
Z Á P I S N I C A 

 

z II. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 15. 1. 2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. O t v o r e n i e   

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov 
 3.   Vyhodnotenie uznesení z XXXXI. a z ustanovujúceho zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrh rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia 2015-2017 m. p. o.  

       DK Javorina  

 5.   Návrh rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia 2015-2017 m. p. o. 

Technické služby  

 6.   Návrh obsadenia komisií MsZ 

 7.   Návrh zmeny v  štatutárnych orgánoch, v dozorných radách s majetkovou účasťou mesta 

a radách škôl 

 8.   Správa z kontroly NKÚ v Technických službách 

 9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2015 

10.  Informácia o zriadení Denného centra Stará Turá a Papraď 

11.  Návrh pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR mesta Stará Turá na roky 2015-2020 

12.  Stanovenie termínov príležitostných trhov 1. polrok 2015 

13.  Schválenie úverov na rekonštrukciu ČOV Stará Turá pre AQUATUR a.s. 

14.  Návrhy a otázky poslancov  

 

 

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

 

1. O t v o r e n i e   

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

Halinárová o 15 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  11 poslancov. Ospravedlnení boli 

poslanci: Lukáš Adámek, Ing. Richard Bunčiak.  

Primátorka mesta oboznámila poslancov s programom rokovania, poslanci tento jednohlasne 

schválili. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Bohdan Görög, Mgr. Soňa Krištofíková, 

                                                    Ing. Ján Zloch 

Do volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Igor Slezáček, Ing. Ivan Durec, JUDr. Patrícia 

Klačková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Zuzana Zigová, Monika Hluchá 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov:  za 10, zdržal sa 1 /Ing.Zloch/ 

 

 

 

 

 

 



3. Vyhodnotenie uznesení z XXXXI. a z ustanovujúceho zasadnutia  MsZ  
Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 
 
4. Návrh rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia 2015-2017 m.p.o. DK 

Javorina  

K predloženému materiálu podala informáciu riaditeľka DK Javorina. Poslanec Ing. Görög 

mal pripomienku, že v tabuľke v stĺpci rok 2015 a 2016 je číselný nesúlad. Ďalej mal dotaz, či 

organizácia nepočíta so ziskom. 

Riaditeľka DK sa ospravedlnila za sčítaciu chybu, správny údaj náklady celkom bez odpisov 

v stĺpci 2015 je 215 960 € a stĺpci 2016 je 204 640 € a uviedla, že nepočítajú so ziskom, ich 

rozpočet ako príspevkovej organizácie mesta by mal byť vyrovnaný.  

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

5. Návrh rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia 2015-2017 m.p.o. 

Technické služby  

K materiálu podala informáciu riaditeľka Technických služieb, ktorá sa ospravedlnila za 

chybu v materiáli a uviedla, že tretia tabuľka, ktorú poslanci obdržali je už správna.  

Primátorka vytkla spracovateľom materiálu chybovosť a nespokojnosť s doručovaním 

materiálov k zasadnutiu. V budúcnosti budú iba vo výnimočných prípadoch materiály 

predkladané poslancom 48 hodín pred zasadnutím. 

Ing. Durec vyslovil názor, že keď budú zasadať komisie, tak takéto problémy už nebudú. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

6. Návrh obsadenia komisií MsZ 

Primátorka mesta navrhla doplniť do komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta Dalibora 

Jankoviča.  

Hlasovanie poslancov za doplnenie tohto člena: za 10, zdržal sa: 1 /Krištofíková/ 

Hlasovanie za návrh všetkých členov: za 11 

Do komisie pre sociálne veci a bývanie navrhla primátorka doplniť členku Helenu Fáberovú. 

Hlasovanie poslancov za doplnenie tohto člena: za 11 

Hlasovanie za návrh všetkých členov: za 11 

Návrh členov komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport poslanci schválili jednohlasne. 

