
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXVI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 21. 6. 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. Kontrola plnenia uznesení z XXXV. zasadnutia MsZ 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 7. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017 

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2018 

 9. Návrh na zmenu uznesenia na podanie žiadosti o finančný príspevok z FEU 

10. Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 -2021 

11. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy 

12. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou od XXXV. zasadnutia MsZ 

13. Návrh zmien v komisiách MsZ 

14. Návrhy a otázky poslancov 

 

 

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

 

1. O t v o r e n i e   

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

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

boli  poslanci   Ing. Bohdan Görög, Lukáš Adámek, MUDr. Radovan Ammer, neskorší 

príchod ohlásila Zuzana Durcová.   

O 15.02 odišiel z rokovacej miestnosti Ing. Richard Bunčiak. 

     Následne oboznámila prítomných s programom rokovania. 

Hlasovanie poslancov za  navrhnutý program rokovania: za 8 

 

Primátorka mesta stručne poinformovala o 2 uskutočnených výberových konaniach, a to na 

riaditeľku Materskej školy a na vedúceho oddelenia výstavby, ÚPaŽP. Riaditeľkou MŠ 

naďalej zostáva Mgr. Ľubica Hučková a vedúcim oddelenia oddelenia výstavby, ÚPaŽP bude 

Bc. Radovan Morávek. 

  

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, JUDr. Patrícia Klačková, PharmDr. 

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

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 3. Kontrola plnenia uznesení z XXXVI. zasadnutia MsZ 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál hlavnej kontrolórky na vedomie bez pripomienok.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 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. 3365/1   z dôvodu umiestnenia elektrických 



zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, ul. Holubyho, NNV, NNK“. Vecné 

bremeno bude zriadené v prospech ZDS a. s., Bratislava.     

Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie odplatného vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 3365/1 – zast. plocha o celkovej výmere 1592 m2,  ktorý 

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

vecného bremena sa schvaľuje pre Západoslovenskú distribučnú a. s., Bratislava, IČO 36 361 

518. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektrického vedenia. Zároveň uložilo  

oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Po 

realizácii a predložení geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

Primátorka mesta vzniesla námietku k spôsobu úhrad za vecné bremená. Môže sa totiž stať, že 

žiadateľ si vykoná zameranie, uloží prípojku, ale nezaplatí za vecné bremeno. Pri schvaľovaní 

vecného bremena by toto malo byť už schvaľované s cenou k úhrade. MsZ schvaľuje bremeno 

ako odplatné a platiť niekedy v nedohľadne je riziko vzniku pohľadávky mesta. 

Ing. Galovičová informovala, že sa to dá ošetriť  po vyhotovení geometrického plánu, ale tam 

sa natiahne čas a cena sa dá schváliť uznesením. Momentálne túto cenu nevieme. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.2 Žiadosť pána Erika Klča, bytom SNP 3/22, Stará Turá o prenájom časti ( cca 15 m2 ) z 

pozemku parc. č. 278. Prenájom pozemku žiada z dôvodu,  že na Ul. Družstevnej pri bytovom 

dome súp. č. 468 je problém s parkovacími miestami. V prípade prenájmu časti pozemku tento 

upraví  zatrávňovacími rohožami na parkovacie miesto. Ing. Galovičová informovala, že tento 

problém s parkovaním by sa tam mal v budúcnosti riešiť komplexne. Komisie MsZ neschválili 

takéto odsekávanie trávnika na parkovacie účely. 

Mestské zastupiteľstvo  neschválilo prenájom časti z pozemku. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.3 Návrh na zámenu nehnuteľností. Predmetom zámeny budú nehnuteľnosti a to pozemky 

nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta 

Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ 

na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá: 

- pozemok parc. č. 516/1 – zast. plocha o výmere 2763 m2, pozemok parc. č. 516/7 – zast. 

plocha o výmere 185 m2, pozemok parc. č. 516/9 – ostatná plocha o výmere 80 m2, 

pozemok parc. č. 312/5 – zast. plocha o výmere 234 m2, pozemok parc. č. 582/4  – zast. 

