
Z Á P I S N I C A 

 

zo VII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 18. 6.  2015 

 

 

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.   Vyhodnotenie uznesení z V. a VI. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Návrh rozpočtového  opatrenia 

 7.   Návrh III. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015 

 7.1 Návrh II. zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina pre rok 2015 

 8.   Návrh VZN č. 4/2015-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby  

 9.   Návrh VZN č. 5/2015-Nar. O zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, 

reklamným a komerčným obsahom na území  mesta Stará Turá  

10.  Návrh VZN č. 6/2015-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a výške 

príspevku zákonného zástupcu 

11.  Návrh VZN č. 7/2015-Nar. O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu 

a služieb na území mesta Stará Turá 

12.  Návrh  Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Stará Turá      

13.  Príprava PHSR na roky 2015-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14.  Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre  2. polrok 2015 

15.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol po V. zasadnutí MsZ 

16.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2015 

17.  Vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2014 

18.  Návrh na podanie žiadosti o NFP pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného  

osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa“ 

19.  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   

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

Halinárová o 15,00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  12 poslancov. Ospravedlnená bola  

Mgr. Soňa Krištofíková.  

       Primátorka mesta oboznámila poslancov s programom rokovania. Navrhla zaradiť do programu 

rokovania dodatočne bod č. 18a - Zmena v zložení komisie ZPOZ, stiahnuť z rokovania 

materiál č. 4.10 – prenájom pozemkov spoločnosti MOKI s.r.o. 

 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 



2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Bohdan Görög, Mgr. Júlia Bublavá, 

JUDr. Patrícia Klačková. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak.  

Hlasovanie poslancov: za 8, zdržali sa: 4 /Mgr. Bublavá, Ing.Görög, Bc.Zigová, 

Ing.Bunčiak/ 

 

 

11.  Návrh VZN č. 7/2015-Nar. O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu 

a služieb na území mesta Stará Turá 

 

     Na zasadnutie sa dostavili i občania z Ul. Kozmonautov, ktorí požiadali o slovo poslanecký 

zbor. Primátorka mesta preto navrhla poslancom zmenu, a to zaradiť ako prvý bolo rokovania 

bod č. 11.  Návrh VZN č. 7/2015-Nar. O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu 

a služieb na území mesta Stará Turá, pre ktorý sa občania dostavili. 

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržali sa: 2 /Mgr. Bublavá, Hluchá/   

Úvodom vystúpil Martin Tabák, spolumajiteľ spoločnosti TIPBAR s.r.o. Žilina, ktorý má 

prevádzku umiestnenú pri Kozmose. V snahe výjsť v ústrety občanom, ktorí vzniesli námietky 

k prevádzke ich oslovil s tým, že by sa mali spoločne stretnúť, nikto z nich však na toto spoločné 

stretnutie neprišiel. Vyslovil sa, že z jeho strany bolo všetko v poriadku a pokiaľ mesto uvedené 

nariadenie nezmení, bude sa domáhať svojich práv právnou cestou. 

Ďalej vystúpil Anton Hornáček, ktorý žije v bezprostrednom susedstve prevádzky. Vyslovil sa, 

že pri Kozmose je všetko v poriadku, nie sú tam žiadne šarvátky, jedine sused Rodenák vyrába 

rozruch na ulici. V podobnom duchu vystúpil aj Ľuboš Kučera. 

Eva Hornáčková, dcéra Jaroslava Hornáčka, ktorý založil túto prevádzku, povedala, že môže 

potvrdiť, že tu neboli problémy, problém bol od počiatkov len s jedným susedom, a to 

Rodenákom. Vyslovila sa, že nariadenie mesta je likvidačné. Jej matka má na túto prevádzku 

úver a toto ju položí. Nechápe o čo tu vlastne ide, nočný kľud je až od 22 hod. Konzultovala 

tento problém aj s renomovaným právnikom. 

Karol Očenášek  sa vyslovil, že prevádzkovať takéto zariadenie len do 19 hod je ozaj málo. Pre 

neho ako cukrovkára, tam malo hranie stolného tenisu blahodárne účinky na jeho zdravie. 

Vyslovil sa, že nechápe ako mesto môže dávať prednosť psom a holubom pred zdravím 

človeka. 

Primátorka mesta prečítala list od rodín z Kozmonautovej ulice. Vyslovila sa, že tento spor 

mesto zrejme nebude schopné takýmto spôsobom uzavrieť. Občiansko-právne vzťahy vyrieši 

len súd. 

Poslankyňa Hluchá navrhla ukončenie rozpravy. 

Hlasovanie poslancov za schválenie VZN č. 7/2015-Nar.: za 0 proti: 7 /Mgr. Bublavá, Ing. 