Do komisie pre rozvoj podnikateľských aktivít navrhla primátorka doplniť ďalších členov, 

a to, Vladimíra Černáka 

Hlasovanie poslancov za doplnenie tohto člena: za 11 

a Milana Medňanského 

Hlasovanie poslancov za doplnenie tohto člena: za 11 

Hlasovanie za návrh všetkých členov: za 11 

Návrh členov komisie pre životné prostredie poslanci schválili jednohlasne. 

Do komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu  navrhla primátorka doplniť ďalších členov, a to 

MUDr. Radovana Ammera 

Hlasovanie poslancov za doplnenie tohto člena: za 10, zdržal sa:1/MUDr. Ammer/ 

a Milana Kavického 

Hlasovanie poslancov za doplnenie tohto člena: za 11 

Hlasovanie za návrh všetkých členov: za 11 

 

7. Návrh zmeny v  štatutárnych orgánoch, v dozorných radách s majetkovou účasťou 

mesta a radách škôl 



V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11ods.4 písm. l) Mestské zastupiteľstvo 

má kompetenciu zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby 

a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov. Pre volebné obdobie 

2015-2018 je potrebné zvoliť do štatutárnych orgánov,  dozorných rád s majetkovou účasťou 

mesta a rád škôl nových zástupcov za mesto. 

MsZ potvrdilo, že funkcii konateľa spoločnosti DOLINY, spol. s r.o. Stará Turá naďalej 

zostáva Ing. Ján Volár. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

Vo verejnom hlasovaní boli odvolaní členovia dozornej rady: 

- spoločnosti Lesotur s.r.o. Stará Turá Mgr. Peter Škriečka a Milan Skovajsa 

Hlasovanie poslancov:  za 10, zdržal sa: 1 /Mgr. Krištofíková/ 

- spoločnosti Technotur s.r.o. Stará Turá PharmDr. Leopold Barszcz, MUDr. Lýdia 

Michalcová 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

- spoločnosti Mestský športový areál s.r.o.    Stará Turá Ing. Ján Volár 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

     V tejto časti sa ujala svojej funkcie volebná komisia, ktorá rozdala hlasovacie lístky 

k tajnej voľbe členov Dozorných rád spoločností. Po sčítaní a kontrole, oboznámil  

s výsledkami tajnej voľby v zmysle zápisnice predseda volebnej komisie Ing. Durec.  

Do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Lesotur s. r. o.    Stará Turá boli v tajnej voľbe 

jednohlasne zvolení MUDr. Radovan Ammer, Ing. Bohdan Görög.  

Do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Technotur s. r. o.    Stará Turá boli v tajnej 

voľbe jednohlasne zvolení Ing. Ján Zloch, Bc Zuzana Zigová, Zuzana Durcová. 

Do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mestský športový areál  s. r. o.    Stará Turá bola 

v tajnej voľbe jednohlasne zvolená JUDr. Patrícia Klačková. 

 

Odvolaní boli nasledovní delegovaní zástupcovia zriaďovateľa zo školských rád: 

-Mgr. Soňa Krištofíkova z Rady školy pri ZUŠ, SNP 293/31, Stará Turá, 

          z Rady školského zariadenia CVČ, M. R. Štefánika 355, 

                                   z Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá, 

                                   z Rady školy pri MŠ, Hurbanova 142, Stará Turá.                              