plocha o výmere 66 m2, pozemok parc. č. 591/12 – zast. plocha o výmere 509 m2, 

pozemok parc. č. 1035/3 – vodná plocha o výmere 137 m2, pozemok parc. č. 1038/9 – 

zast. plocha o výmere 81 m2, pozemok parc. č. 209/3 – zast. plocha o výmere 1661 m2, 

pozemok parc. č. 209/5 – zast. plocha o výmere 1284 m2, pozemok parc. č. 4103/4 – 

zast. plocha o výmere 69 m2, pozemok parc. č. 4103/5 – zast. plocha o výmere 93 m2, 

pozemok parc. č. 4103/6 – zast. plocha o výmere 12 m2, pozemok parc. č. 4103/7 – zast. 

plocha o výmere 2059 m2, pozemok parc. č. 4103/8 – zast. plocha o výmere 4 m2, 

pozemok parc. č. 4103/9 – zast. plocha o výmere 13 m2, pozemok parc. č. 6010/9 – zast. 

plocha o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 6010/10 – zast. plocha o výmere 599 m2, 

pozemok parc. č. 6010/12 – zast. plocha o výmere 304 m2, pozemok parc. č. 4103/3 – 

zast. plocha o výmere 2544 m2. 

Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ a stavby v k. 

ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so 

sídlom v Trenčíne:   

- stavby Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne 

postavená na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, 



prípojka kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a    

pozemok parc. č. 619 – zast. plocha o výmere 414 m2, pozemok parc. č. 620/1 – zast. 

plocha o výmere 1853m2, pozemok parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2, pozemok 

parc. č. 622 – záhrady o výmere 406 m2 a pozemok parc. č. 613/1 – ostatné plochy 

o výmere 1115 m2 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 323/11 - zast. plocha o výmere 

1210 m2, parc. č. 323/12 - zast. plocha o výmere 57 m2, parc. č. 323/13 - zast. plocha 

o výmere 146 m2, parc. č. 323/14 - zast. plocha o výmere 39 m2. 

Ing. Galovičová upresnila, že mesto zamieňa nehnuteľnosti TSK za naše pozemky, ktoré sa 

nachádzajú cesty  pod štátnymi cestami II. a III. triedy smer Topolecká, Súš a Komenského ul. 

v intraviláne. Po vyhotovení geometrických plánov a posudkov bude mesto vedieť, či to bude 

cena s doplatkom alebo bez. VÚC si dáva tiež naceniť pozemky, ktoré nemala v znaleckých 

posudkoch. 

Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz čí je ten svah. Je predpoklad, že by sa ten svah 

skultivoval po zámene? Ing. Galovičová odpovedala, že v ochrannom pásme je Železníc SR 

a svah ako taký patrí VÚC.  

MsZ schválilo 3/5 väčšinou poslancov zámer zámeny nehnuteľností v zmysle § 9a odst. 8 písm. 

e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Za  osobitný zreteľ sa považuje 

skutočnosť, že zamieňané pozemky, ktoré sú vo       vlastníctve mesta sa nachádzajú pod 

komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve TSK a pre mesto sú nevyužiteľné.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.4 Žiadosť MUDr. Martina Lisého a manž. MDDr. Soni Lisej, Hurbanova 3157/76, Stará Turá 

o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1050/3 a parcela reg. „E“ 

parc. č. 1266 z dôvodu realizácie novej vodovodnej a novej kanalizačnej prípojky. Vecné 

bremeno bude zriadené v prospech vlastníka  pozemku parc. č. 1104 v kat. území Stará Turá.     

     MsZ schválilo vecné bremeno na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1050/3 – zast. plocha 

o celkovej výmere 97 m2 a pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1266 – zast. plocha o výmere 51 

m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a bude 

viazané na pozemok parc. č. 1104.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.5 Žiadosť pani Anny Gulánovej, bytom Hurbanova  136/4, Stará Turá odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 25 – zast. plocha o celkovej výmere 1067 m2, 

nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 136 na Ul. Hurbanovej, ktorý je zapísaný na 

LV č. 4954  pod B86 na mesto Stará Turá. 