Slezáček, Hluchá, Ing. Durec, Ing. Bunčiak, Adámek, Bc. Zigová/, zdržal sa: 5 /Ing. Zloch, Ing. 

Görög, JUDr. Klačková, MUDr. Ammer, Durcová/ 

 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z V. a VI. zasadnutia  MsZ  
MsZ vzalo materiál jednohlasne na vedomie. 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť Róberta Sadloňa, bytom Dibrovova 225/25, Stará Turá o odkúpenie časti 

pozemku parc. č. 937/1, ktorý sa nachádza na ul. Dibrovovej. Predmetný pozemok má  

žiadateľ v súčasnej dobe v nájme na základe zmluvy o nájme č. 25/maj/2014. 

MsZ schválilo zámer odpredaja pozemku. 



Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.2 Žiadosť  Mareka Gajdošíka, bytom Gen. M.R.Štefánika 383/33 Stará Turá o využitie 

betónového podkladu o rozmere 3x2,5m na pozemku č. 730, ktorý chce využiť na stavbu 

plechového rozoberateľného prístrešku pre motocykel. Žiadateľ bol prítomný na rokovaní 

a vysvetlil svoju žiadosť. Podotkol, že v Novom Meste nad Váhom tento systém prenájmu 

funguje. 

Poslanec Ing. Bunčiak informoval, že žiadateľ bol na komisii výstavby, ktorá sa touto 

žiadosťou zaoberala. Momentálne žiada len o prenájom. Prenájom parkovacích miest je 

problematika, ktorá sa bude musieť do budúcna riešiť. 

Primátorka mesta zdôraznila, že do budúcna sa budú musieť odstrániť škrupinové garáže 

v meste, ktoré boli budované ako dočasné, ale stoja dodnes. Mesto preto nemá záujem na 

budovaní ďalších takýchto garáží. V rámci mesta je to neobvyklé a mohlo by to spustiť lavínu 

ďalších takýchto žiadostí. 

Za neschválenie žiadosti hlasovali poslanci: za 6 /Mgr.Bublavá, Ing. Slezáček, Ing. Durec, 

Ing.Bunčiak, Hluchá, Ing. Görög/ , proti: 0, zdržal sa: 6 /MUDr. Ammer, JUDr. Klačková, 

Durcová, Bc.Zigová, Ing. Zloch, Adámek/ 

K uvedenej žiadosti zastupiteľstvo neprijalo uznesenie. 

 

4.3 Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  

žiadosť  pána Milana Medňanského, bytom Družstevná 486/69, Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch parcela reg. „C“ parc. č. 99/1 a parc. č. 355, ktoré sú vytvorené 

z pôvodného pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203, z dôvodu uloženie elektrickej prípojky 

k novostavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 437/1.    

MsZ žiadosť jednohlasne schválilo. 

 

4.4 Žiadosť pána Petra Schwartza a manž. Jany, bytom SNP 3/12, Stará Turá o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5689 – trvalý trávnatý porast o výmere 324 m2, ktorý sa 

nachádza v miestnej časti Súš. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že na predmetnom pozemku 

sa nachádza časť rodinného domu a z dôvodu ucelenia svojich pozemkov. Žiadateľ pri kúpe 

týchto nehnuteľností zistil, že dom nie je riadne zakreslený a časť domu a dvora zasahujú aj do 

pozemku parc. č. 5689. Predchádzajúci vlastník predmetné pozemky takto užíval už od roku 

1981.  

MsZ zámer odpredaja jednohlasne schválilo. 

 

4.5 Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie časti miestnej komunikácie parc. č. 17226/1, 

ktorá zasahuje do pozemkov parc. č. 17207/2 a parc. č. 17205. Vlastníkom pozemkov parc. č. 

17207/2 a 17205 je Ing. Ján Klč, Papraď 1679, Stará Turá. Problém navrhujeme riešiť 

zámennou zmluvou s doplatkom, nakoľko časť pozemku vo výmere 4 m2 (z parcele č. 17226/1) 

je súčasťou pozemku parc. č. 17205.  Mesto Stará Turá doplatí vlastníkovi za rozdiel vo výmere 

a to za 31 m2. 

MsZ jednohlasne schválilo zámer zámeny časti pozemkov. 

 

4.6 Žiadosť pána Jána Čičmanského a manž. Emílie, bytom Súš 2592, Stará Turá o odkúpenie 

časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4033/2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Trávniky za 

domom a záhradou žiadateľa. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu ucelenia svojich pozemkov, 

nakoľko ich už užívali rodičia žiadateľa. Z dôvodu, že žiadateľ je na invalidnom dôchodku 

a manželka na materskej dovolenke prosí MsZ o odpredaj pozemku za 1,- €/m2.  

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 5 - 

V/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.   



