
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXX. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 4. 10. 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 XXXVII. – XXXIX. zasadnutia MsZ 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 7. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-2021 

 8. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby na obdobie 2019-2021 

 9. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021 

10. Návrh na predloženie žiadosti o NFP pre projekt „WIFI pre Starú Turú“ 

11. Schválenie veliteľa zásahovej jednotky dobrovoľného hasičského zboru mesta - Súš 

12. Návrhy a otázky poslancov 

 

 

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

 

1.    Otvorenie, schválenie  programu rokovania 

XXXX.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka mesta  Ing. Anna 

Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  12 poslancov. Ospravedlnený bol  

poslanec Lukáš Adámek.  

MsZ schválilo návrh programu rokovania. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     Mestské zastupiteľstvo  schválilo zloženie návrhovej komisie: Ing. Bohdan Görög, JUDr. 

Patrícia Klačková, Ing. Igor Slezáček a návrhovej  komisie Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard 

Bunčiak. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 3. Kontrola plnenia uznesení z XXXVII. – XXXIX. zasadnutia MsZ 

Hlavná kontrolórka mesta informovala o plnení uznesení zo zasadnutí. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Návrh na zrušenie uznesenia č. 8 – XXIX/2017 zo dňa 22. 6. 2017, ktorým bolo schválené 

pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Bratislava zriadenie odplatného vecného bremena na 

pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 2482/2  a parc. č.2369/1 z dôvodu uloženia 

telekomunikačného zariadenia MSAN a šachty ROMOLD. Vecné bremeno pre spoločnosť 

Slovak Telekom vzniká zo zákona a na odplatu za bremeno bola dňa 23.8.2018 podpísaná 

Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. 

Ing. Galovičová informovala, že spoločnosť si zriadi vecné bremeno zo zákona. Jednorazová 

odplata 300 € bola uhradená. 

 Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá uznesenia č. 8 – XXIX/2017 zrušilo. 



Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.2 Žiadosť pani Barbory Hollej, bytom Uhrova 709/29, Stará Turá, Mgr. Edity Kimadze 

Černákovej a Bc. Michala Černáka, obaja bytom Štúrova 687/44, Stará Turá o odkúpenie 

pozemkov parc. č. 1400 a parc. č. 1401, ktoré sa nachádzajú na Ul. Štúrovej a tvoria záhradu 

k rodinnému domu súp. č. 687, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Predmetné pozemky užívajú 

od roku 1984 a majú ich oplotené. 

Zámer odpredaja pozemku parc. č. 1400  a časti z pozemku parc. č. 1401 bol zverejnený od 

28.8.2018 v súlade s uznesením MsZ č. 9 – XXXVII/2018. 

Kúpna cena za pozemky je stanovená vo výške 20,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považujú nasledovné skutočnosti :  

    Pozemky parc. č. 1400 a parc. č. 1401   v súčasnej dobe tvoria záhradu rodinného domu 

žiadateľov. Tieto pozemky v minulosti  slúžili ako skládka  stavebného materiálu  pri výstavbe 

okolitých rodinných domov. Ing. Branislav Černák a manž.  po ukončení výstavby domov tieto 

pozemky vyčistili od zostávajúcej stavebnej sute  a požiadali dňa 20.09.1984  o zriadenie práva 

osobného užívania týchto pozemkov. V tom čase nebolo možné ich žiadosti vyhovieť, preto 

Rada MsNV  uznesením číslo 136/84 , rozhodla o daní pozemkov do užívania. Následne dňa 

26.10.1984  bola  podpísaná dohoda  o dočasnom užívaní národného majetku, ktorá bola  

uzatvorená na 25 rokov a za jednorazovú odplatu 1781,25 Kčs. Dňa 11.09.1985 bola manželom 

Černákovcom povolená drobná stavba – oplotenie predmetných pozemkov  s podmienkou, že 

od radovej zástavby  ostane preluka . Takto bol vyhotovený aj geometrický plán, ktorý 

oploteniu predchádzal. Keďže v roku 2009 malo skončiť obdobie prenájmu, požiadal 

v novembri 2006 Ing. Černák a manž. o odkúpenie týchto pozemkov mesto Stará Turá. 

