
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXXI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 8. 11. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 1. O t v o r e n i e, schválenie  programu rokovania   

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

 3. Kontrola plnenia uznesení z XXXX. zasadnutia MsZ 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 5.1 Výročná správa mesta Stará Turá za rok 2017 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 6.1 Návrh rozpočtových opatrení Technické služby 

 6.2 Návrh rozpočtových opatrení Dom kultúry Javorina  

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

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

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

HK k PR 

10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol  

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019 

12. Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá 

13. Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 

14. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky primátorky mesta 

15. Návrh na stanovenie termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času v meste 

Stará Turá 

16. Návrh VZN č. 4/2018-Nar. O podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

17. Dodatok k zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci RVS AQUATUR a. s. 

18. Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej  

starostlivosti      Stará Turá“ 

19. 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 

XXXXI.  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 Lukáš Adámek, Ing. Ivan Durec a PharmDr. Leopold Barszcz. Neskorší príchod 

ohlásil Ing. Richard Bunčiak.  

Primátorka mesta doplnila, že v bode 4-Návrhy na riešenie majetkových záležitostí pribudli 

ďalšie dva materiály, a to č. 4.9 a 4.10, ktoré poslanci obdržali.  

MsZ schválilo návrh programu rokovania. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

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, Zuzana 

Durcová. 



Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 3. Kontrola plnenia uznesení zo XXXX. zasadnutia MsZ 

Hlavná kontrolórka mesta informovala o plnení uznesení zo zasadnutí. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť Bytového podniku Myjava s.r.o., ako  správcu bytového domu Gen. M. R. Štefánika 

363, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16, 

parc. č. 536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 z dôvodu realizácie novej NN prípojky k BD 

súp. č. 363 v rámci stavby „Zateplenie, oprava balkónov a výmena elektroinštalácie v bytovom 

dome č. 363/46, 48, na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej“. 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.2 Žiadosť pani Kataríny Sadloňovej, Hrašné 72 o zriadenie vecného bremena na pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky v prospech vlastníka 

pozemku parc. č. 5762/1.  

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.3 Žiadosť pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manž. Mgr. Márie, Topolecká  2144, Stará Turá 

o odkúpenie pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o výmere 1137 m2, ktorý sa nachádza 

v miestnej časti Topolecká a susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa 

o predmetný pozemok stará celoročne, nakoľko slúži ako odtok povrchovej vody od Hlaviny 

pri silnejších dažďoch.  

MsZ schválilo  zámer odpredaja z pozemku  a uložilo   zverejniť zámer odpredaja pozemku na  

úradnej  tabuli, na  internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote  zverejnenia  

zámeru predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.4 Žiadosť pána Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku 

parc. č. 17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. Pozemok susedí s nehnuteľnosťami 

vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o predmetný pozemok stará už 40 rokov. 

Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami a burinou, ktorá by znehodnocovala aj 

pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je svahovitý.  

Zámer odpredaja pozemku parc. č. 17266 bol zverejnený od 28.8.2018 v súlade s uznesením 

MsZ č. 8 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 17266/2 

o celkovej výmere 192 m2.   

MsZ schválilo  odpredaj pozemku parcela registra „C“, parc. č. 17266/2 – ostatná plocha o 

výmere 192 m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslom  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá 

v celosti.  

Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 1,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok sa nachádza pri 

nehnuteľnostiach vo vlastníctve žiadateľa v miestnej časti Hlavina. 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 

 



4.5 Žiadosť spoločnosti SLOVENSKO REAL ESTATE a. s., Vaďovce 334  o zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 z dôvodu realizácie plynovej 

prípojky k rodinnému domu súp. č. 606 na  Štúrovej ul. v Starej Turej. 

MsZ schválilo  zriadenie odplatného vecného bremena podľa smernice č. 1/2018 –S. Zároveň 

uložilo rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

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

vecného bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.6 Žiadosť spoločnosti  Svoboda  a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, Brno  ako povereného 

zástupcu investora  - spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava  o súhlas s vedením NN 

prípojky a zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 947/2 v k. ú. 

Zamarovce z dôvodu realizácie NN. 

MsZ schválilo  vydanie súhlasu s vedením NN prípojky a zriadenie odplatného   vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 947/2 – zastavaná  plocha o      celkovej výmere 

1666 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Zamarovce na LV č. 754 pod     radovým číslom B4 na mesto 

Stará Turá v podiele 1/33.   

Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č. 1/2018-S. 

Zároveň uložilo rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a vydať súhlas s vedením NN prípojky. Po 

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

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

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

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

350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku žiadajú z dôvodu doriešenia 

nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.   

Zámer odpredaja pozemku parc. č. 8814/1 bol zverejnený od 26.6.2018 v súlade s uznesením 

MsZ č. 11 – XXXVI/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 

o celkovej výmere 13 m2 a parc. č. 8814/6 o celkovej výmere 27 m2 pre Tibora Pastorka 

a Marianu Timkovú a o pozemok parc. č. 8814/7 o celkovej výmere 163 m2 pre Mgr. Dalibora 

Jankoviča s manž.   