            MsZ jednohlasne schválilo odpredaj časti z pozemku parc. č. 4033/2 – ost. plocha o celkovej 

výmere 1199 m2 ,        v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení, ktorý sa nachádza v k. ú. Stará Turá, zapísaný je na LV č. 1 ako parcela reg. 

„C“ na mesto Stará Turá v celosti. Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo 

výške 2,40 €/m2. 

 

4.7 Žiadosť spoločnosti RadioLan, s.r.o. Bratislava o nájom časti priestoru strechy veže na 

hasičskej zbrojnici v Drgoňovej doline z dôvodu zachovania prípojného bodu verejnej 

elektrickej komunikačnej siete. Spoločnosť RadioLan s.r.o. prebrala verejnú komunikačnú sieť 

prevádzkovanú spoločnosťou MyjavaNet s.r.o. Myjava, ktorá mala tento priestor v užívaní na 

základe zmluvy o výpožičke č.51/maj/2013. Z dôvodu zachovania vysokej kvality 

poskytovaných služieb pre obyvateľov mesta Stará Turá – Drgoňova Dolina by spoločnosť 

RadioLan naďalej rada prevádzkovala uvedený bod siete.  

 MsZ jednohlasne schválilo zámer prenájmu nebytových priestorov. 

 

4.8 Žiadosť  spoločnosti ZDRAV-TECH s.r.o. Stará Turá o prenájom pozemku parc. č. 536/11 

– ostatná plocha o výmere 126 m2, parcela registra „C“.Pozemok  sa nachádza na  Ul. Gen. 

M.R. Štefánika pred budovou bývalej predajne odevov súp. č. 101/18. Žiadateľ má na tomto 

pozemku  záujem na vlastné náklady vybudovať odstavnú plochu pre nakladanie a vykladanie 

tovaru a parkovacie plochy, vrátane parkoviska pre telesne postihnutých. Žiadateľ je vlastníkom 

budovy súp. č. 101/18 a bude v nej umiestnené sídlo spoločnosti. Zámer prenájmu  pozemku 

bol zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - V/2015. K zverejnenému zámeru 

neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ jednohlasne schválilo prenájom pozemku za cenu 1€/m2/rok. 

 

4.9 Žiadosť  p. Jána Gorčíka a manželky  Gabriely, bytom Stará Turá, Súš č. 2599  o odkúpenie 

časti pozemku parc. č. 4028/1 v miestnej časti Trávniky, ktorá  susedí s pozemkami parc. č. 

4027/15 a 4027/16.  Pozemok  parc. č. 4027/15 je vo vlastníctve žiadateľky pani Gorčíkovej 

a pozemok parc. č. 4027/16 je vo vlastníctve p. Anny Nemcovej, ktorá je matkou pani 

Gorčíkovej. Pozemok parc. číslo 4028/1 je vedený v KN ako parcela registra „C“  - ostatná 

plocha o celkovej výmere 653 m2 a je zapísaný na  LV č. l na mesto v podiele 1/1. 

Zámer prenájmu  pozemku bol zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 16 - 

V/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ jednohlasne schválilo odpredaj časti pozemku za cenu 3€/m2. 

 

4.11 Žiadosť pána Branislava Redaja, bytom SNP 265/11, Stará Turá o odkúpenie pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 4033/2 – ost. plocha o výmere 1199 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Trávniky. Pozemok žiada odkúpiť za účelom výstavby rodinného domu. Ako prílohu 

k žiadosti  prikladá zameranie pozemku aj s naplánovanými inžinierskymi sieťami, ktorých 

zameranie bolo uskutočnené 9.3.2015.    

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 5 - 

V/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ jednohlasne schválilo odpredaj časti pozemku za cenu 4,20€/m2. 

 

4.12 Žiadosť pána Branislava Koštiala, bytom Papraď 1660, Stará Turá o odkúpenie pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 17037 – zast. plocha o výmere 162 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Papraď.  Na predmetnom pozemku sa náchádza prístupová cesta k rodinnému domu, ktorý 

je vo vlastníctve žiadateľa. Cesta je v zlom stave a žiadateľ sa nemá ako dostať k domu. Zároveň  

súhlasí, že pri odpredaji predmetného pozemku zriadi vecné bremeno pre pána Matušíka, 



vlastníka susedného domu, ktorý potrebuje manipulačný priestor v prípade rekonštrukcie 

rodinného domu. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 4.5.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 8 - V/2015. 

K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ jednohlasne schválilo odpredaj časti pozemku za cenu 3,60 €/m2. 

 

4.13 Žiadosť pána Dušana Matušíka a manž. Anny, bytom Papraď 1662, Stará Turá o 

odkúpenie časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17037 – zast. plocha o celkovej výmere 162 

m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Papraď. Pozemok priamo susedí s pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa a v šírke 1,5 m po celej dĺžke rodinného domu je potrebný na zachovanie 

manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu domu. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 4.5.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 8 - V/2015. 

