Navrhujeme, aby MsZ Stará Turá určilo výkon funkcie primátora (ky) vykonávať na plný 

úväzok v celom funkčnom období. 

 Mestské zastupiteľstvo schválilo tri obvody  pre vykonanie volieb do orgánov samosprávy 



obcí v meste Stará Turá konaných v roku 2018           1. Stará Turá 

                                                                                            2. Černochov vrch + Papraď 

                                                                                            3. Topolecká + Súš 

 a 

 

určilo celkový počet poslancov na celé funkčné obdobie na  13 poslancov 

- z toho vo volebnom obvode č. 1                                            11 poslancov 

- vo volebnom obvode č. 2                                                         1 poslanec 

- vo volebnom obvode č. 3                                                         1 poslanec 

Zároveň schválilo rozsah funkcie primátora (ky) na plný úväzok v celom funkčnom období. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

17. Návrh rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

Informáciu k materiálu podala Mgr. Klimáčková.     Návrh zmeny Rokovacieho poriadku bol 

vypracovaný na základe legislatívnych zmien v zákone o obecnom zriadení. 

V zmysle § 12 zák. ods. 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov má rokovací poriadok upraviť podrobné pravidlá o rokovaní obecného 

zastupiteľstva. Doteraz platný rokovací poriadok v tomto smere absentoval v niektorých jeho 

ustanoveniach. Výsledkom tohto stavu sú potom nedorozumenia a námietky, že niektorý 

z bodov rokovania nie je pripravený tak, aby sa o ňom mohlo efektívne rokovať. 

Navrhla doplniť na konci poslednej vety do čl. V. ods. 5) „rovnako ako i materiály k rokovaniu 

určené na zverejnenie.“ 

Poslanec Ing. Zloch mal dotaz k zmene v čl. IX o kontrole plnenia uznesení. Mgr.  Klimáčková 

odpovedala, že táto je v zmysle zákona v súlade s § 18d ods. 1 zák. o obecnom zriadení. 

Hlavná kontrolórka namietala, že ona vyhodnotenie uznesení nemá robiť, ona robí len kontrolu 

uznesení. Odvolávala sa na organizačný poriadok mesta, kde túto činnosť vniesli správnemu 

oddeleniu, s tým, že tu odbudli činnosti súvisiace s činnosťou Mestskej Rady. Tie však odbudli 

všetkým, ktorí spracovávali materiály v súvislosti s Mestskou Radou, ktorú mestské 

zastupiteľstvo zrušilo uznesením. 

Ďalej sa vyslovila, že musí v zmysle zák. 357/2015 Z. z.    vypracovať dokumenty 

z kontrolnej akcie. Musí mať príkaz na vykonanie kontroly a následne vypracuje správu. 

JUDr. Pribiš informoval o tom, že túto problematiku konzultovali aj s tvorcom zákona na 

seminári. Kontrolnú činnosť nemôže vykonávať na úrade v zmysle  zákona nikto okrem 

hlavnej kontrolórky. Hlavná kontrolórka uviedla, že kontrola NKU, ktorou bola preverovaná 

úroveň vnútornej kontroly nezistila žiadne nedostatky. Nemala žiadne výhrady voči 

delegovaniu tejto právomoci . Mgr. Klimáčková skonštatovala, že  NKU  nekontrolovala 

delegovanie tejto právomoci. Primátorka sa vyjadrila, že poslanci rozhodnú od koho chcú 

správu o kontrole uznesení. Ďalej uviedla, že aj na TSK podáva správa o plnení uznesení 

hlavný kontrolór. 

 Hlavná kontrolórka ešte upresnila, že v zákone o obecnom zriadení nastala zmena v ukladaní 

úloh hlavnému kontrolórovi , je pravda, že už tam pribudol aj primátor mesta, ale je tam 

uvedené len v neodkladnom prípade. Primátorka mesta uviedla, že ona jej nič neukladá, od 

tohto sú tu poslanci. 

Bc. Zigová navrhla preveriť, či kontrolnú činnosť môže vykonávať aj pracovník. JUDr. Pribiš 

uviedol, že vedúci pracovníci to nemôžu byť a prednosta úradu tiež nie, lebo mu to 

nedovoľuje zákon o obecnom zriadení. 