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

znení  

1. odpredaj pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 - zast. plocha o výmere  13 m2 

a parc. č. 8814/6 – zast. plocha o výmere 27 m2, ktoré  sú  zapísané pod radovým číslom 

B1 na  LV  č. 1  na mesto Stará Turá v celosti.   

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Tibora Pastorka, rod. Pastorka a Marianu Timkovú,  

obidvaja bytom Topolecká 2274, Stará Turá v podiele 1/2 na každého. 

 

2. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/7 – zast. plocha o výmere  163 m2, 

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

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manželku Mgr. Máriu 

Jankovičovú, obidvaja bytom Topolecká 2144, Stará Turá v podiele 1/1. 

Kúpna  cena   za  pozemky je stanovená vo výške 4,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok je  bezprostredne 

priľahlý  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o predmetný pozemok 

celoročne stará, nakoľko slúži na odtok povrchovej vody od Hlaviny pri silnejších 

dažďoch.  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 



 

4.8 Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 6 – XXXIII/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým bol 

schválený odpredaj častí z pozemku parc. č. 8775/2 pre Miroslava Ďurca, Topolecká 2140, 

Stará Turá, Mgr. Elenu Sládkovú, SNP 263/25, Stará Turá a Ing. Ľubicu Žoltickú, Hurbanova 

152/60, Stará Turá. 

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8775/7 

o  výmere 96 m2 pre Mgr. Elenu Sládkovú, o pozemok parc. č. 88775/9 o výmere 88 m2 pre 

Miroslava Ďurca a pozemok parc. č. 8775/8 o výmere 85 m2 pre Ing. Ľubicu Žoltickú.   

MsZ schválilo doplnenie uznesenia MsZ č. 6 – XXXIII/2017. Zároveň uložilo rozhodnutie 

doplniť na Okresný úrad, Katastrálny odbor, Nové Mesto nad Váhom. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

4.9 Žiadosť Mgr. Petra Michalca a Marcely Kontinovej, bytom Družstevná 470/86, Stará Turá 

o odkúpenie pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 349 a parc. č. 354, parcele reg. „E“ parc. č. 654 

a parc. č. 656 a časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203. Žiadatelia sú vlastníkmi 

pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 348, parc. č. 350, parc. č. 352 a rodinného domu súp. č. 449. 

Prístup k týmto nehnuteľnostiam je len cez pozemky, ktoré majú žiadatelia záujem odkúpiť.       

Zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 546/203 bol zverejnený od 31.8.2018 v súlade 

s uznesením MsZ č. 5 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru bola vznesená pripomienka      

hlavnej kontrolórky, ktorá tvorí prílohu. Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná 

o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 353/2 o celkovej výmere 82 m2. 

Zámer odpredaja spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 349, parc. 

č. 354, parcele reg. „E“ parc. č. 654 a parc. č. 656 bol zverejnený od 31.8.2018 v súlade 

s uznesením MsZ č. 5 – XXXVII/2018. Na základe zverejneného zámeru si písomne uplatnil 

predkupné právo vlastník Mgr. Jozef Zámečník, Bratislava, ktoré vzápätí písomne vzal späť 

a predkupného práva sa vzdal. Žiadny ďalší spoluvlastník si predkupné právo na základe 

písomných prehlásení uplatňovať nebude.   

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

znení  

 

1. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 353/2 – zast. plocha o výmere  82 m2, 

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

Kúpna  cena   za  pozemok je stanovená vo výške 30,59 €/m2.  

Odpredaj sa schvaľuje pre Mgr. Petra Michalca, trvale bytom Družstevná č. 470/86, 916 

01 Stará Turá a pre Marcelu Kontinovú, trvale bytom Družstevná č. 470/86, 916 01 

Stará Turá v podiele 1/2 na každého. 

           2. odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 349 – 

záhrada o výmere 980 m2 a parc. č. 354 – záhrada o výmere 210 m2, ktoré sú zapísané 

na pod radovým číslom B2 na LV č. 7572 na mesto Stará Turá v podiele 13/16 a  

odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 654 – zast. 

plocha o výmere 201 m2 a parc. č. 656 – záhrada o výmere 410 m2, ktoré sú zapísané 

pod radovým číslom B2 na LV č. 10185 na mesto Stará Turá v podiele 13/16. 

 

Kúpna  cena   za  spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 13/16 z pozemkov parc. č. 349 

a parc. č. 656 je stanovená vo výške 16,31 €/m2 a pozemkov parc. č. 354 a parc. č. 654 

je stanovená vo výške 30,59 €/m2. 

 Odpredaj sa schvaľuje pre Mgr. Petra Michalca, trvale bytom Družstevná č. 470/86, 

916 01 Stará Turá a pre Marcelu Kontinovú, trvale bytom Družstevná č. 470/86,  

916 01 Stará Turá v podiele 13/16. 



     Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávané pozemky sú  bezprostredne 

priľahlé  k nehnuteľnostiam 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 

 

4.10 Žiadosť Ing. Jakuba Krč - Turbu, JKT projekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ako 

povereného zástupcu investora  - Jarmily Tomaníkovej, Gen. M. R. Štefánika 366/68, Stará 

Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4851/2 z dôvodu 

realizácie elektrickej prípojky. 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena. Zároveň uložilo a uzatvoriť zmluvu o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu uzatvoriť 

zmluvu o zriadení vecného bremena. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu k materiálu podala Mgr. Krištofíková. Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, 

ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje 1 223 780,23 € je časť finančných prostriedkov vo 

výške 754 439,15 € účelovo viazaná v rezervnom fonde. V auguste 2018 boli z účtu RF čerpané 

finančné prostriedky vo výške 75 837,36 € a v septembri 2018 vo výške 81 157,74 ako 

kapitálový transfer pre TSST v súlade s programovým rozpočtom. V októbri 2018 bola 

uhradená z RF faktúra vo výške 26 464,98 € za práce zrealizované na akcii Regenerácia 

vnútroblokov mesta Stará Turá, čo je tiež 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. 

MsZ vzalo informáciu na vedomie.  Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 5.1 Výročná správa mesta Stará Turá za rok 2017 

Mestu Stará Turá vykonala audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a audit 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 spoločnosť NOVOAUDIT, s.r.o. so sídlom 

v Nových Zámkoch. Mesto Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 

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

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

2017 nebola vypracovaná ako samostatný dokument. Správa nezávislého audítora 

k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej 

účtovnej závierke bola vypracovaná dňa 19.10.2018.  

MsZ vzalo informáciu na vedomie.  Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 Mgr. Krištofíková informovala, že do materiálu boli dopracované na poslednú chvíľu tri 

rozpočtové opatrenia.    Predložené rozpočtové opatrenia č. 20180036- 20180042, 20180045, 

20180046, 20180054 a 20180058  v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách vzalo MsZ   na vedomie . Týmito opatreniami sa zvýšia celkové 

príjmy i celkové výdavky rozpočtu o sumu 55 939,- €. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

MsZ schválilo rozpočtové opatrenia č. 20180043, 20180044, 20180055 a 20180056  

Vplyvom uvedených  rozpočtových opatrení, dôjde k zníženiu príjmovej časti rozpočtu o sumu 

1 311 580,- € a k zníženiu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 1 296 994,- €. 

 



 

Opatrenie 
číslo 

Členenie Typ opatrenia Hodnota Ek.klasifik. Ekonomické členenie - popis 

20180036 Príjmy Povolené prekročenie 30 000,00 322 Navýšenie príjmov zo ŠR - elektromobil 

20180036 Výdaje Povolené prekročenie 30 000,00 714004 Zvýšenie výdavkov - nákup elektromobilu 

20180037 Výdaje Presun prostriedkov -2 000,00 711001 Presun výdavkov - z 1.2.3 Investičné plánovanie KV 

20180037 Výdaje Presun prostriedkov 2 000,00 714001 Presun výdavkov - na 3.4. Majetok KV 

20180038 Výdaje Presun prostriedkov -1 278,00 711001 Presun výdavkov - z 1.2.3 Investičné plánovanie KV 

20180038 Výdaje Presun prostriedkov 28,00 636001 Presun - na 3.4. Majetok BV 

  Výdaje Presun prostriedkov 250,00 637015 Presun - na 15.2. Administratíva BV 

  Výdaje Presun prostriedkov 1 000,00 634003 Presun - na 15.2. Administratíva BV 

20180039 Príjmy Povolené prekročenie 3 164,00   Zvýšenie vlastných príjmov MŠ 

20180039 Výdaje Povolené prekročenie 1 109,00 630 Zvýšenie výdavkov na 9.5.2. Vlastné príjmy MŠ 

  Výdaje Povolené prekročenie 1 500,00 640 Zvýšenie výdavkov na 9.1.1. MŠ 

  Výdaje Povolené prekročenie 555,00 620 Zvýšenie výdavkov na 9.1.1. MŠ 

20180040 Príjmy Povolené prekročenie 153,00   Zvýšenie vlastných príjmov MŠ 

20180040 Výdaje Povolené prekročenie 153,00 632 Zvýšenie výdavkov na 9.5.2. Vlastné príjmy MŠ 

20180041 Príjmy Povolené prekročenie 14 817,00 310 Zvýšenie príjmov na položke decentralizačná dotácia  

20180041 Výdaje Povolené prekročenie 14 817,00 630 Navýšenie výdavkov na 9.2. ZŠ 

20180042 Výdaje Povolené prekročenie -8 469,00 716 Zníženie príjmov na 1.2.3 Inv. Plánovanie 

20180042 Výdaje Povolené prekročenie 1 440,00 717001 Zvýšenie výdavkov na 9.2.4. Detské ihrisko ZŠ Kom. 

20180042 Príjmy Povolené prekročenie -7 029,00 322 Zníženie dotácie na Granty a transfery 

20180043 Výdaje Povolené prekročenie -60 000,00 721001 Presun - zo 7.1.1. Transfery na TSST, KV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov 60 000,00 641001 Presun - na 7.1.1. Transfery na TSST, BV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov -7 000,00 721001 Presun - z 12.1. Verejné priestranstvá TSST, KV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov 7 000,00 641001 Presun - na 7.1.1. Transfery na TSST, BV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov -13 000,00 721001 Presun - z 12.1. Verejné priestranstvá TSST, KV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov 1 000,00 641001 Presun - na 3.5. Údržba strojov, BV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov 3 000,00 641001 Presun - na 6.1. Zber a vývoz odpadu TSST, BV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov 3 000,00 641001 Presun - na 7.1.1. Transfery na TSST, BV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov 6 000,00 641001 Presun - na 12.1. Verejné priestranstvá TSST, BV 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov -500,00 637002 Presun výdavkov -z Rekonštrukcia bež. oválu 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov -1 900,00 637004 Presun výdavkov - z Regenárácia vnútroblokov 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov -7 600,00 637002 
Presun výdavkov - z Rekonštruk. A zateplenie MŠ 
Hurb. 