K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ jednohlasne schválilo odpredaj časti pozemku za cenu 3,60 €/m2. 

 

4.14 Návrh na doplnenie uznesenia č. 17 – V/2015 zo dňa 23.4.2015, ktorým bol schválený 

odpredaj častí z pozemkov parc. č. 1761/210 a parc. č. 1762  pre  Ing. Jána Kišša a manž., bytom 

Lúčna 1, Stará Turá. Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1761/221 

– ost. plocha o výmere 39 m2 a pozemok parc. č. 1761/222 – orná pôda o výmere 247 m2. 

Pozemky budú evidované ako parcela registra  „C“. 

MsZ  návrh jednohlasne schválilo. 

 

4.15 Návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke majetku mesta pre DHZ Papraď, DHZ Drgoňova 

dolina, DHZ Topolecká a DHZ Stará Turá. Jedná sa o výpožičku budov hasičských zbrojníc 

a inventáru, ktorý dobrovoľné hasičské zbory využívajú.  

Poslankyňa Durcová pripomienkovala v zmluve chybu pri uvedení podpisu, kde má byť za 

Drgoňovu Dolinu správne uvedený Igor Durec. 

Poslanec Ing. Görög pripomienkoval, že nie sú predložené v prílohe súpisy majetku. 

MsZ  návrh jednohlasne schválilo. 

 

4.16 Návrh  spoločnosti STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom na prenájom pozemkov parc. 

č. 441 a parc. č. 442/1. Prenájom pozemkov je potrebný z dôvodu výstavby nájomného 

bytového domu s 15 b.j. 

MsZ  zámer prenájmu  jednohlasne schválilo. 

 

4.17 Návrh na predĺženie lehoty plnenia zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na výkup 

pozemkov v lokalite IBV Drahy z dôvodu, že lokalita nie je po technickej stránke pripravená 

na výstavbu. V lokalite sa vyskytol aj problém so skládkou nebezpečného odpadu. V súčasnej 

dobe sa spracováva posudok na zistenie vplyvu skládky na dané územie. Navrhujeme predĺžiť 

platnosť zmlúv o dva roky. 

MsZ  návrh jednohlasne schválilo. 

 

4.18 Návrh majetkového oddelenia na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení 

vecného bremena s vlastníkmi pozemkov dotknutých stavbou „Stará Turá Topolecká - vodovod 

a kanalizácia“. Zmluvy sú potrebné k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

pre uvedenú stavbu.  

MsZ  návrh jednohlasne schválilo. 

 



4.19 Návrh  zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená so spoločnosťou 

STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom. Predmetom zmluvy je záväzok uzavrieť kúpnu 

zmluvu na odkúpenie 15 b. j. na Ul. Hlubockého. 

MsZ  návrh jednohlasne schválilo. 

 

4.20 Žiadosť spoločnosti STINEX s.r.o. o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby „Bytový dom 

15 b. j.“ na pozemkoch parc. č. 446/16, parc. č. 446/20, parc. č. 446/26, parc. č. 442/1, parc. č. 

458/1 a parc. č. 441. 

MsZ  návrh jednohlasne schválilo. 

 

4,21 Žiadosť pána Šena Hasipiho, Hurbanova 125/23, Stará Turá o prenájom časti  cca 20 m2 

z pozemku parc. č. 582/2. Pozemok sa nachádza pri prevádzke predajne zmrzliny v obchodnom 

dome na ul. SNP 111. Na pozemku sa nachádza terasa.  

MsZ   jednohlasne schválilo zámer prenájmu pozemku. 

 

Z rokovacej miestnosti odišli poslankyne Mgr. Bublavá a Hluchá. 

4.22 Žiadosť o zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov a delegovanie zástupcu 

mesta na toto zhromaždenie v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úprav. Zhromaždenie 

vlastníkov je potrebné uskutočniť z dôvodu uzatvorenia novej zmluvy o prenájme poľovného 

revíru podľa § 12 zákona č. 274/2009 Z. z. a jej následného zaevidovania príslušným okresným 

úradom podľa § 16 zákona  č. 274/2009 Z. z. nakoľko platnosť starej zmluvy končí 31.12.2015.  

MsZ schválilo za  mesto Stará Turá ako oprávneného zástupcu JUDr. Branislava Pribiša. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 16.10 odchádza z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Bunčiak.  

O 16.11 prichádza do rokovacej miestnosti poslankyňa Hluchá. 

 

4.23 Žiadosť Mestského futbalového klubu Stará Turá o podporu futbalu výstavbou 

tréningového ihriska s umelým trávnatým povrchom.  