Prednosta navrhol ponechať v čl. IX prvý ods.v znení“ Organizačné útvary mestského úradu 

a vedúci zamestnanci organizácií a spoločností spracujú vyhodnotenie plnenia úloh, 

vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a zašlú hlavnej kontrolórke.“  A pokračuje 

novým znením „Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva vykonáva hlavná 



kontrolórka, ktorá predkladá výsledok kontroly uznesení mestskému zastupiteľstvu v súlade s 

§ 18 d ods. 1 zák. o obecnom zriadení.“ Primátorka informovala, že na TSK je kontrola 

plnenia uznesení prvý bod, túto hlavný kontrolór predkladá ústne ako informáciu pre 

poslancov.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

18. Návrh VZN č. 2/2018-Nar. o peňažnom príspevku na prepravu 

Mgr. Barbušinová uviedla, že  Mesto Stará Turá začalo od 1.7.2017 poskytovať príspevok na 

prepravu pre znevýhodnené skupiny občanov mesta (seniori, občania s ŤZP)  na území mesta 

Stará Turá s cieľom umožniť občanom lepšiu dostupnosť do zdravotníckeho zariadenia a na 

spoločenské podujatia a tým zmierniť sociálne  dôsledky znevýhodnenia určenej cieľovej 

skupiny občanov. 

V súvislosti s nízkym čerpaním tohto príspevku v roku 2017 a na základe dopytu občanov,  

predkladá mesto Stará Turá návrh na úpravu § 2 ods. 3 VZN, ktorým sa rozširuje územie  

využitia súkromnej taxislužby najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy. 

Príspevok je možné poskytnúť občanovi na prepravu po  území mesta Stará Turá, jeho 

miestnych častí a najďalej do Nového Mesta na Váhom a do Myjavy, ktorý na návštevu 

zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí použije ľubovoľnú taxislužbu 

zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy. 

Zároveň v § 5 ods. 1 písm. c) precizujeme podmienky uplatnenia vzniknutého nároku na 

príspevok a v prílohe spôsob výplaty príspevku.  

Primátorka mesta sa pýtala koľko príspevkov sa vyplatilo. Mgr. Barbušinová uviedla, že 

v minulom roku žiaden a tento rok dva. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo nariadenie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

19. Návrh VZN č. 1/2018-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby 

Mgr. Barbušinová informovala, že novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa 

významne zmenila aj výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb 

v zariadeniach podmienených odkázanosťou zo štátneho rozpočtu, ktorý MPSVaR poskytuje 

v rôznej výške v závislosti od jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby.   

Návrh VZN s účinnosťou od 1.6.2018 obsahuje návrh na zvýšenie úhrady od klientov za 

jednotlivé služby nasledovne.  

 Ekonomicky oprávnené náklady na terénnu opatrovateľskú službu za rok 2017 sú v sume 

147 224,38 Eur a po prepočítaní na hodinu poskytnutej služby, je 100%  EON na 1 hodinu 

opatrovateľskej služby  suma 6,47 Eur (za  rok 2016 bola suma 5,83 Eur).  

V opatrovateľskej službe je preto návrh  úhradu od klientov zvýšiť zo súčasnej sumy 1,40 Eur 

na 1,50  Eur za 1 hod. opatrovania a úhradu za dovoz stravy zvýšiť zo sumy 0,40 Eur na sumu 

0,45 Eur za jedno prinesené jedlo.  

Ekonomicky oprávnené náklady na pobytovú službu v zariadení opatrovateľskej službe za rok 

2017 sú v sume 116 691,97 Eur (t.j. o 31 565,97 Eur viac ako v roku 2016) a finančný 

príspevok z MPSVaR na túto službu za rok 2017 mesto dostalo v sume 48 762,80 Eur. Rozdiel 

medzi EON a finančným príspevkom z MPSVaR je 67 929,17 Eur čo je 100% ročných EON, 

z ktorých sa vychádza pri určovaní úhrady za sociálne služby v ZOS t.j. : 

za odborné činnosti:  220,50 Eur mesačne/klient  100 % EON 

za obslužné činnosti: ubytovanie  5,04 Eur/m2/mesačne  100% EON 

             upratovanie 2,44 Eur/m2/mesačne  100% EON  

             pranie, žehlenie 23,44 Eur mesačne 100% EON   

                                    stravovanie: úhradu za stravu platí klient v plnej výške podľa sumy  



   určenej dodávateľom stravy a počtu odobratých jedál.  