- Ing. Juraj Gavač z Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá, 

- MUDr. Lýdia Michalcova z Rady školy pri MŠ, Hurbanova 142, Stará Turá, 

- Ing. Richard Bunčiak z Rady školy pri MŠ, Hurbanova 142, Stará Turá, 

- Zuzana Durcová z Rady školy pri MŠ, Hurbanova 142, Stará Turá, 

- Janka Trúsiková z Rady školy pri ZUŠ, SNP 293/31, Stará Turá, 

- PharmDr. Leopold Barszcz z Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25,   Stará Turá, 

- Ing. Viera Zapletalová z  Rady školského zariadenia  CVČ M. R. Štefánika 355, Stará Turá,  

- Mgr. Lívia Boorová z Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

V ďalšej časti MsZ schválilo delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád: 

do Rady školy pri ZUŠ, SNP 293/31, Stará Turá: 

- Ing. Igor Slezáček 

- Monika Hluchá 

                          - Ing. Ján Zloch  

- Mgr. Ľubica Klimáčková 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 



Pri delegovaní do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá podala primátorka mesta 

pozmeňujúci návrh na výmenu Mgr. Barbušinovej za Mgr. Bublavú, ktorá spolupracuje so ZŠ  

na sociálnej báze. Hlasovanie za zmenu: za 11 

Delegovaní zástupcovia: 

- Ing. Bohdan Görög 

- Ing. Richard Bunčiak 

- Mgr. Júlia Bublavá 

- Ing. Marek Miklovič 

Hlasovanie za ucelený návrh zástupcov: za 11 

Pri delegovaní do Rady školy pri MŠ, Hurbanova 142, Stará Turá podala primátorka mesta 

pozmeňujúci návrh na výmenu Mgr. Bublavej za Mgr. Barbušinovú. Hlasovanie za zmenu: za 

11 

Delegovaní zástupcovia: 

- JUDr. Patrícia Klačková 

- Bc. Zuzana Zigová 

- Mgr. Ivona Barbušinová 

- Lukáš Adámek 

Hlasovanie za ucelený návrh zástupcov: za 11 

 

 

     K delegovaniu členov do CVČ mala pripomienku poslankyňa Mgr. Krištofíková, ktorá 

informovala, že zriaďovateľ nemusí navrhovať 4 členov do rady školy. CVČ má 3 

zamestnancov na plný úväzok a ostatní sú dohodári. Doteraz mala rada školy 5 členov – 2 

zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia zriaďovateľa a 1 za CVČ. Podľa jej názoru je 11 členná rada 

neopodstatnená, ide teda o to, či zváži zriaďovateľ toto hľadisko. 

Primátorka mesta informovala, že vie že rada CVČ takto doteraz fungovala, ale z hľadiska 

zákona zriaďovateľ menuje 4 členov. Vyzvala riaditeľku CVČ p. Tepličkovú, aby sa vyjadrila 

aj ona k tejto otázke. Táto sa vyjadrila, že podľa nej je staré zloženie vyhovujúce. 

Do Rady školského zariadenia  CVČ, M. R. Štefánika 355, Stará Turá boli delegovaní: 

                                 - Mgr. Soňa Krištofíková 

                                 - JUDr. Patrícia Klačková 

 Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /JUDr. Klačková/                                 

 

     Ďalej pripomienkovala poslankyňa Mgr. Krištofíková, že je delegovaná aj do Rady školy 

Strednej hotelovej akadémie Stará Turá a teda mala by byť odvolaná aj z tejto. Primátorka mesta 

sa vyjadrila, že dnes tu riešime školy a školské zariadenia, ktorých je mesto zriaďovateľom. 

Pod  prerokovaní delegovaného zástupcu s p.Tĺčikom bude aj táto otázka doriešená. 

Z Dozornej rady pre podporu športu boli odvolaní Mgr. Ivan Klimáček, Ing. Miroslav Nerád, 

menovaní boli členovia JUDr. Patrícia Klačková, Ing. Bohdan Görög. 

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /JUDr. Klačková/                                 

 

 

8. Správa z kontroly NKÚ v Technických službách 

Primátorka informovala o tom, že zistené nedostatky nie sú závažného charakteru, problémy 

sú s evidovaním chodníkov, ktoré nie sú evidované na kartách, sú to pozostatky starých čias.  

Ing. Görög mal dotaz, či  z nápravných opatrení plynie aj nejaká pokuta. Riaditeľka TS 

informovala, že pokuta neplynie. Boli spracované opatrenia na odstránenie nedostatkov, 

uvedených v protokole o výsledku kontroly, ktoré boli zaslané NKÚ Bratislava. 