20180043 Výdaje Presun prostriedkov 13 000,00 716 Presun výdavkov - na Investičné plánovanie 

20180044 Príjmy Povolené prekročenie -16 200,00 322001 Zníženie príjmov na 300 Granty a transfery, KP 

20180044 Výdaje Povolené prekročenie -18 000,00 713005 Zníženie výdavkov na 8.2. Dopravná bezpečnosť, KV 

20180044 Výdaje Povolené prekročenie 1 800,00 635006 Zvýšenie výdavkov na 3.1. Správa, údržba, BV 

20180045 Výdaje Presun prostriedkov -2 700,00 713005 Presun - z 8.2. Dopravná bezpečnosť, KV 

20180045 Výdaje Presun prostriedkov 2 700,00 635006 Presun - na 3.1. Správa, údržba; BV 

20180046 Príjmy Povolené prekročenie 810,00 310 Zvýšenie príjmov - zadržané rodinné prídavky, BP 

20180046 Výdaje Povolené prekročenie 810,00 642026 Zvýšenie výdavkov na 13.1.1. ochrana detí, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov -2 000,00 637004 Presun - z 13.2.2. ZOS, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov 2 000,00 637004 Presun - na 13.3.1. Denné centrum, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov -500,00 634004 Presun - z 13.3.1. Denné centrum, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov 500,00 633006 Presun - na 13.3.1. Denné centrum, BV 



 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 6.1 Návrh rozpočtových opatrení Technické služby 

MsZ schválilo v súlade s ust. 14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. nasledovné rozpočtové 

opatrenia na zmenu PR  pre rok 2018 m. p. o. Technické služby 

 

 

 

 

 

 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov -900,00 642014 Presun - z 13.4.4. Príspevok na prepravu 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov 900,00 637005 Presun - na 13.5.1. Lekárske posudky, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov -1 500,00 642026 Presun - z 13.4.1.Jednorazové dávky, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov 1 500,00 637027 Presun - na 13.5.2. Sociálne posudky, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov -1 500,00 635006 Presun - z 13.2.2. ZOS, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov 1 000,00 611 Presun - na 13.2.2. ZOS, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov 500,00 625001 Presun - na 13.2.2. ZOS, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov -212,00 637004 Presun - z 13.2.2. ZOS, BV 