Na základe novely od 1.1.2018 mesto dostane v roku 2018 finančný príspevok z MPSVaR na 

ZOS nižší o 18 600 Eur oproti roku 2017. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo nariadenie. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 20. Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z  FEÚ pre projekt: „Stredisko 

triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a 

prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou 

spevnenou plochou“ 

Ing. arch. Robeková podala správu k materiálu. Dňa 29. 11. 2017 vyhlásilo Ministerstvo 

životného prostredia SR, výzvu s  kódom  OPKZP–PO1–SC111–2017–33 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia (ďalej len „Výzva“) Prioritná os 1, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 

a podpora predchádzania vzniku odpadov, oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použitie 

a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory 

systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. 

V rámci ŽoNFP chceme predložiť projekt „Stredisko triedeného zberu  

a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti 

kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou“, v rámci 

ktorého je riešené  rozšírenie plochy na kompostovanie, osadenie technológie na 

prevzdušňovanie biologicky rozložiteľného odpadu za účelom urýchlenia procesu jeho 

rozkladu a zlepšenie kvality kompostu a obstaraní technológie: Kompaktný manipulátor- 

určený na manipuláciu s bioodpadom, vytváranie kompostovacích základok a pokrývanie 

základok geotextíliou, Traktor- určený pre zapojenie a pohon prekopávača kompostu, Nákladné 

zberové vozidlo, Prekopávač kompostu- pre základky s tvarom trojuholníka, šírkou  do 3,7m, s 

maximálnu výšku do 1,8 m, Navíjač geotextílie a geotextíliu, Digitálny termometer, Analógový 

Carbon Dioxide meter- zariadenie na meranie obsahu CO2 v kompostovacích základkách. 

Predpokladaná finančná čiastka uvedená v žiadosti o NFP bude 743 630,044 €.  

K upresneniu čiastok za stavebné práce ako i ostatných výdavkov bude potrebné zvolať ešte 

zasadnutie 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na podanie žiadosti. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 21. Návrhy a otázky poslancov 

Ing. Zloch pripomienkoval požiadavku občanov byt. domu č.368 polmetrové jamy pri objekte 

priemyslovky, požiadali o nasypanie štrku do jám-parkujú pri hotelovej škole. Ing. Galovičová 

uviedla, že je to pozemok VÚC. Primátorka mesta požiadala riaditeľku Technických služieb 

o navezenie štrku. Vyrúbali sa tam nejaké kríčky. Potom bol zasa problém, že sa to vyrúbalo.  

Ďalej mal dotaz ako to bude do budúcna s plochou po unimobunkách. Ako dopadlo s výberom  

od mladých architektov, ktorí nám tu prezentovali možnosti výstavby. Ing.arch. Robeková  

reagovala, že to bola architektonická súťaž, ktorá mala overiť, ako sa dá zastaviť toto územie 

a ako sa dá riešiť. 

PharmDr.Barszcz sa vyjadril, že na novembrovej komisii výstavby sa riešili informačné 

tabule Stará Turá  a križovatka na Dubník,kde býva Ing. Bunčiak, chcel vedieť ako to 

dopadlo. Primátorka informovala, že predvčerom tu bol projektant, táto križovatka sa bude 

riešiť, zlegalizuje sa tam 70-ka, do projektu ide aj radar. Riešila sa križovatka zo Sadovej ul., 

križovatka pri MsÚ, zákaz vjazdu nákladných vozidiel po starej ceste na Myjavu. Toto sú 



všetko cesty TSK. Bol oslovený dopravný projektant, ktorý udal ponuku, dopravné značky 

hradí Správa ciest, dokumentáciu hradí mesto. 

Ďalej mal poslanec dotaz na testovanie deviatakov, ktoré sa uskutočnilo v marci  a minulý rok 

v novembri bolo testovanie piatakov, či a kde boli zverejnené výsledky testovania. 

Primátorka mesta nemala informáciu, či škola na svojej webovej stránke zverejnila túto 

informáciu, ale môže sa to zverejniť v Staroturanskom spravodajcovi. Bc. Zigová reagovala, 

že vedúca školského úradu to na porade hovorila, a je to aj v zápisnici z porady. Primátorka 

mesta prisľúbila, že túto informáciu môžu poskytnúť do emailu. 