Vzhľadom na jeho zdravotný stav, žiadosť vzal späť  následne krátko na to zomrel. Súčasní 

žiadatelia , teda deti, ktoré dom zdedili, zistili až po smrti svojej matky, že pozemky nie sú v ich 

vlastníctve, preto požiadali o ich odkúpenie. Cez pozemky v celej dĺžke je vedená aj 

kanalizačná prípojka ich rodinného domu, ktorá vyúsťuje do  verejnej kanalizácie na  ulici 

Hviezdoslavovej. V prípade , že by sa tieto pozemky využili  ako stavebný pozemok na 

výstavbu  rodinného domu, bolo by potrebné riešiť odkanalizovanie rodinného domu 

žiadateľov a prekládku kanalizačnej prípojky, ktorá bola  takto naprojektovaná a povolená. 

Podľa dostupných dokladov je v neoplotenej časti preluky vedená drenáž, ktorou je odvodnený  

pozemok za posledným radovým domom. 

Poslanec Ing. Zloch navrhol znížiť cenu na 10 €/m2 s tým, že to bola kedysi skládka a možno 

by to bola skládka dodnes, keby to títo ľudia neodkúpili a  nezveladili. Na Korei sa už aj 

v minulosti predávali pozemky za túto cenu. 

Poslanec Ing. Durec doporučil pozemok prenajať. 

MUDr. Ammer navrhol pozemok predať zobrali im veľkú záhradu aj dom za bývalého režimu. 

Je to staroturianska rodina, ktorá mestu niečo dala. 

Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz na základe čoho bola stanovená cena. Ing. Galovičová 

informovala, že základná cena podľa neoficiálnej cenovej mapy v tejto lokalite  je 30 €. 

Prihliada sa na účel využitia pozemku. Cena je znížená o 10 €. Posudzuje sa prípad od prípadu. 

Poslanec PharmDr. Barszcz skonštatoval, že to je najhoršie, čo môže byť, posudzovať prípad 

od prípadu. 

Hlavná kontrolórka podotkla, že tu bola dávaná z jej strany námietka. 

Ing. Galovičová povedala, že táto je súčasťou predkladaného materiálu.  

Primátorka mesta dala hlasovať za odpredaj pozemku. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Zlocha - odpredaj za cenu 10 €/m2 

Za: 4 (JUDr.Klačková, MUDr. Ammer, Ing. Zloch, Durcová)  

Proti: 6 (Mgr. Bublavá, Ing. Bunčiak, Ing. Durec, Ing. Görög, Hluchá, Ing. Slezáček) 



Zdržal sa: 2 (PharmDr. Barszcz, Bc. Zigová) 

Návrh nebol schválený. 

  

Hlasovanie za predložený návrh – odpredaj za cenu 20 €/m2 

Za: 4 (JUDr.Klačková, MUDr. Ammer, Ing. Görög, Durcová) 

Proti: 4 (Mgr. Bublavá, Ing. Bunčiak, Hluchá, Ing. Durec) 

Zdržal sa: 4 (PharmDr. Barszcz, Bc. Zigová, Ing. Slezáček, Ing. Zloch) 

Návrh nebol schválený. 

 

Hlasovať za 2. pozmeňujúci návrh Ing. Zlocha – odpredaj za cenu 15 €/m2. 

Za: 11 

Zdržal sa: 1 (PharmDr. Barszcz) 

Poslanci schválili návrh odpredaja za cenu 15 €/m2. 

 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

     Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 14. 9. 2018 finančné prostriedky v celkovej výške 

1 057 648,32 €, stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov 

z podielových daní v auguste zaznamenal nárast; mesto dňa 20.08.2018 zinkasovalo sumu 282 

888 € čo je nárast oproti rozpočtu o 21 215 €. Celkové inkaso podielových daní od začiatku 

tohto roka až do 14. 8. 2018 dosiahlo sumu 2 135 393 € čo je o 163 100 € viac ako rozpočtovaná 

čiastka za toto obdobie. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 

1 417 699,22 €. 

Časť finančných prostriedkov vo výške 862 061,87 € účelovo viazaná v rezervnom fonde. 