                MsZ vzalo materiál na vedomie a uložilo MsÚ hľadať možnosti na výstavbu ihriska s použitím 

financovania z cudzích zdrojov. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu vzalo MsZ na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

O 16.15 odišiel z rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer a prišiel Ing. Bunčiak. 

 

 

6. Návrh rozpočtového  opatrenia 

Informáciu k materiálu podal Ing. Holota. Týmto opatrením sa zvýšia celkové príjmy a celkové 

výdavky programového rozpočtu o sumu 900 000 €, pričom celkový výsledok hospodárenia sa  

nezmení. Mesto Stará Turá v spolupráci s Technickými službami m.p.o. Stará Turá zabezpečuje 

prípravu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II. etapa“. Jedná sa o 

výmenu a doplnenie svietidiel na existujúcich  stĺpoch verejného osvetlenia v meste 

a mestských častiach mesta Stará Turá za svietidla typu LED. V rámci prvku bude spracovaná  

 



svetelnotechnická štúdia v súlade s platnou legislatívou, následne zabezpečená realizácia 

výmeny a doplnení svietidiel a svetelnotechnické meranie vlastností verejného osvetlenia po 

jeho rekonštrukcii. V prípade, že naša žiadosť o získanie dotácie z fondov EÚ bude úspešná, 

musíme plnenie tohto projektu zabezpečiť najneskôr do konca roku 2015.  Predpokladáme, že 

na úhradu nákladov spojených s plnením budeme musieť použiť rezervný fond mesta.   

O 16.17 sa vracia do rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

7. Návrh III. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015 

Touto zmenou rozpočtu sa zvýši prebytok bežného rozpočtu o sumu 51 300 €: 

- zvýšením príjmov bežného rozpočtu o sumu 62 249 € 

- zvýšením výdavkov bežného rozpočtu o 10 949 € 

a zvýši schodok kapitálového rozpočtu o sumu 51 300 €: 

- zvýšením príjmov kapitálového rozpočtu o sumu 885 000 € 

  - zvýšením výdavkov kapitálového rozpočtu o sumu 936 300 €. 

 

 
 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

O 16.20 sa vracia do rokovacej miestnosti MUDr. Ammer. 

  

 7.1 Návrh II. zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina pre rok 2015 

Informáciu k materiálu podala riaditeľka DK Javorina Eva Adámková. Návrh II. zmeny 

programového rozpočtu m.p.o. Dom kultúry Javorina Stará Turá pre rok 2015 rozpočtovým 

opatrením v súlade s ustanovením §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to  

príjem výdavok

111003 BP 5 000

4.2. BV 5 000

111003 BP 3 000

3.4. BV 3 000

111003 BP 99

10.1.1.a/ BV 25

10.1.1.b/ BV 74

311 BP 2 407

111003 BP 443

13.4.3 BV 2 850

111003 BP 6 300

9.3.1 KV 6 300

322 b/ KP 855 000

111003 BP 45 000

5.5.2 KV 900 000

322 b/ KP 30 000

11.10.2 KV 30 000

947 249 947 249

*

19 Rekonštrukcia verejného osvetlenia II etapa

14 Finančný príspevok na kostol

20 Rekonštrukcia DK Javorina

Hydraulická regulácia rozvodov teplej vody BD 

Mýtna 537

16
Viacúčelové ihrisko - zvýšenie spotreby energií a 

výdavky na údržbu

17
Príspevok na charitatívny účet a jeho účelové 

použitie

Schválené 

primátorkou mesta v 

súlade s uznesením 

MsZ č. 35-V/2015 zo 

dňa 23.04.2015

18 Riešenie odvodu zrážkových vôd - ZUŠ

Schválené uznesením 

MsZ č.: ..................... 

zo dňa 18.06.2015

Účelovo viazané 

výdavky *

Dotácia MFSR na základe uznesenia vlády č. 140 zo dňa 25.03.2015

Evidencia rozpočtových opatrení r. 2015 k III. zmene PR

p.č. Popis rozpočtového opatrenia
Položka 

rozpočtu

Suma
Číslo uznesenia

15



 

navýšením na prvku 11.2.1 DK Javorina 15 tis. € na nákup osobného automobilu 

a na prvku 11.2.4 Kultúrny dom  Papraď 1,4 tis € výmena okien 

a znížením rezervného fondu 16,4 tis €. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

8. Návrh VZN č. 4/2015-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby  

Informáciu k materiálu podala Ing. Zapletalová. Zákon stanovuje výšku úhrady za sociálne 

služby s ohľadom na ekonomicky oprávnené náklady /ďalej EON/ na poskytovanú sociálnu 

službu. V súvislosti so uplatňovaním metodiky  ekonomicky oprávnených nákladov vo výpočte 

úhrad od klientov, po schválení členmi komisie pre sociálne veci a bývanie dňa 20.5.2015, bol 

prijatý predkladaný návrh.  Úhrady boli nastavené tak, aby v opatrovateľskej službe  k 1.8.2015  

bolo zvýšenie o  0,10 € za 1 hod. opatrovania, čo predstavuje 23% EON za r.2014. V Zariadení 

opatrovateľskej služby je návrh čiastku za odborné služby nezvyšovať /po prepočte je to 58% 

EON/ a úhradu za ubytovanie zvýšiť z 3,66 € na 3,90 €, čo predstavuje  80% EON. Týmto 

návrhom sa  mení znenie prílohy č.1 a č.2 pôvodného VZN č.9/2013. 