20180047 Výdaje Presun prostriedkov 212,00 637037 Presun - na 13.2.2. ZOS, BV 

20180048 Výdaje Presun prostriedkov -523,00 637004 Presun - z 13.2.2. ZOS, BV 

20180048 Výdaje Presun prostriedkov 523,00 717002 Presun - na 13.2.2. ZOS, KV 

20180049 Výdaje Presun prostriedkov -500,00 637002 Presun - z 11.1.2.a Kultúrno-spol. podujatia MsÚ, BV 

20180049 Výdaje Presun prostriedkov 500,00 637004 Presun - na 11.5.2. Staroturiansky spravodajca 

20180050 Príjmy Presun prostriedkov -7 000,00 212002 Presun - z 212 Príjmy z vlastníctva 

20180050 Príjmy Presun prostriedkov 7 000,00 211004 Presun - na 211 Príjmy z podnikania 

20180051 Výdaje Presun prostriedkov -400,00 711003 Presun - z 3.3.1 Ms.informačný systém, KV 

20180051 Výdaje Presun prostriedkov 400,00 633013 Presun - na 3.3.1. Ms.informačný systém, BV 

20180052 Výdaje Presun prostriedkov -2 100,00 713002 Presun - z 3.3.1. Ms.informačný systém, KV 

20180052 Výdaje Presun prostriedkov 2 100,00 633002 Presun - na 3.3.1. Ms.informačný systém, BV 

20180053 Príjmy Povolené prekročenie 3 430,00 453 Navýšenie príjmov, FO 

20180053 Výdaje Povolené prekročenie 3 430,00 642026 Navýšenie výdavkov na 13.4.3. Jednoraz.dávky, BV 

20180054 Výdaje Presun prostriedkov -2 000,00 711001 Presun - z 1.2.3. Investičné plánovanie, KV 

20180054 Výdaje Presun prostriedkov 2 000,00 636001 Presun - na 3.4. Majetok, BV 

20180055 Príjmy Povolené prekročenie -1 294 513,00   Zníženie príjmov  

20180055 Výdaje Povolené prekročenie -1 279 927,00   Zníženie výdavkov 

20180056 Príjmy Povolené prekročenie -7 896,00   Zníženie vlastných príjmov MŠ  

20180056 Výdaje Povolené prekročenie -7 896,00 621 Zníženie výdavkov z vlast.príjmov 

20180057 Výdaje Presun prostriedkov -2 800,00 717002 Presun - z 9.1.1. MŠ 

20180057 Výdaje Presun prostriedkov 2 800,00 700000 Presun na - 9.1.2. ŠJ pri MŠ 

20180058 Príjmy Povolené prekročenie 10 594,00 312001 Navýšenie príjmov ZŠ podľa počtu žiakov k 15.9. 

20180058 Výdaje Povolené prekročenie 6 869,00 610 Navýšenie miezd ZŠ 

20180058 Výdaje Povolené prekročenie 2 400,00 620 Navýšenie odvodov ZŠ 

20180058 Výdaje Povolené prekročenie 1 325,00 630 Navýšenie tovarov a služieb ZŠ 

            



Zmena Progr. Názov položky Zníženie 

výdavku 

Zvýšenie 

výdavku 

1. 7.1.1. Letná údržba 

K 
60 000 €  

 7.1.1. Letná údržba 

B 
 60 000 € 

2. 12.1.6. Námestie    

K                   
7 000 €  

 7.1.1.  Ost. výdavky 

B  
 7 000 € 

 

 

 

  

  

3. 12.1.6. Námestie 

K 
13 000 €  

 3.5.1. Dielňa  

B 
 1 000 € 

 6.1.1. Komunálny odpad 

B 
 3 000 € 

 7.1.1. Letná údržba 

B 
 3 000 € 

 12.1.1. Ver. zeleň 

B 
 6 000 € 

4. 12.1.2. Cintoríny 

K 
 1 900 € 

 12.1.6. Námestie 

K 
1 900 €  

SPOLU   
K 81 900 € 

 

B  80 000 € 

 

 K 1 900 € 

 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 6.2 Návrh rozpočtových opatrení Dom kultúry Javorina  

MsZ schválilo v súlade s ust. 14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. nasledovné rozpočtové opatrenia 

na zmenu PR  pre rok 2018 pričom sa uvedené zmeny týkajú navýšenia a presunu 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, celkové príjmy a celkové 

výdavky sa menia.  

 

1. Zvýšenie bežných príjmov a súčasné navýšenie bežných  výdavkov na prog.11.1 

Kultúrne podujatia    300 € 
  Z dôvodu získania finančných prostriedkov formou platenej reklamy od firmy JUSTUR na 

festival Divné veci. 
 
 

2. Zvýšenie bežných príjmov a súčasné navýšenie bežných  výdavkov na prog.11.3 

Mestská knižnica   1200 € 



    Z dôvodu získania finančných prostriedkov z grantu FPU na obnovu knižničného fondu. 

 

3. Presun  rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z prog. 11.2.1.na 

prog.11.1 v sume 6 695€ 
   Z dôvodu potreby vykrytia celkovej sumy finančných prostriedkov na opravu a údržbu 

javiska a opony vo Veľkej sále Domu kultúry, z toho na výmenu drevenej podlahy javiska 1.440 

€ a na výmenu opôn 5.255,-€. 

 

4. Navýšenie bežných príjmov formou transferu mesta a súčasné navýšenie bežných 

výdavkov na prog.11.1 Kultúrne podujatia   v sume 9.985 € 

   Z dôvodu potreby výmeny opôn vo Veľkej sále Domu kultúry, ktoré boli v zlom technickom 

stave. 

Bc. Adámková zároveň informovala, že dnes bola dokončená posledná etapa prác na výmene 

podlahy a opôn. Podotkla, že sa bude musieť pristúpiť k určitým opatreniam, čo sa týka 

poškodenia majetku DK, najmä pri benefičných koncertoch, programe ku Dňu matiek a pod. 

Bude sa musieť pristúpiť k obmedzeniu účinkujúcich, veľké množstvo detí je problém zvládnuť 

v zákulisí. Tu bude musieť byť plynulý príchod a odchod bez zdržiavania sa v zákulisí.  

Hlasovanie poslancov: za 9 
      
 

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

2021 

Informáciu k materiálu  podala Bc. Adámková. Predložený návrh programového rozpočtu na 

rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2021 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry 

Javorina. Pri jeho zostavovaní sa vychádzalo zo skutočného plnenia v roku 

2018, z plánovaných podujatí na rok 2019 a zo zámerov týkajúcich 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 kaviarne premietlo aj 

celoplošné navýšenie miezd na základe úpravy platových taríf zamestnancov vo verejnej správe 

od roku 2019. 

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 €. Rozpočet je tvorený ako 

vyrovnaný. 

MsZ rozpočet schválilo. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

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

Informáciu k materiálu podala p. Schwartzová. 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%, výdavky na PHM, výdavky na poistenie nového vozidla na zimnú 



údržbu a tiež výdavky na platenie za zrážkovú vodu z miestnych komunikácií. Ostatné výdavky 

v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2018. 

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný. 