     MsZ schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 25 - zastavaná 

plocha o celkovej výmere 1067 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 4954 v podiele 128569/643894 

pod B86 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za odpredávaný spoluvlastnícky podiel je stanovená 

vo výške 0,10 €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.6 Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  Stará Turá. Jedná sa o nasledovný 

majetok : dielne postavené na pozemku parc. č. 447/2 a hospodárska budova postavená na 

pozemku parc. č. 448.  Pozemky pod týmito stavbami má ZUŠ v správe. Z uvedeného dôvodu 

dávame do správy budovy. Majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará 

Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do 

správy ZUŠ Stará Turá. Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo. 

 



Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.7 Návrh cenníka mesta za zriadenie odplatného vecného bremena. Pre občanov bude zriadenie 

vecného bremena bez poplatkov. Občan hradí len náklady spojené so zriadením vecného 

bremena, t. j. za vyhotovenie geometrického plánu cca 250,- €, správny poplatok z návrhu na 

vklad do katastra nehnuteľností 66,- €. Pre fyzické osoby ako podnikateľov a právnické osoby 

bude zriadenie vecného bremena za odplatu aj s úhradou nákladov spojených so zriadením 

vecného bremena ( GP, vklad do katastra ).  

Poslanec PharmDr.  Barszcz vzniesol pripomienku k druhej vete uznesenia, ktorá podľa jeho 

názoru odporuje nasledujúcej vete. Navrhol ,aby sa v tejto vete na konci miesto „bez poplatkov“ 

uviedlo „bezodplatne.“ Ing. Galovičová upresnila, že občanom bude vecné bremeno zriadené 

bezodplatne ( za všetky IS, právo prechodu a prejazdu ), hradiť budú  len náklady spojené so 

zápisom  zriadenia  vecného bremena do katastra nehnuteľností, aby to bolo jednoznačne.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo prílohu č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará 

Turá č. 9/2017-S 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.8 Žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, bytom Topolecká 2274, Stará Turá 

a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou, bytom Topolecká 2144, Stará Turá o odkúpenie časti ( 

cca 350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odkúpenie časti z pozemku žiadajú z dôvodu 

doriešenia nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.   

     Mestské zastupiteľstvo zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 

v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

     Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok tvorí prístupovú cestu 

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

vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.9 Na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb Stará Turá. Jedná sa 

o nasledovný majetok : Kefa Adler ( zametací stroj Adler K600 pre nakladač Krammer).  

Majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom 

o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy Technických služieb 

Stará Turá.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh zverenia majetku mesta do správy Technických 

služieb Stará Turá, a to STR500282 Kefa Adler v obstarávacej hodnote 9 978,- €. 

 Hlasovanie poslancov: za 9 

 

O 15.30 hod prišla na rokovanie poslankyňa Durcová.  

 

4.10 Návrh na odkúpenie pozemkov patriacich do konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA 

PREMA a. s. Stará Turá. Jedná sa o pozemky parcele reg. „E“ a parcele reg. „C“ , ktoré majú 

pre mesto Stará Turá strategický význam :  pozemky parcele reg. „E“  parc. č. 102/21 – záhrady 

o výmere 244 m2, parc. č. 105/21 – záhrady 214 m2, parc. č. 1808/2 – orná plocha o výmere 73 

m2,  parc. č. 1809/13 – orná pôda o výmere 42 m2,  ktoré sú zapísané  na LV č. 2628. Pozemky 

sa nachádzajú na ulici Mýtnej a Gen. M. R. Štefánika.  

     Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemkov  parcele reg. „E“ parc. č. 102/21 – 

záhrady o výmere 244 m2, parc. č. 105/21 – záhrady 214 m2, parc. č. 1808/2 – orná plocha 

o výmere 73 m2,  parc. č. 1809/13 – orná pôda o výmere 42 m2 sú  zapísané v k. ú. Stará Turá 

na LV  č. 2628  v podiele 1/1 na CHIRANA–PREMA a. s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 



916 01 Stará Turá.  Kupujúce  Mesto Stará Turá,  IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo 

k predmetným nehnuteľnostiam vo veľkosti podielu 1/1. Zároveň poverilo primátorku mesta 

stanovením kúpnej ceny, ktorá musí byť nižšia ako je cena pozemkov podľa znaleckého 

posudku. 