Primátorka mesta uviedla, že pre ľudí je priateľnejšia forma  opatrovanie v rodinnom prostredí. 

Poslankyňa Bublavá sa vyslovila, že si veľmi váži, že mesto ponúka takú širokú opatrovateľskú 

službu a je na úrovni. Kvalita ubytovania v zariadení sa citeľne zvyšuje každým rokom. 

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

9. Návrh VZN č. 5/2015-Nar. O zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, 

reklamným a komerčným obsahom na území  mesta Stará Turá  

     Informáciu  podala riaditeľka DK Javorina. Mesto Stará Turá má podobne ako iné mestá 

v posledných rokoch veľký problém s vylepovaním plagátov. V nedávnej dobe boli osadené 

nové vylepovacie tabule na viacerých miestach v Starej Turej. Riaditeľka Domu kultúry 

Javorina upozornila, že tieto plagátovacie plochy sú neustále prelepované novými a novými 

plagátmi, častokrát prelepia jedným plagátom celú vylepovaciu plochu a prelepia i plagáty, 

ktoré sú aktuálne a ktoré sa týkajú podujatí a akcií, ktoré organizuje mesto alebo Dom kultúry 

Javorina. Kultúra vylepovania plagátov je veľmi nízka, jednotliví organizátori podujatí vôbec 

neberú ohľad na iné propagačné plagáty.  

Poslankyňa  JUDr. Klačková navrhla zmenu v §4 ods. 4 „postupovať tak, aby neporušovali 

žiadne platné právne predpisy.“ Ďalej sa zaujímala o spôsob kontroly tohto nariadenia. 

Poslankyňa Hluchá mala dotaz prečo nie je v nariadení zahrnutá aj Topolecká, veď na 

konečnej autobusu je drevená síce dozolátna plocha.  

Prednosta upozornil, že na tento prípad sa vzťahuje §3 ods. i) VZN. 

Primátorka požiadala o prekontrolovanie stavu tabúľ v miestnych častiach. 

Ing. Zloch sa pýtal, či sa budú za porušenie ukladať pokuty. Zástupkyňa primátorky 

informovala, že týmto je poverená MsP. 

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

10.  Návrh VZN č. 6/2015-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

a výške príspevku zákonného zástupcu 

V prípade, ak žiak  navštevuje  súčasne 2 základné umelecké školy ( okrem Základnej 

umeleckej školy  Stará Turá aj základnú umeleckú školu v inom meste), má zákonný zástupca 

žiaka povinnosť poskytnúť  čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania výnosu 



dane z príjmov obciam len jednej škole. Ktorú z navštevovaných základných umeleckých škôl 

si vyberie,  a ktorej čestné vyhlásenie poskytne, si vyberá sám. 

Ak zákonný zástupca odovzdá čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole v inom meste,  

bude prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ  Stará Turá  

mesačne sumou vo výške 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.  

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

12.  Návrh  Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Stará Turá   

Poslanec Ing. Durec navrhol doplniť do bodu 9 ods, ch) slovo „zvolenie“ na začiatku vety. 

Hlavná kontrolórka navrhla k čl. 4 bod 4 , doplniť do uznesenia ukladaciu povinnosť, aby sa 

záväznou formou vypracovalo usmernenie k zjednoteniu predkladaných materiálov 

k zasadnutiu. Materiály často neobsahujú dôvodovú správu, nesú inú zodpovednosť, každý 

materiál je písaný iným typom písma, inou úpravou. 

Uznesenie sa dopĺňa o bod c), ktorý znie: 

 c)  u k l a d á 

           Vypracovať príkaz primátorky mesta k úprave materiálov predkladaných na  rokovanie  

MsZ. 

 

                  Z: Správne odd. 

                 T: 1. 8. 2015 

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

   

13.  Príprava PHSR na roky 2015-2022     

PHSR sa spracováva podľa aktuálne platnej legislatívy v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. 

o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s cieľmi  a prioritami ustanovenými v Partnerskej 

dohode, ktorá predstavuje strategický dokument pre čerpanie finančných prostriedkov zo 

štruktúr EÚ v programovom období, zároveň aj s cieľmi a prioritami PHSR VÚC. Dôležitým 

predpokladom úspešných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov 

je práve kvalitne pripravený PHSR. 