V auguste 2018 boli z účtu RF čerpané finančné prostriedky vo výške 75 837,36 € ako 

kapitálový transfer pre TSST v súlade s programovým rozpočtom. Finančné prostriedky vo 

výške 46 240,63 boli dočasne použité z rezervného fondu na vyrovnanie časového nesúladu 

medzi príjmami a výdavkami schváleného rozpočtu, čo je v súlade s čl. 17 Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá. Ďalšia suma vo výške 38 908,03 € je viazaná na účte finančnej 

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

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

Mgr. Krištofíková informovala poslancov, že dnes bolo doplnené opatrenie č. 35, ktoré vzniklo 

mimoriadne. Týka sa nákladov na zabezpečenie vypracovania kompletnej architektonickej 

štúdie obnovy polikliniky v meste Stará Turá s nadstavbou denného stacionáru, k vrátane 

prepojenia s jestvujúcou budovou. V programovom rozpočte bude zahrnuté na položke 1.2.3 

Investičné plánovanie v celkovej čiastke 13 000 €. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenia č. 20180032 -20180035, ktorými sa 

zvýšia celkové príjmy rozpočtu o 49 544 € a znížia celkové výdavky rozpočtu o 28 296 €. 

vzalo na vedomie opatrenia č. 20180029-20180031, ktorými sa znížia celkové príjmy  

rozpočtu a zároveň aj celkové výdavky rozpočtu o sumu 469 €.  

Prednosta úradu informoval o včerajšom stretnutí k zámeru obnovy polikliniky. Je to výzva 

v rámci programu Integrovaný operačný program, prvá výzva vzišla v septembri t. r. 

predpokladaná uzávierka predkladania podávania projektových zámerov október 2018, 

predpokladaný termín na vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí december 2018 a termín na 

podávanie žiadostí o NFP marec 2019. Jedná sa o zámer vybudovať centrá integrovanej 

zdravotnej starostlivosti „CIZS“. V integrovanom systéme by sa malo rozšíriť poskytovanie 

zdravotníckych služieb o sociálne služby. Je návrh urobiť nad detským pavilónom nadstavbu, 

kde by sa mal umiestniť denný stacionár pre seniorov. V rámci tejto výzvy je možné získať 1,5 



mil. €. V rámci tohto zámeru je plánované dokončiť celé zateplenie polikliniky a zateplenie 

strechy a odkanalizovanie polikliniky do mestskej kanalizačnej siete na Mýtnej ul.  Spoluúčasť 

mesta je 5 %. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

 7. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-  

2021 

Riaditeľka Bc. Adámková sa vyjadrila, že v rozpočte sú zahrnuté náklady týkajúce sa čiastočnej 

rekonštrukcie priestorov kaviarne  DK Javorina, ktorá je nevyhnutná tak z estetických ako aj 

hygienických dôvodov. 

Do výdavkovej časti programového rozpočtu sa okrem rekonštrukcie kuchyne pri kaviarni, 

premietlo aj celoplošné navýšenie miezd na základe úpravy platových taríf zamestnancov vo 

verejnej správe od roku 2019. Mierne navýšenie je na mestskom múzeum, nakoľko minulý rok 

sa vybudoval depozit a rozšírilo sa múzeum o ďalšie priestory, sú tam vyššie výdavky na 

energie. V kultúrnom dome na Papradi budú okrem prevádzky KD zabezpečovať i prevádzku 

ihriska, ktoré sa práve v tomto čase buduje, čo sa prejavilo na miernom zvýšení na tomto prvku. 

Ostatné výdavky kopírujú predpoklad plnenia v roku 2018. 

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 273 150,- €, krytá by mala byť 

vlastnými príjmami v sume 83 040 € a transferom od mesta v sume 190 110,- € .  

Bežný transfer mesta je oproti roku 2018 celkovo zvýšený o 20 055,- €. 

Ubúda predajných akcií i rodinných podujatí poriadaných v KD. Uvoľnili sa viaceré priestory 

k prenájmu. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh PR. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

 8. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby na obdobie 2019-2021 

K materiálu podala informáciu riaditeľka Ing. Vráblová. Predložený návrh rozpočtu na rok 

2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 odzrkadľuje potreby bežných prevádzkových činností, 

plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 

2017 a predpokladaných skutočností na rok 2018. 

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na 

výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na  nami zverených 

úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce (spevnené plochy, sadbové práce, práce 

na CMZ, rekonštrukcia Domu smútku, alej na Dubníku, verejné osvetlenie...). Počas roka sa 

často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...). 

Na rok 2019 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide 

o rekonštrukcie miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. sme zaradili 

rekonštrukciu priestorov na Dome smútku a tiež realizáciu sadbových úprav na aleji Dubník.  