Ing. Zloch mal pripomienku, či v opatreniach chýba opatrenie č. 4, alebo je to len chyba 

v písaní. Primátorka odpovedala, že to je chyba v číslovaní, všetky opatrenia sú v materiály 

uvedené.  

MsZ vzalo materiál na vedomie a uložilo Technickým službám informovať MsZ o odstránení 

nedostatkov do 31. 12. 2015. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2015 

  MsZ schválilo hlavnej kontrolórke nasledovný plán kontrolnej činnosti :    

1. Následná finančná kontrola hospodárenia s majetkom mesta - 

     s pohľadávkami mesta 

 

2. Následná finančná kontrola narábania s pokladničnou hotovosťou 

    na Mestskom úrade Stará  

 

3. Následná finančná kontrola narábania s pokladničnou hotovosťou 

    v príspevkových organizáciách mesta /v Dome kultúry Javorina  

    a v Technických službách Stará Turá/ 

 

4. Následná finančná kontrola opatrení prijatých na odstránenie 

    nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období 

 

5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

    záverečného účtu mesta za rok 2014 

 

6. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

7. Ostatná kontrolná činnosť: 

    Kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

    s príslušnou komisiou  MsÚ 

Hlasovanie poslancov: za 11 

Ing. Zloch mal pripomienku týkajúcu sa kontroly opatrení vyplývajúcich z kontroly NKU, ktorú 

navrhoval doplniť do plánu kontrol. Primátorka mesta reagovala na to, že plnenie týchto 

opatrení budú Technické služby predkladať k 31.12.2015 poslancom, a na budúcom zasadnutí 

bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať návrh komisie, ktorá bude pracovať na identifikácii 

nehnuteľného majetku. 

 

10. Informácia o zriadení Denného centra Stará Turá a Papraď 

     Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou 

od 1.1.2009 sa kluby dôchodcov považujú za denné centrá.  

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 

zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 

V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. 

Na území mesta Stará Turá pôsobia dva kluby dôchodcov a to v Starej Turej a na Papradi, kde 

sa stretáva cca 150 členov v dôchodkovom veku. Mesto im poskytuje sociálne poradenstvo 

a z rozpočtu mesta finančný príspevok na záujmovú činnosť a úhradu energií.  

     Poskytovateľ sociálnej služby - Mesto Stará Turá, môže poskytovať sociálne služby len na 

základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok. 



Mesto Stará Turá predkladá informáciu o zriadení  Denného centra Stará Turá a Denného centra 

Papraď (súčasné kluby dôchodcov) na zosúladenie poskytovania sociálnych služieb v denných 

centrách so zákonom o sociálnych službách a zápisom do registra poskytovateľov.   

     Denné centrá (tak ako doterajšie kluby dôchodcov) budú začlenené pod oddelenie 

sociálnych vecí MsÚ, avšak naďalej budú fungovať ako samosprávne jednotky. Obe denné 

centrá budú mať vlastný samosprávny orgán, skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorý 

zodpovedá za činnosť centra a hospodárenie s finančnými prostriedkami (finančné prostriedky 

z príspevkov mesta a členských poplatkov). Celkove za činnosť centra bude zodpovedať vedúci 

denného centra, ktorý je predsedom samosprávneho orgánu centra.  

Zriaďovacie listiny denných centier súčasne menia a dopĺňajú organizačný poriadok MsÚ  Stará 

Turá, ktorý podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva starosta obce.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

11. Návrh pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR mesta Stará Turá na roky 2015-2020 

     PHSR bude spracované 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 2014 – 2020, zároveň aj s cieľmi a prioritami PHSR VÚC. 

Na poskytnutie jednotnej štruktúry pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta v zmysle novely vyššie uvedeného zákona bola vypracovaná Metodika na 

vypracovanie PHSR obce / VÚC schválená vládou SR 18. júna 2014. 