 

Zoznam členov pracovných skupín pri príprave a spracovaní PHSR mesta Stará Turá 

pre roky 2015  - 2022. 

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Gestor Ing. Ján Volár, prednosta Mestského úradu 

Stará Turá 

Koordinátor Ing. Iveta Petrovičová, vedúca 

organizačného oddelenia Mestského úradu 

Stará Turá 

Metodik Mgr. Peter Nemček, manažér KR - MAS 

Hospodárska pracovná skupina Ing. Jana Mináriková, vedúca oddelenia 

výstavby a ÚP Mestského úradu Stará Turá, 

Ing. arch. Katarína Robeková, projektový 

manažér Mestského úradu Stará Turá 

Ing. Jaroslav Holota, vedúci ekonomického 

oddelenia Mestského úradu Stará Turá 

Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového 

oddelenia Mestského úradu Stará Turá 



Ing. Ján Zloch - Komisia pre výstavbu, ÚP 

a dopravu, Elster s.r.o., Stará Turá 

Ing. Monika Hluchá - Komisia pre  rozvoj 

podnikateľských aktivít a zamestnanec 

Lesoturu, s.r.o. Stará Turá  

Ing. Bohdan Görög – Komisia pre financie, 

rozpočet a majetok mesta, Elster s.r.o., Stará 

Turá 

Sociálna pracovná skupina Vedúca sociálneho oddelenia 

Mgr. Lívia Boorová, pracovníčka 

Mestského úradu Stará Turá pre styk s 

verejnosťou 

Mgr. Júlia Bublavá - Komisia pre sociálne 

veci a bývanie, členka správnej rady 

Nadácie ŽIVOT Stará Turá 

Bc. Zuzana Zigová - Komisia pre školstvo, 

kultúru, mládež a šport, zástupkyňa 

primátorky mesta 

Environmentálna pracovná skupina Ing. Jarmila Knapová – pracovníčka 

Mestského úradu pre životné prostredie , 

odpadové hospodárstvo 

Ing. Jana Vráblová – riaditeľka Technických 

služieb Stará Turá 

Ing. Ivan Durec – konateľ spoločnosti 

Lesotur s.r.o. Stará Turá, lesné hospodárstvo 

Komisia pre životné prostredie 

     

 Mgr. Bublavá vzniesla pripomienku k otázke z dotazníka k bezbariérovému prístupu na úrad. 

Pri vyhodnotení bolo áno, ale ona s tým nesúhlasí. Len vstup je riešený bezbariérovo, ale na 

poschodie sa nedá dostať. 

Primátorka sa vyjadrila, že skutočne je to len čiastočne splnené.  

MsZ schválilo pracovné skupiny. Hlasovanie poslancov: za 12 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14.  Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre  2. polrok 2015 

 Informáciu podala Ing. Petrovičová, ktorá zároveň vyslovila spokojnosť s priebehom 

tohtoročného Staroturianskeho jarmoku.   Primátorka mesta tiež vyslovila spokojnosť 

s tohtoročným jarmokom a poďakovala organizátorom, Mgr. Bublavej a všetkým 

spoluorganizátorom za pekné podujatie Otvorená náruč na Podkylave. Mgr. Bublavá vyslovila 

poďakovanie sociálnej komisii za ústretovosť a pomoc. Primátorka mesta tiež konštatovala, že 

podujatie k MDD sa tiež vydarilo. 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 3/2014 – 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. 

Poslanci schválili nasledovné termíny: 

1. Remeslá našich predkov                7. augusta 2015   v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

                                                                                       kultúrny program do 22,00 hod., 

2. Kopaničársky jarmek                  23. októbra 2015   v čase od   8,00 hod. do 20,00 hod., 

3. Vianočný trh                             12. decembra 2015  v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

Hlasovanie poslancov: za 12 



 

O 17.00 odišli z rokovacej miestnosti poslanci MUDr. Ammer a Ing. Bunčiak. 

 

15.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol po V. zasadnutí MsZ 

MsZ vzalo  správu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

16.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2015 

Poslanec Ing. Görög navrhol zmenu úlohy č.1, a to vypustiť kontrolu čerpania 

reprezentačných výdavkov MsÚ za rok 2014 a nahradiť ju úlohou v znení :Finančná kontrola 

zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania bežných výdavkov za rok 2014 v subjekte 

Materská škola, Hurbanova 142, Stará Turá.  