MsZ rozpočet schválilo. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

O 16.00 hod prichádza na rokovanie poslanec Ing. Bunčiak. 

 

 

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

a stanovisko HK k PR 

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

vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 10 104 216  €. 

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 6 949 329 €, čo je o 719 296 € viac ako v roku 2018. 

Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2 713 830 €, čo je v porovnaní 

s rokom 2018 zvýšenie o 331 551 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 441 057 
€. Uvedená čiastka je tvorená sumou vo výške 312 941 €, ktorú navrhujeme použiť z rezervného 

fondu z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu, ďalej sumou 88 116 €, 

čo je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (uvedené finančné prostriedky mesto 

získalo ako štátnu dotáciu   určenú na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc v Topoleckej, Papradi 

a Súši) a sumou 40 000 €, čo je plánovaná prvá splátka finančnej výpomoci, ktorá bola 

poskytnutá spoločnosti RVS Aquatur, a. s.  v roku 2016.  

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 10 104 216  € je rozpočtovaná na bežné výdavky 

vo výške 6 864 638 €, suma 3 188 631 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 50 947 

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

v celkovom objeme 2 847 043 € budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, 

ktorých výška je  2 503 830 € a čiastočne aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 

343 213 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2019 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 84 

691 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 474 801 €. 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  je schodok vo výške 390 110 €. Navrhujeme, aby schodok 

v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 84 691 € a prebytkom 

finančných operácií v sume 305 419 €, čo sú prostriedky z účtu rezervného fondu.  

 

MsZ rozpočet schválilo nasledovne 

1. schvaľuje rozpočet na rok 2019 vrátane programovej časti v nasledovnej 

štruktúre:  

 

Bežné príjmy:                 6 949 329        Bežné výdavky:                       6 864 638 

Kapitálové príjmy:         2 713 830        Kapitálové výdavky                3 188 631 

Finančné príjmové operácie:     441 057  Finančné výdavkové operácie:         50 947 

--------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom:                  10 104 216       Výdavky celkom:                      10 104 216 

 

Zároveň vzalo na vedomie rozpočet na roky 2020 a 2021 vrátane programovej časti a stanovisko 

hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 

a 2021. 



Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 16.05 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec  MUDr. Ammer. 

 

10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol  

Hlavná kontrolórka Ing. Maťková informovala o vykonaných kontrolách, a to kontrole 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017 v rozpočtovej 

organizácii Základná škola Stará Turá ako i o kontrole výsledku hospodárenia a inventarizácie 

vlastného imania k 31. 12. 2017 v rozpočtovej organizácii Základná škola Stará Turá. 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Koštialová informovala o probléme, ktorý im vznikol v súvislosti s prácou 

účtovníčky. Zdôraznila, že finančná kontrola je veľmi dôležitá aj v tomto sektore. 

Primátorka skonštatovala, že v tomto smere podala pomocnú ruku i audítorka, podstatné je 

však, to že sa veci po ekonomickej stránke dali do poriadku. 

MsZ vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019 

Primátorka mesta navrhla vypustiť z návrhu úloh úlohu č. 2 a 3. Namiesto úlohy č. 2 navrhla 

zaradiť do plánu kontrolnej činnosti úlohu „Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov  

k 31. 12. 2018 v rozpočtovej  organizácii Základná škola  Stará Turá“. 

MsZ schválilo plán úloh hlavnej kontrolórky s nasledovnými úlohami: 

l. Kontrola zmlúv s externým manažmentom pri rozpracovaných projektoch 

2. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2018 v rozpočtovej organizácii 

Základná škola  Stará Turá 

3. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za 

rok 2018 

4. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018 

5. Vyhodnotenie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

6. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

7. Ostatná kontrolná činnosť: 

- ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

- kontroly opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci s príslušnou komisiou 

MsÚ 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

12. Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá 

Informáciu k materiálu podal prednosta úradu. Program odpadového hospodárstva (POH) 

sa vypracúva na viacerých úrovniach. Najskôr bol vypracovaný celoslovenský POH, 

nasledovali kraje a na záver majú povinnosť vypracovať POH obce a pôvodcovia odpadov.  

Dňa 01. 06. 2018 bola vo Vestníku vlády vydaná Všeobecne záväzná Vyhláška Okresného 

úradu Trenčín č. 1/2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Trenčianskeho kraja na 

roky 2016 – 2020. Obec  je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch 

mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona č. 79/2015 o odpadoch a so 

záväznou časťou programu príslušného kraja. Mesto Stará Turá POH predložilo na 

posúdenie 02. 08. 2018 OÚ – ŠSOH v Novom Meste nad Váhom a tento skonštatoval, že 

POH mesta Stará Turá je vypracovaný v súlade so zákonom o odpadoch a so záväznou 

časťou POH Trenčianskeho kraja 



 Čo konkrétne má POH obce obsahovať uvádza zákon č. 79/2015 o odpadoch a jeho 

vykonávajúca Vyhláška č. 371/2015.  

Program odpadového hospodárstva bol vypracovaný v zmysle Zákona 79/2015 

o odpadoch a Vyhlášky 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch  firmou ENEX consulting, s.r.o. Trenčín. 