V bežných výdavkoch sú na rok 2019 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd na 

každom programe o 10%, navýšenie výdavkov na PHM a tiež výdavky na poistenie nového 

vozidla na zimnú údržbu). 

Poslanec Ing. Durec mal dotaz, či exituje plán rekonštrukcie ciest, dá sa niekde pozrieť.  

Ing. Vráblová informovala, že máme chodníkovú komisiu, v ktorej sú zástupcovia SBDO,TS, 

Technoturu a mesta. Každoročne sa upravuje plán rekonštrukcií miestnych komunikácií. 

V rozpočte je vyčlenená čiastka 200 tis. € na cesty a chodníky. Podľa názoru Ing. Durca je 

táto čiastka nízka. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh PR. 

Hlasovanie poslancov: za 12 



 

 

 9. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021 

Informáciu  k materiálu podala Mgr. Krištofíková. Mesto Stará Turá pre rok 2019 navrhuje 

vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 8 807 373  €. 

Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje  zvýšený príjem z podielových daní. 

Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, preto príjem dane 

z nehnuteľností rozpočtujeme približne v rovnakej výške ako v roku 2018. Celkové príjmy 

bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6 701 417 €, čo je o 471 384  € viac ako v roku 2018. 

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 1 707 948 €, čo je v porovnaní 

s rokom 2018 zníženie o 674 331 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 398 008 
€. Uvedená čiastka je tvorená sumou vo výške 338 223 €, ktorú navrhujeme použiť z rezervného 

fondu z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu  a ďalej sumou 59 785 €, 

čo je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. Uvedené finančné prostriedky mesto 

získalo ako štátnu dotáciu   určenú na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc v Topoleckej 

a v Papradi.   V PR sa  uvažuje  s príjmom 200 tis. € z predaja bytov v žltej bytovke nad 

benzínkou. 

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 8 807 373  € je rozpočtovaná na bežné výdavky 

vo výške 6 584 618 €, suma 2 171 808 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 50 947 

€ je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2019 

v celkovom objeme 1 788 220 € budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, 

ktorých výška je  1 497 948 € a čiastočne aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 

290 272 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2019 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 

116 799 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 463 860 €. Celkový rozpočet v zmysle 

ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (t. j. rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu 

a celkových výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je schodok vo výške 347 061 €. 

Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu 

v sume 116 799 € a prebytkom finančných operácií v sume 230 262 €, čo sú prostriedky z účtu 

rezervného fondu. Informovala, že k rozpočtu prišli pripomienky zo strany škôl. Tam boli sumy 

hlavne v MŠ upravované. Ďalej sa vyjadrila k pripomienke poslanca Ing. Durca k výške 

príspevku na cesty, bývalo tam 250 tis, keďže mesto nevedelo ufinancovať mzdy TS a škôl, 

siahlo sa na zníženie tejto čiastky. Niektoré položky sa budú musieť ešte upravovať, v II. návrhu 

PR bude potrebné zakomponovať príspevok spoluúčasti 75 tis. € na projekt na polikliniku, ktorý 

uviedol prednosta úradu. 

Prednosta uviedol, že od 1.1.2019 sa plošne zvyšujú mzdy o 10 % vo verejnej správe, na čo 

nám nepostačujú zdroje, čo zasahuje do bežných výdavkov a rezervy musíme hľadať aj niekde 

inde. Mesto obstarávalo cez elektronické trhovisko plyn a hoci sme dosiahli lepšiu cenu ako 

mesto Trnava, ideme s cenou hore oproti roku 2018 kedy sme mali 20,76 € s DPH za 1 MWh 

a teraz 33,60 € s DPH. Prednosta informoval, že cena elektrickej energie ide tiež vysoko hore.  

Ing. Petrášová oznámila, že Technotur má plyn za cenu 27,- € s DPH /MWh pripomienkovala, 

že 40 tis. odvod príjmov z podnikania do PR mesta vidí ako problém. 

Primátorka podotkla, že problémov, s ktorými sa musíme vysporiadať je viac. Je tu ešte 

komunálny odpad, pri ktorom bude potrebné začiatkom roka prijať nové VZN vzhľadom na 

zvýšenú cenu za skládkovanie. Máme 80 km komunikácií na udržiavanie. 