MsZ plán schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

17.  Vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2014 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá bol schválený uznesením MsZ č. 55 – 

XVIII/2012 zo dňa 21.6.2012. Časový rámec plnenia KPSS je stanovený na roky 2012 – 2016 

a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých cieľov stanovených v komunitnom pláne sa realizuje 

jedenkrát ročne. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

18.  Návrh na podanie žiadosti o NFP pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného  osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa“ 

       Mesto v roku 2012 získalo NFP z Ministerstva hospodárstva SR pre projekt „Verejné 

osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa“, ktorý bude ukončený v 06/2015. V rámci tohto projektu 

sa podarilo zrealizovať modernizáciu verejného osvetlenia, v rámci ktorej bolo vymenených 51 

kusov svietidiel za LED svietidlá, stožiare, káblové vedenia, dva rozvádzače a boli osvetlené 4 

prechody pre chodcov. Zároveň bolo, za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných 

hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia, doplnených 24 kusov svietidiel. 

Týmto projektom bola zmodernizovaná iba časť mesta, a to ulice Jiráskova, Dibrovova, časť 

Mýtnej a časť Štefánikovej ulice 

V tomto roku by sme sa chceli uchádzať o nenávratný finančný príspevok na 

modernizáciu verejného osvetlenia v ostatných častiach mesta Stará Turá, ako aj jeho miestnych 

častiach. 

Maximálna výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR (bez DPH) 

Na realizáciu tohto projektového zámeru je možné požiadať o NFP vo výške 95%. 

Spoluúčasť mesta na kofinancovaní je 5 % z celkových nákladov projektu uvedených v žiadosti. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

18a - Zmena v zložení komisie ZPOZ 

Členka komisie  ZPOZ  Júlia Hodasová po uzavretí manželstva zmenila trvalý pobyt 

a z uvedeného dôvodu ukončila činnosť  v ZPOZ. V zmysle §11  zák. č. 369/1990 Zb. ako 

i Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá Čl. 2 ods. 1 členov 

komisií volí a odvoláva MsZ.  

MsZ vzalo uvedené na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 

 

 



19.  Návrhy a otázky poslancov 

Primátorka informovala poslancov, že v minulom týždni prebehlo výberové konanie na 

vedúcu odboru sociálneho nakoľko Ing. Zapletalová odchádza do dôchodku. Z piatich 

uchádzačov bola vybraná Mgr. Ivona Barbušinová.  

 

 

Na základe poslaneckého návrhu Ing. Göröga  k odvolaniu Ing. Ješka z komisie pre jeho 

viacnásobnú neúčasť na rokovaniach komisie a na základe dohovoru s ním, bolo prijaté nové 

uznesenie: 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015  

poslanecký návrh Ing. Bohdana Göröga na zmenu v obsadení Komisie pre financie, 

rozpočet a majetok mesta, na základe ktorého  

 

a) o d v o l á v a  

z funkcie člena Ing. Jaromíra Ješka, bytom Dibrovova 2, Stará Turá 

 

b) u k l a d á 

Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie. 

 

      Z: Správne odd. 

      T: 30. 6. 2015   

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

Mgr. Bublavá podala poslanecký návrh na zmenu tajomníka sociálnej komisie z dôvodu 

odchodu Ing. Zapletalovej. Bolo prijaté nové uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015  poslanecký 

návrh Mgr. Júlie Bublavej na zmenu v obsadení Komisie pre sociálne veci a bývanie, z dôvodu 

skončenia pracovného pomeru Ing. Viery Zapletalovej, na základe ktorého  

 

a) o d v o l á v a  

z funkcie tajomníka komisie  Ing. Vieru Zapletalovú, bytom Nové Mesto nad Váhom 

 

b) m e n u j e 

do funkcie tajomníka komisie Mgr. Ivonu Barbušinovú, bytom Sadová 9, Stará Turá 

 

 

c) u k l a d á 

Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie a menovaním do funkcie. 

 

      Z: Správne odd. 

      T: 30. 6. 2015   

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

Primátorka vyslovila poďakovanie riaditeľke Technoturu, nakoľko ohlásenú odstávku teplej 

vody, ktorá mala trvať 2 týždne zvládla za 5 dní. 

Ing. Zloch sa vyjadril k cenovej mape pozemkov, ktorá by sa mala podľa jeho názoru upraviť. 

Cena 6 €/m2  na kopaniciach je pomerne vysoká. Primátorka sa vyjadrila, že by mapu 

momentálne nemenila, je to len pomocný orientačný materiál, ku každej žiadosti sa vždy 

pristupuje individuálne. 



Riaditeľka DK Javorina pozvala prítomných na festival Divné veci, ktorý sa uskutoční 

v sobotu 27. 6. 2015 v rôznych častiach nášho  mesta. 

 

 

  

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka mesta prítomným za účasť a  

o 17,45 hod ukončila zasadnutie.  

 

 

 

 

 

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

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Richard Bunčiak 

 

 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

 

 