Poslanec Ing. Zloch mal dotaz, či to bude mať nejaký dopad na občanov, či nepríde zasa 

nejaké zdraženie. Primátorka mesta odpovedala, že toto nie. 

MsZ schválilo POH na roky 2016-2020. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

13. Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 

MsZ schválilo vyhlásenie dobrovoľnej zbierky, ktorá sa bude konať 8.12.2018 počas trvania 

Vianočného trhu. Zároveň uložilo informovať na nasledujúcom zasadnutí MsZ o priebehu 

zbierky a jej výnose. 

Mgr. Bublavá pozvala prítomných na Vianočný trh. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

14. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky primátorky mesta 

Mesto má na prvku 1.1.1. Výkon funkcie primátorky, zástupkyne primátorky a hlavnej 

kontrolórky rozpočtovanú sumu 142 610 €, v ktorej je už zahrnutá čiastka výdavkov na 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorky mesta.  

MsZ schválilo návrh. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

15. Návrh na stanovenie termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času 

v meste Stará Turá 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 3/2016 – Nar. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v § 3 ods. 3 a 5 b) 

ustanovuje povinnosť odsúhlasenia termínov a predajného času počas konania príležitostných 

trhov  mestským zastupiteľstvom. Príležitostné trhy sa termínovo dlhodobo opakujú, Remeslá 

našich predkov sa organizujú každý druhý rok. 

Schválené boli nasledovné termíny príležitostných trhov 

 Vítanie jari                               12. apríl 2019  v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. 

 

 Remeslá našich predkov           9. augusta 2019 v čase od 8,00 hod. do 22,00 hod. 

 

 XXVIII. Staroturiansky jarmok  
                                                  14. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

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

        15. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.      

 

 Kopaničársky jarmek             18 . októbra 2019 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

 

 Vianočný trh                            14 . decembra 2019 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 

 



 

O 16.35 hod sa vrátil do rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 

16. Návrh VZN č. 4/2018-Nar. O podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Novela zákona nahradila povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom domove 

jednorazovým príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení poskytovania 

starostlivosti v Centre pre deti a rodiny. Centrum pre deti a rodiny je nový druh zariadenia, 

ktorým sa zmenili existujúce zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 

krízové strediská, resocializačné strediská a detské domovy. 

Okrem príspevku na osamostatnenie sa, podľa § 64 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ,obec môže rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytovať príspevok 

na dopravu do a z centra v ktorom je dieťa umiestnené, na úpravu a zachovanie vzťahov medzi 

dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pričom podmienky 

poskytovania príspevku na dopravu ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení.  

Poskytnúť príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je povinnosť obce, 

pričom však zákon nesplnomocňuje obec upravovať podmienky poskytovania tohto príspevku 

vo všeobecne záväznom nariadení, pretože ich upravuje § 69 zákona. Podľa § 90 na konanie 

o príspevku na uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého sa vzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní, tento predpis sa však nevzťahuje na príspevok na dopravu.   

Návrh VZN č. 4/2018 preto upravuje iba podmienky poskytovania finančného príspevku na 

dopravu.  

Poslanec Ing. Zloch sa zaujímal ako to je s tým príspevkom na osamostatnenie. 

Primátorka potvrdila, že zo zákona je mesto povinné poskytnúť mladým dospelým z detského 

domova štartovné vo forme finančného príspevku. Týka sa to viac miest, kde funguje detský 

domov. 

Mgr. Barbušinová doplnila, že je to čiastka vo výške 30 % zo sumy 3- násobku sumy životného 

minima, čo je dnes cca 421 €. Nahradilo to tvorbu úspor. Je to na zabezpečenie bývania alebo 

vzdelávania. 
MsZ schválilo VZN č. 4/2018-Nar. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

17. Dodatok k zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci RVS AQUATUR a. s. 

Predseda predstavenstva Ing. Ješko  informoval, že na základe kontroly Inšpekcie životného 

prostredia v roku 2016 vznikla spoločnosti Aquatur, a. s. povinnosť rekonštruovať 

odľahčovacie komory, ktoré sú súčasťou kanalizačných sietí v termíne do 30.6.2017. 

Vzhľadom na to, že spoločnosť Aquatur, a. s. v tomto období nedisponovala dostatočnými 

finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie danej investície, požiadala mesto Stará 

Turá o poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci vo výške 100 tis. € so splatnosťou 

31.12.2018. 

Spoločnosť Aquatur a. s. požiadala Mesto Stará Turá o dodatok k Zmluve o krátkodobej 

finančnej výpomoci, kde čl. 1, bod 2 sa mení takto: Dlžník sa zaväzuje splatiť do 31.12.2019 

splátku vo výške 40 000,- €, do 31.12.2020 splátku vo výške 40 000,-€ a do 30.06.2021 

splátku vo výške 20 000,-€. 

Ing. Zloch sa opýtal, či sa tam jednalo o 3 komory a či tie náklady 100 tis boli skutočne 

potrebné. 

Ing Ješko odpovedal, že áno, bola tam verejná súťaž a jednalo sa o čiastku 114 tis. €. 