Poslanec Adámek sa dotazoval ohľadne cesty na Černochovom vrchu, vraj sa má opravovať 

na jar, zaujímal sa akou metódou. Oznámil, že  sem prišli  občania z tejto časti Libor Malár 

a Martin Jarábek, ktorých by mohli poslanci vypočuť. 

Primátorka reagovala, že po diskusii poslancov dostanú slovo. 

MUDr. Ammer reagoval na neskutočný neporiadok po zamestnancov idúcich z Elstru-

fľašky,plasty. Nemôže ich zamestnávateľ nejako na toto upozorniť? 

PharmDr.Barszcz tiež konštatoval , že tá situácia je strašná, on si pozametá v nedeľu chodník 

i cestu pred jeho domom a v pondelok ako keby sa stádo prehnalo. 

Ing. Zloch konštatoval, že v nedeľu tadiaľ chodia hodne ľudia na prechádzky. Primátorka 

reagovala, že treba v tomto smere urobiť osvetu a v prípade potreby mesto zašle list 

spoločnosti. 

Ing. Zloch informoval, že museli povešať popolníky na plot, lebo všade sa fajčilo. Bojoval za 

chodník okolo plotu, ale tam je zasa cyklotrasa. Primátorka podotkla, že túto situáciu 

osvetlenie zrejme sčasti vyrieši, ale cyklotrasa tú situáciu nevyrieši. 

Primátorka dala slovo občanom z Drgoňovej doliny.  Martin Jarábek sa vyjadril k oprave 

cesty, ktorú vykonávajú Technické služby tryskovou metódou, že dlho nevydrží, možno rok 

možno dva.  Radi by aspoň úsek 600 m   cesty od otoču autobusu po hranicu chotára Starej 

Turej od Myjavských kopaníc , pri dome pána Rácza.   Chcú tam nový koberec nie nejaké 

lepenie. 

Primátorka reagovala, že tu je priorita autobusová linka. Robí sa na tom 4 roky. Od 

Koštialovej doliny vždy nejaký úsek. Pre tento rok je v pláne  urobiť úsek cesty, po ktorej 

chodí autobus. A to je niekde od domu Ivana Durca a Václavkovcov.  

Ing. Vráblová konštatovala, že tento úsek na ktorý sa dotazujú je v zime najhorší.  Spodná 

voda tam robí problém.  Informovala, že do opráv ciest sa dáva 100 tis.€, z toho ide 40 tis.€ 

do opráv ciest v meste, 40 tis. € do priľahlých častí s prioritou autobusovej linky   a 20 tis. € 

išlo na opravu chodníkov. Teraz sa pridalo 150 tis.€ na chodníky. Minulý rok už Technické 

služby prekročili 40 tis. € pre priľahlé časti, lebo chceli dokončiť úsek po križovatku so 

štátnou cestou na Papradi . Za tento objem finančných prostriedkov sa im podarí urobiť 

nejakých 300 m úseku. 600 m by im teda určite nevyšlo. Pre údržbu teda vyberajú ten 

najhorší úsek.   Teraz je najhorší úsek Hore konom. Teraz je otázka kam zainvestovať tie 

peniaze.   Trysková metóda vydrží podľa toho ako ju urobia-ako ju nastriekajú. Na starej 

komunikácii vznikajú nové trhliny, pretože asfalt má nejakých 40-50 rokov. 

Primátorka uviedla, že žijeme v meste, kde máme 80 km ciest. Uviedla, že len do udržiavania 

sa investuje  značná čiastka financií. Kraj máme pekný, ale musíme pozerať na to aký máme 

rozpočet. Mesto platí už 10 rokov linku na Černochov vrch, ktorá je málo vyťažená. 

Primátorka sa dotazovala, či už poslanci schválili návrh opráv chodníkov a ciest. 

Ing. Vráblová informovala, že prvý návrh opráv chodníkov bol daný do komisie 

výstavby,ÚPaD .   Oni si už urobili na to  výkaz výmer na tieto stavy. Momentálne súťažia 

časť Hore konom. 

Primátorka konštatovala, že cesta z Černochovho vrchu nám už ide do Rudníka a do iného 

okresu. 