Návrh pracovnej skupiny: 

 MUDr. Radovan Ammer 

 Ing. Lukáš Adámek 

 Mgr. Júlia Bublavá 

 Ing. Richard Bunčiak 

 Zuzana Durcová 

 Ing. Ivan Durec 

 Ing. Bohdan Görög 

 Monika Hluchá 

 JUDr. Patrícia Klačková 

 Mgr. Soňa Krištofíková 

 Ing. Igor Slezáček 

 Bc. Zuzana Zigová 

 Ing. Ján Zloch 

 Ing. Jana Vráblová 

 Bc. Eva Adámková 

 Ing. Zuzana Petrášová 

 Ing. Peter Škriečka 

 Mgr. Jana Koštialová 

 Mgr. Miroslava Lacová 

 Mgr. Ľubica Hučková 

 Bc. Věra Tepličková 

 Ing. Ján Volár 

 Ing. Iveta Petrovičová 

 Ing. Jana Mináriková 



 Ing. Lívia Galovičová 

 Ing. Viera Zapletalová 

 Ing. Jaroslav Holota 

 JUDr. Branislav Pribiš 

 

 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

12. Stanovenie termínov príležitostných trhov 1. polrok 2015 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 11/2012 – 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. 

     Na obdobie I. polroka 2015 MsZ schválilo nasledovné termíny: 

 Veľkonočný trh                          27. marca 2015 v čase od 10,00 hod  do 20,00 hod 

 XXIV. Staroturiansky jarmok    12. júna 2015    v čase od  8,00 hod   do 19,00 hod 

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

                                                        13. júna 2015 v čase od 8,00 hod do  18,00 hod.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

              

 

13. Schválenie úverov na rekonštrukciu ČOV Stará Turá pre AQUATUR a. s. 

     K materiálu podal informáciu Mgr. Peter Škriečka. Na to, aby predstavenstvo spoločnosti 

mohlo prijať úver, potrebuje súhlas jediného akcionára Mesta Stará Turá. Ministerstvo 

životného prostredia SR, ako riadiaci orgán, vyhlásilo dňa 28. 2. 2014 výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie v rámci 

prioritnej osi č. 1- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd a operačného cieľa 1.2. – 

Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. 

     Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá na základe uvedenej výzvy 

podala dňa 17. 6. 2014 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu mestskej 

ČOV. Žiadosť bola úspešná. Schválená výška nenávratného finančného príspevku je 

4 658 594,20 € z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, ktoré sú vo výške 

4 903 783,37 €. V súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku je žiadateľ (AQUATUR a. s.) povinný zabezpečiť vlastné zdroje financovania 

projektu stanovené ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami a schváleným 

nenávratným finančným príspevkom a rovnako je povinný zabezpečiť ďalšie zdroje 

financovania projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov projektu, vrátane 

výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na 

spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery. 

     Na základe uvedených skutočností predkladá Regionálna vodárenská spoločnosť 

AQUATUR a.s. Mestskému zastupiteľstvu Stará Turá návrh na schválenie dvoch úverov. 

Investičný úver vo výške 350 000 €, ktorým bude zabezpečené: 

 kofinancovanie oprávnených výdavkov projektu vo výške 245 189,17 €   

 financovanie neoprávnených výdavkov vo výške 104 810,83 €, ktoré sú tvorené ziskom 

projektu sumou 18 636,07 € (bola stanovená finančnou analýzou projektu), výdavkami 

na projektový manažment  sumou 30 000 €; predpokladanými výdavkami na 

technologický dozor a rezervou na naviac a iné práce vo výške 56 174,76 €. 