Primátorka sa spýtala Mgr. Škriečku, či máme Regulačným úradom už schválenú cenu vody 

a požiadala ho informovať poslancov o poplatku za odvádzanie dažďovej vody. 



Mgr. Škriečka sa vyslovil, že čo sa týka cien, nevyzerá to pozitívne. Na Regulačnom úrade 

/RU/ je už návrh cien niekoľko mesiacov. Nejedná sa o výrazné zvýšenie cien, tieto vychádzajú 

z novej  vyhlášky. PreVak požaduje, aby cena vodného stúpla o 2,6 %. Jedným z povinných 

návrhov je vydokladovať sociálny dopad na obyvateľstvo, čo vo finančnom vyjadrení 

predstavuje 0,61 €/rok na 1 obyvateľa, pri stočnom je to na úrovni 10 % tam to vychádza na 

3,41 €, takže celkovo je to ročný dopad cca 4,- € na 1 obyvateľa, čo Mgr. Škriečka vníma ako 

symbolický, čo do mesačného pohľadu. Z pohľadu riaditeľa RU Prof. Jahnátka sa má nárast 

cien zjemňovať. Takže, keď sa RU vyjadrí k cenám, podá bližšie informácie. Toto je cena, ktorú 

chcela spoločnosť vyberať pred rokom, stále nie je dobehnutý rok. Zvyšuje sa deficit investícií 

do sietí o čom sa málo hovorí. Zatiaľ historicky občan Starej Turej neplatil viac ako občan 

Nového Mesta nad Váhom. Skonštatoval, že spoločnosť včas investovala do sietí, lebo 

odľahčovacie komory odľahčujú návalovú dažďovú vodu, aby neprišlo k vytopeniu objektov. 

Poďakoval za spoluprácu za uplynulé 4 roky. 

Poslanci schválili dodatok k zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci. Hlasovanie poslancov: 

za 10 

 

18. Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej  

starostlivosti      Stará Turá“ 

     Informáciu k materiálu podal prednosta úradu Ing. Volár. Uviedol, že už na minulom 

zasadnutí sa rokovalo o zámere predloženia štúdie. Došlo k úprave výzvy na tento projekt , kde 

sa upravil pôvodný rámec oprávnených výdavkov z celkovej čiastky 1,5 mil EUR na 

1 058 823,52 EUR, a z tohto z dôvodu sa prehodnotil rozsah prác,  upustilo sa od budovania 

nadstavby nad detským pavilónom za účelom poskytovania sociálnej služby. Finančné 

prostriedky pre dokončenie rekonštrukcie budovy pôjdu predovšetkým na dokončenie 

zateplenia obvodových stien budovy, rekonštrukciu a zateplenie strechy, dokončenie výmeny 

výplní okenných otvorov, vybudovanie kanalizačnej prípojky napojenej na verejnú kanalizačnú 

sieť.  

MsZ prerokovalo predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, ktorú vyhlásilo Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny 

operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. 

Zároveň schválilo financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 

1.058.823,52 EUR, z ktorých minimálne 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je 

vo výške 52.941,18 EUR a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov; ako i  

zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným partnerom, 

ktorým bude mesto Stará Turá a partnermi, ktorými budú poskytovatelia ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

19. Návrhy a otázky poslancov 

Bc. Zigová podala poslanecký návrh uznesenia k vykonaniu kontroly hlavnou kontrolórkou 

mesta 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXXXI. zasadnutí dňa  

8. 11. 2018 návrh  na vykonanie operatívnej  kontroly hlavnou kontrolórkou mesta , a to 

preverenie správnosti financovania nákupu nového úžitkového vozidla Mercedes pre 

Technické služby Stará Turá. 

  T: 31. 12. 2018 



MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 

Primátorka mesta informovala, že nám v meste pribudli 3 wifilavičky, a to 2 na námestí a 1 na 

štadióne. 

JUDr. Klačková  vyslovila poďakovanie Technickým službám ohľadom živých plotov aj za 

odstránenie poruchy na lampe verejného osvetlenia. 

Ing. Zloch sa vyslovil, že na komisii výstavby sa rokovalo ešte o zábradlí pred Lipou. Bude sa 

tu niečo s tým robiť? 

Primátorka sa vyslovila, že v budúcom roku tento problém treba vyriešiť a požiadala 

riaditeľku Technických služieb o riešenie. 

Mgr. Bublavá požiadala v rámci rekonštrukcie chodníkov opraviť chodník od byt. domu 261  

k mestskej tržnici. 

Primátorka mesta poďakovala poslancom za prácu a všetky podnety a návrhy, ktoré dávali 

počas celého 4-ročného obdobia. Osobitne poďakovala za poslaneckú prácu Mgr. Bublavej 

a Ing. Zlochovi, ktorí v ďalšom volebnom období nekandidujú. Tak isto poďakovala 

zamestnancom MsÚ, ktorí spolupracovali na príprave zasadnutí,  príspevkovým a rozpočtovým 

organizáciám. Všetkým poďakovala za podporu pri riešení úloh samosprávy. 

Na záver odovzdala poslancom na pamiatku symbolickú šálku kávy Augustína Roya. 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka  prítomným za účasť a ukončila zasadanie 

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 
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