Ing. Durec sa vyjadril, že 20 km ciest je v lesoch, tie sa rozpadajú a na to tiež netreba 

zabúdať.  Nie je reálne, aby Lesotur odviedol toľké peniaze do rozpočtu. Je problém 

s odbytom smrekového dreva. Bukové porasty nie sú pozmladzované. Vyslovil sa, že 



v súčasnosti pracuje na celkovej koncepcii ako by hospodárenie malo smerovať a volá po 

trpezlivosti. 

Primátorka sa vyslovila, že teraz pred záverom volebného obdobia je neskoro na nejaké 

rokovanie k tejto téme, treba to nechať na nové vedenie. Bolo by vhodné keby bol Ing. Durec 

iniciátorom stretnutia k tejto téme po voľbách. 

Prednosta úradu navrhol predloženie správ o pláne hospodárenia spoločností s účasťou mesta, 

nakoľko je tu prepojenie na PR či v dividendách, či v pôžičke. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

10. Návrh na predloženie žiadosti o NFP pre projekt „WIFI pre Starú Turú“ 

     Primátorka mesta predstavila poslancom novú zamestnankyňu úradu Ing. Marcelu Černú, 

ktorá má na starosti všetky projekty mesta. Táto následne informovala, že Úrad podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil dňa 30. 7. 2018 výzvu č. 

OPII-2018/7/1/DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“. Cieľom výzvy je 

zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom a vybudovanie bezplatných WiFi sietí na 

verejne dostupných miestach.  

     Obce sa môžu uchádzať o ŽoNFP na realizáciu projektu s maximálnou hodnotou 15 000 € 

pričom musia zabezpečiť 5%-né spolufinancovanie z vlastných zdrojov, teda v hodnote 750 €. 

Z projektu bude možné uhradiť nákup HW a krabicového softvéru. Konkrétne pôjde o výdavky 

na obstaranie HW, SW, licencie a konfigurácie prístupových bodov potrebných na 

zabezpečenie internetu s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s. Výzvou stanovená maximálna cena 

externého prístupového bodu je 1 500 € a interného prístupového bodu  1 000 €. Počet 

prístupových bodov ako aj ich presná lokalizácia pre mesto Stará Turá bude špecifikovaná pri 

príprave podkladov potrebných k predloženiu ŽoNFP. Ing. Miklovič dodal, že predpokladané 

umiestnenie prístupových bodov bude na miestach s najvyššou koncentráciou verejnosti. Toto 

miesto musí byť prístupné 24 hod a z tohto dôvodu nemôže byť umiestnené ako sa uvažovalo 

na poliklinike. 

Prednosta informoval, že mesto obdržalo predbežnú cenovú ponuku od Benestry na prístupové 

body. Len 2 prístupové miesta by nás stáli 12 tis € náklady za zriadenie prístupového bodu. 

Prevádzkové náklady za jedno miesto 82 € mesačne. Tieto čiastky budú upresnené na 

novembrovom zasadnutí. 

PharmDr. Barszcz sa opýtal či sa uvažovalo  s týmto miestom na štadióne? Prednosta 

odpovedal, že toto miesto musí byť v majetku mesta. Ing. Miklovič povedal, že obdobný 

problém je aj na železničnej stanici, kde sa uvažovalo s umiestnením bodu, tu nemá mesto 

majetok, všetko je ŽSR. 

Ing. Černá skonštatovala, že ako reálne vidí umiestnenie na námestí a autobusovej stanici 

vzhľadom k majetkovo-právnemu vysporiadaniu vlastníckych vzťahov. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh predloženia žiadosti o NFP. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

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

Primátorka mesta vymenúva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta až po schválení 

mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 28. 4. 2016 uznesením číslo 

39-XVI/2016 vzalo na vedomie Požiarny poriadok mesta, jeho súčasťou bolo i schválenie 

veliteľov jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov. Zriadenie ďalšej zásahovej jednotky 

mesta v miestnej časti Súš schválilo 15.2.2018 uzn.č. 24-XXXIX/2018, kde bol ako veliteľ 



schválená Miroslav Michalec, ktorý sa dodatočne vzdal funkcie veliteľa. Ako nový veliteľ bol 

navrhnutý a schválený Bc. Jozef Smolinský. 

Mestské zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie zmenu č. 1 zriaďovacej listiny DHZ mesta-

Súš a Dodatok č. 2 k Požiarnemu poriadku mesta Stará Turá. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

12. Návrhy a otázky poslancov 

Primátorka mesta informovala o administratívnej oprave uznesenia č. 36-XXXVII/2018, kde 

sa doplnila len citácia paragrafového ustanovenia zo zákona. Ďalej informovala, že mesto 

bolo úspešné pri projekte Bezpečné mesto a dostalo príspevok 10 tis. na kamerový systém. 