Libor Malár cesta Hore konom je v celkom dobrom stave, a čo sa týka úseku o ktorom hovoril 

Marin Jarábek prechádza veľa ľudí nie kvôli tomu, že by na Starej Turej neexistoval obchod, 

ale pretože chodia ľudia z tejto časti nakupovať do Tesca či stavebnín na Myjavu. Tadiaľ prejde 

veľa aút cez ten úsek Černochovho vrchu. Ten kopec Hore konom nemá zásadnú vadu v tom 

asfalte, určite by uprednostnil tento úsek.     Ďalej mal dotaz, či je nejaká výzva na eurofondy 

na cyklotrasu. Denne chodí 2-3 krát do Turej, ráno vozí deti, cez leto je tam veľká frekvencia 

turistov, chodcov, psíčkarov, bicyklistov. Tu vidí riešenie zvážiť vybudovanie cyklotrasy. 

V rozpočte peniaze nie sú a urobiť nejakých 100 m nerieši problém.  Na Morave je v každej 

malej dedinke cyklotrasa.           

Ing. arch. Robeková informovala, že mesto reagovalo na výzvu   prepojenie Starej Turej 

a vyznačenie cyklotrasy. Tam je rekonštrukcia nejakých 900 m v časti Hlavina, ktorá je taký 

najhorší úsek. Značí sa cyklotrasa v úseku 12 km od hotela Lipa na hranicu s Českou 

republikou. Druhá výzva, ktorá je   podpora dochádzania do práce. Na túto výzvu sa reagovalo 

štúdiou, ktorá bola predložená v komisii i  v mestskom zastupiteľstve, táto sa ešte musí 

dopracovať s projektantom. V rozpracovanom materiáli sa  navrhovala sa cyklotrasa vrámci 

mesta Stará Turá a dopravy do škôl. Je rozdiel medzi cyklochodníkom a cyklokoridorom. 

Cyklochodník je samostatne vybudovaný   priestor, ktorý musí mať šírku, tak aby tam prešiel 

obojsmerne cyklista . Ak by tam bol cyklochodník, treba vysporiadať pozemky, načo budú 

potrebné patričné finančné prostriedky. Do Drgoňovej Doliny je značená cyklotrasa od odbočky 

z hlavnej cesty po križovatku.   Libor Malár podotkol že z dlhodobého hľadiska sa oplatí 

uvažovať o cyklochodníku. 

Ing.arch.Robeková podotkla, že tu je problém so spádom pod určitým sklonom. Aj tu nám 

projektant musel v úseku od Elsteru po Topolovú alej  navrhnúť serpentínky  kvôli sklonu.  Keď 

to bude stavba, musí spĺňať STN.     Skonštatovala, že momentálne nie sme pripravený na 

cyklotrasu v meste, je potrebné aby to riešil dopravný projektant, ktorých je málo a sú 

vyťažený. Projekčne to tiež nie je možné hneď reagovať na výzvu. Napr. výzva dopravy do 

zamestnania bude otvorená teraz v máji, do ktorej sa môžeme zapojiť.  Tiež to nebude 

jednoduchý proces. Musí sa vyjadrovať k tomu ako ku stavbu viacero orgánov napr. životné 

prostredie Natura. 

Libor Malár mal dotaz ohľadne ihriska v Drgoňovej Doline, či je na to schválený nejaký 

rozpočet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ing.arch.Robeková v rozpočte je schválený prvok Ihrisko Drgoňova Dolina z vlastných 

zdrojov vo výške 10 tis. €. 

Mgr. Škriečka navrhol sfunkčnenie tradičných prepojení ciest. Jazdíme po ceste, ktorú 

postavili naši predkovia a v zásade odovzdávame budúcej generácii prašné cesty. 

Ing. Vráblová podotkla, že je to pravda a oni ich ešte musia spravovať, tak aby neboli ponosy, 

že si niekto odtrhne výfuk. 

Primátorka uviedla, že sa rozhodlo ísť cestou investícií do chodníkov. 

Ing. Vráblová uviedla, že Liptovskému Mikulášu robí spoločnosť Eurovia formou leasingu 

údržbu v rámci rozpočtu. Ale presné informácie o tom nemajú. 

 

Po vyčerpaní programu ukončila primátorka mesta zasadnutie o 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Richard Bunčiak 

   

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

 

 

 

 