Primátorka informovala, že toto konzultovala s JUDr. Havlátom, správcom konkurznej 

podstaty. Mesto má záujem o ucelenie pozemkov. Za obálku je poplatok 100 €. Ing. Galovičová 

informovala, že kúsok pozemku je za reštauráciou Irisch pub a druhý pozemok je medzi 

benzínovou pumpou a chiranáckym plotom. Sú to pozemky v intraviláne. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

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

Stará Turá v súčasnosti eviduje 1 479 802,60 €, je časť finančných prostriedkov vo výške 

984 139,86 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 29 579,51 € je viazaná na účte 

finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných prostriedkov mesta je ustálený.  

     Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

Informáciu k materiálu podala Mgr. Krištofíková. Predložené rozpočtové opatrenia č. 

20180011, 20180012, 20180014, 20180016, 20180019 a 20180020 schválila primátorka mesta 

v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a  mestské 

zastupiteľstvo ich vzalo na vedomie. Následne schválilo  

rozpočtové opatrenia č. 20180013, 20180015, 20180017 a 20180018. Vplyvom rozpočtových 

opatrení, dôjde k zníženiu príjmovej časti rozpočtu o sumu 360 438 €| a k zníženiu výdavkovej 

časti rozpočtu o sumu 360 991 €. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 7. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017 

V zmysle § 80 a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť 

vypracúvať a vyhodnocovať komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS).  

Po skončení platnosti prvého KPSS bol uznesením MsZ č. 23-XX/2016 zo dňa 27.10.2016 

schválený nový KPSS na roky 2017 – 2021, ktorý reflektuje na aktuálnu situáciu, ponuku 

a dopyt v oblasti sociálnych služieb. Plnenie stanovených cieľov je realizované v súlade so 

schváleným rozpočtom mesta Stará Turá na príslušný kalendárny rok, prípadne závisí od 

možnosti mimorozpočtového financovania. 

JUDr. Klačková upozornila na chybne uvedený dátum 13.12.2018 v materiály pri 

vyhodnocovaní cieľa 4.9.  

Poslankyňa Mgr. Bublavá poďakovala členkám sociálnej komisie za všetky činnosti, ktoré 

robia ako i za činnosť v sociálnom šatníku. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2018 

Ing. Maťková informovala o činnostiach v súvislosti s plnením plánu kontrolnej činnosti. 

Audítorka už opakovane uviedla v záverečnej správe z auditu , že suma vlastného imania 

v rozpočtových organizáciách nie je v inventarizácii potvrdená vo väzbe k záväzkom 

a k ďalším účtom.  Organizácie dávali vždy zdôvodnenia, ale nebolo to zdôvodnené vždy na 



100 %. Po dohode s primátorkou mesta postupne budú kontrolované rozpočtové organizácie 

mesta pričom bude zdokladovaná výška vlastného imania. 

Mestské zastupiteľstvo  prerokovalo a schválilo nasledovný návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2018: 

1. Kontrola správnosti výsledku hospodárenia a inventarizácie vlastného imania za rok 2016 

v Základnej umeleckej škole Stará Turá 

2. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 

v Základnej škole Stará Turá  

3. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu 

mesta na roky 2019 - 2021 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

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

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej   činnosti 

 6. Ostatná kontrolná činnosť: 

    - ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

    - kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

      s príslušnou komisiou  MsÚ 

Poslanec Ing. Zloch mal dotaz či je v kontrolných úlohách pri úlohe č. 1 rok 2016 pre 

porovnanie. Hlavná kontrolórka odpovedala, že áno, rok 2017 ešte nie je od audítorky 

skontrolovaný. 

Hlasovanie poslancov: za 10      

 

 9. Návrh na zmenu uznesenia na podanie žiadosti o finančný príspevok z FEU 

Ing.arch.Robeková informovala, že ide o opravu Uznesenia č. 27-XXXV/2018 

z dôvodu potreby uvedenia presnej číselnej hodnoty výšky spolufinancovania predloženého 

projektu a zároveň o skrátenie názvu projektu.  

V čase XXXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva nebola vysúťažená konkrétna suma 

na realizáciu stavebných prác a technológiu. Z toho dôvodu sme vychádzali z predpokladanej 

hodnoty zákazky. Zároveň v tom čase neboli vyčíslené finančné prostriedky na ostatné služby 

a na rezervu, ktoré sa uvádzajú z konečnej sumy celkových oprávnených výdavkov.  