JUDr. Klačková mala dotaz na riaditeľku TS ako často sa strihajú živé ploty. Riaditeľka Ing. 

Vráblová odpovedala, že vždy na jeseň, tieto práce sa nedajú vykonať na 100 %, tieto činnosti 

zdržiavajú výruby a rekonštrukcie, pri bytovom dome č. 193 tieto činnosti robil p. Pažitný 

a teraz to presunul na TS. 

Ďalej mala poslankyňa dotaz na T-lampu smerom od polikliniky k Chirane k parkovisku. Tá 

lampa nonstop nesvieti v noci. Ing. Vráblová informovala, že to je pozemok Chirany 

Energetika. Následne apelovala poslankyňa na MsP, aby sa častejšie pohybovali v miestach, 

kde sa pohybujú pochybní jedinci. V meste opäť stúpli krádeže bicyklov, jej bol odcudzený 

mobil v MC Žabka. Skonštatovala, aby sa  nerobila len represia, ale aby sa robila aj prevencia. 

Náčelník MsP Ing. Málek sa vyjadril, že spolupracujú s kriminálnou políciou a mesačne 

zasielajú poznatky o takýchto osobách. 

Primátorka mesta oslovila náčelníka MsP, aby zintenzívnili kontrou v teréne vo večerných 

hodinách. 

PharmDr. Barszcz mal dotaz o koľko sa rozšíri zóna kamerového systému. Podporil požiadavku 

poslankyne, lebo kričať až niekoho vykradnú je neskoro. 

Náčelník Ing. Málek sa vyslovil, že bude rád, ak sa kamery čo máme ako tak obnovia, nakoľko 

niektoré staré kamery nefungujú. Idú 15 rokov v kuse, ich oprava výjde drahšie ako nákup 

novej. 

Poslankyňa Hluchá sa vyslovila, že po silnom ataku občanov z Topoleckej aj zo Súša mala 

dotaz, či by bolo možné zmeniť harmonogram vývozu smetí v týchto miestnych častiach, každé 

2 týždne sa vyváža v lete a raz týždenne v zime. Chodiť okolo tých smetných nádob v lete bola 

hotová katastrofa. Ľudia pijú v lete viac minerálok, piva . Spýtala sa ,či je možné vývoz zmeniť 

- v lete týždenne a v zime každé 2 týždne vzhľadom na sneh ,skúsiť to takto aspoň 1 rok.  Ing. 

Vráblová povedala, že v zime občania kúria a nepostačuje im vývoz raz za dva týždne. 

Poslankyňa tvrdila, že po rozhovore s občanmi, zistila, že občania popol nedávajú do kontajnera 

ale do záhrad. Ing. Vráblová skonštatovala, že sa môže percentuálne zistiť kto má koľko toho 

popola. Ak by na kopaniciach využívali separované hniezda na odpad, tak by to postačovalo, 

lebo niečo skompostujú doma. 

Ak sa pristúpi k výmene termínov vývozu treba občanov o tomto informovať. Je to aj o cene za 

vývoz. Čo sa týka týchto častí je aj čistota separácie odpadu oveľa horšia. Navrhla urobiť 

prieskum u občanov o tento zmenený systém vývozu. Poslankyňa skonštatovala, že na tejto 

situácii pri zlej separácii majú svoj podiel chalupári. 

Ing. Durec skonštatoval, že pokiaľ budú občania separovať ako treba, nemala by rásť cena. 

Primátorka dodala, že máme nejakú skládku, ktorá sa naplní, spaľovne nepovoľujú, nové 

skládky nepovoľujú a za pár rokov máme problém, kde budeme vyvážať odpad. 

Poslankyňa Durcová požiadala, či by bolo možné požiadať nemocnicu Myjava o  

prevádzkovanie nášho RTG viac ako 1x v týždni. Tiež bude končiť ortopéd na poliklinike. 

Primátorka povedala, že táto situácia sa rieši aj s TSK aj s nemocnicou. 

Ing. Zloch  poďakoval v mene občanov MsP za odstránenie vrakov vozidiel. 

 



 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka  prítomným za účasť a ukončila zasadanie 

o 17.35 hod. 
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