Žiadosť o NFP bola Ministerstvu životného prostredia SR predložená dňa 02.05.2018 s 

celkovou výškou oprávnených výdavkov v sume 746 938,74 €. Povinné spolufinancovanie zo 

strany mesta vo výške 5% z oprávnených výdavkov projektu  je  v sume 37 346,94 €. 

Z dôvodu zmeny rozpočtu projektu  je potrebné, aby Mestské zastupiteľstvo schválilo 

nové uznesenie s už upravenými sumami celkového rozpočtu projektu a spolufinancovania 

projektu. Z dôvodu duplicity je potrebné Uznesenie č. 27-XXXV/2018 zrušiť a nahradiť ho 

novým uznesením.  

Hlasovanie poslancov za zrušenie uzn. č. 27-XXXV/2018 : za 10      

Hlasovanie poslancov za schválenie nového uznesenia: za 10 

 

10. Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 -2021 

Mgr. Barbušinová podala informáciu k materiálu. Novela zákona o sociálnych službách účinná 

od 1. januára 2018 priniesla významné zmeny, ktoré ukladajú mestám aj určenie cieľov a priorít 

rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb, podľa 

cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity služieb, časový plán realizácie 

KPSS, určenie finančných podmienok t. j. určenie zdrojov z rozpočtu mesta na 

spolufinancovanie potrebnej kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb. Mestá sú 

povinné vypracovať KPSS do 30.6.2018 a predložiť ho VÚC do 15 dní od jeho schválenia 

v zastupiteľstve. 



Mesto Stará Turá vypracovalo KPSS na roky 2017 – 2021, ktorý bol schválený uznesením MsZ 

č. 23-XX/2016 zo dňa 27.10.2016. Aktualizácia KPSS je zameraná na prepracovanie 

dokumentu tak, aby bol v súlade s novelou  zákona o sociálnych službách.  Komunitný plán 

udáva smerovanie sociálnej politiky na území mesta Stará Turá do roku 2021 v podobe cieľov 

a opatrení sumarizovaných v strategickej časti a vytvára predpoklad finančného dopadu na 

rozpočet mesta na nasledovné roky. Informovala, že  v tomto návrhu boli  naformulované nové 

strategické ciele, ktoré vyplynuli z prieskumu, ktorý sa robil v roku 2016. Dotácie na sociálne 

služby budú podporené len tie, ktoré sú zahrnuté v komunitných plánoch. Ak by mesto alebo 

neverejný poskytovateľ mal záujem takúto službu zriadiť, musí byť zapracovaný v KPSS, aby 

sa v budúcnosti takýto poskytovateľ neodstavil od takýchto finančných zdrojov. S týmto 

úmyslom budúcej vízie, boli do KPSS zaradené  denný stacionár, detské jasle. Je nevyhnutné 

riešiť podporované bývanie, nakoľko je potrebné riešiť skupinu ľudí ktorí majú nízky príjem, 

sú v krízových situáciách. 

Mgr. Bublavá mala dotaz ako sa bude riešiť Dom špecialistov. Je tam 21 podnájomníkov a 1. 

poschodie je nevyužité. Stúpa dopyt po ubytovaní, treba riešiť domácich občanov so systémom 

podporovaného bývania. Páčil sa jej projekt tohto bývania s tým, že by mali samostatný vstup 

do ubytovne odzadu od železnice. Ostatné priestory by boli na podnikanie. Bolo by vhodné 

rozhodnúť čo s týmto priestorom ďalej. 

Riaditeľka Technoturu informovala, že by bola potrebná generálna rekonštrukcia elektrických 

rozvodov  a vodovodného potrubia. 21 ubytovaných je maximum čo utiahnu zvody. Hygiena 

nedovolí väčší počet ubytovaných. Ideálne by bolo keby sa našli finančné prostriedky a tento 

objekt by sa uzavrel a dal do poriadku. Každý rok je tam 21 tis € strata. 

Primátorka podotkla, že štúdiu máme, ak sa bude robiť projekt, bude musieť MsZ riešiť aj to, 

kto tam bude ubytovaní, akí občania. Ale riešiť značné investičné náklady pre 8-10 ľudí na 

bývanie nemá význam. 

Poslanec Barszcz  mal dotaz či nie je nejaká iná budova v našom meste, ktorá by slúžila ako 

objekt pre neprispôsobivých občanov. Primátorka mesta sa zmienila o kontajnerovom bývaní, 

ktoré niektoré mestá využívajú. Doporučila komisii pre sociálne veci prekonzultovať štúdiu aj 

s Ing. Petrášovou.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo KPSS na roky 2018-2021. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

11. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy 

Mgr. Dolníková oboznámila poslancov, že  všetky zmeny v sieti škôl a školských zariadení 

týkajúce sa Materskej školy Stará Turá  v súlade uznesením č. 18-XXXII/2017 zo dňa 

26.10.2017 a uznesením č. 25-XXXIV/20018 zo dňa 15.2.2018, ktoré schválilo MsZ Stará 

Turá, boli  zrealizované, sú zapracované v Dodatku č.1 k Zriaďovacej listine MŠ Stará Turá. 

Všetky zriaďovacie listiny a ich dodatky musia obsahovať čísla právoplatných rozhodnutí 

MŠVVaŠ SR o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl. Rozhodnutia vydalo 

Ministerstvo školstva neskôr, ako sme po dohode s nimi oprávnene predpokladali. Rozhodnutia 

nadobudli právoplatnosť 19.4.2018, právoplatnosť ministerstvo písomne potvrdilo 25.4.2018. 

Tým došlo k časovej tiesni. Nakoľko sa jednalo o naliehavý verejný záujem, Dodatok č.1 k 

Zriaďovacej listine MŠ Stará Turá  podpísala primátorka mesta Stará Turá dňa 30.4.2018, s 

účinnosťou od 1.5.2018. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo dodatok č.1 k zriaďovacej listine MŠ. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 



 

12. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou od XXXV. zasadnutia MsZ 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona  č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 a podľa bodu jeden a dva plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018 

vykonala hlavná kontrolórka dve kontroly správnosti výsledku hospodárenia  a inventarizácie 

vlastného imania  s cieľom zistiť rozhodujúce skutočnosti vplývajúce na výšku  výsledku 

hospodárenia a správnosť inventarizácie vlastného imania v kontrolovanom období 

v rozpočtových organizáciách mesta, a to v Materskej škole, Hurbanova 142, Stará Turá 

a v Centre voľného času Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie správu z kontrol. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

13. Návrh zmien v komisiách MsZ 

Dňa 15. 2. 2018 uzn. č. 23 – XXXIV/2018 bola zvolená ako tajomníčka komisie pre výstavbu, 

ÚP a dopravu Ing. Arch. Katarína Robeková. Z dôvodu personálnej zmeny na  oddelení 

výstavby, ÚP a ŽP je potrebné menovať nového  tajomníka komisie pre výstavbu, ÚP a 

dopravu.  

Mestské zastupiteľstvo zvolilo nového tajomníka komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu 

s účinnosťou od 1. 7. 2018 Bc. Radovana Morávka. 

Primátorka poďakovala Ing. arch. Robekovej za jej prácu. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

14. Návrhy a otázky poslancov 

Poslanec Ing. Zloch poďakoval za spoluprácu Ing. arch,. Robekovej ako aj sociálnemu 

oddeleniu úradu. 

Primátorka mesta oslovila riaditeľa Lesoturu Ing. Durca s prípravou zasadnutia MsZ 

v miestnej časti Topolecká. 

Poslankyňa Durcová informovala, že od 1. 7. 2018 bude pohotovostná služba v Novom Meste 

nad Váhom už len v čase od 16.00-22.00 hod. Nočná služba končí. Pokiaľ bude nejaký úraz 

po 22 hod treba ísť do Nemocnice na Myjave alebo do Trenčína. 

Mgr. Bublavá informovala stručne o podujatí VI. ročníka Otvorená náruč v Podkylave, ktoré 

je pre deti so zdravotným postihnutím. Celkovo sa ho zúčastnilo 186 účastníkov. Poďakovala 

mestu za spoluprácu pri zabezpečovaní tohto podujatia.  

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka  prítomným za účasť, zaželala všetkým pekné 

dovolenkové obdobie a ukončila zasadnutie o 17.30 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 
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