     Revolvingový úver vo výške 350 000 € (prekleňovací), ktorým bude zabezpečené pokrytie 

výdavkov na DPH, pretože tieto nie sú predmetom podpory NFP. Úver bude splácaný  priebežne 



z vratiek DPH. Úver bude v IV. kvartáli roku 2015 použitý aj na prefinancovanie platieb, na 

ktoré MŽP SR neposkytne predfinancovanie, ale budú predmetom refundácie v roku 2016.   

Ďalej informoval, že prebehli predbežné rokovania s bankovou inštitúciou, ktorá ponúka 

indikatívny úver s úrokovou sadzbou vo výške jednomesačného EURIBORU +1,7 % p.a., 

revolvingový úver s úrokovou sadzbou vo výške jednomesačného EURIBORU +  1,2% p.a.  

Ďalej informoval, že rekonštrukcia ČOV bola povolená na základe Rozhodnutia Obvodného 

úradu ŽP Nové Mesto nad Váhom č. H-H/2005/01246/HD1 zo dňa 14. 7. 2005 a Rozhodnutia 

Obvodného úradu ŽP Nové Mesto nad Váhom č. OUŽP/2010/02099 zo dňa 23. 9. 2010. 

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP č. 174/1.2 MP/2014 a Zmluvou o dielo s príslušnými 

dodatkami bude lehota výstavby upravená na 11 mesiacov. Úprava lehoty výstavby si 

nevyhnutne vyžaduje technologickú odstávku ČOV a spracovanie odpadových formou 

mechanického predčistenia. Spoločnosť navrhuje technologickú odstávku na obdobie od 

1.2.2015 – 30.11.2015.    

Poslanec Ing. Zloch sa zaujímal ako sa zaistí technologická odstávka. Mgr. Škriečka 

informoval, že všetky vody, ktoré prídu do čistiarne, boli prevedené cez hrubé mechanické 

čistenie, aby boli odlúčené cez lapač piesku, aby prešli primárnym odsadením a asi ¾ týchto 

vôd budú uvedené priamo bez biologického čistenia do toku, zvyšná štvrtina týchto vôd prejde 

biologickým procesom na filtroch a odsadených dortmundových nádržiach. Je však možné, že 

v poslednej etape rádovo dvoch, troch mesiacov bude úplné uzavretie čističky. Nikto nechce, 

aby sa išlo do nejakého nezákonného postupu. Uznesenie MsZ k odstávke je potrebné 

k udeleniu výnimky, ktorú dáva  Okresný úrad, odbor životného prostredia, bude sa k nemu 

vyjadrovať Slovenská inšpekcia životného prostredia ako i správca toku Povodie Váhu. 

Povodie Váhu odstávku predbežne ústne schválilo. V utorok ráno prebehne rokovanie na 

Slovenskej inšpekcii životného prostredia. 

Pôvodná rekonštrukcia počítala s rekonštrukciou 24 mesiacov, dnes je stiahnutá na 11 mesiacov, 

lebo ministerstvo nedovolí, aby sa v rámci programového obdobia prekročil termín. Ak by 

v tomto roku neprebehla platba, stáva sa neoprávneným nákladom a tieto peniaze nikdy 

nedostaneme. Do konca mesiaca je potrebné mať schválenú možnosť čerpať úver. 

Poslanec MUDr. Ammer sa pýtal aká bude potom voda z čistiarne. Mgr. Škriečka informoval, 

že dnešná čistiareň rádovo parametrami nevyhovuje. Parametre účinnosti starej čistiarne,  ktorej 

patria  tie modré hydrofiltre, tá má dnes účinnosť 50%, tá postavená v 90-tych rokoch dokáže 

odstrániť 70 % nečistôt a tá ktorá bude postavená do konca tohto roku odstráni 95 % nečistôt. 

Primátorka mesta skonštatovala, že od roku 2008 mesto opakovane podávalo žiadosti o NFP 

z EF na rekonštrukciu ČOV, a teraz keď sa nám to konečne podarilo, musíme len dúfať, že 

nenastanú nejaké nepredvídané okolnosti, ktoré by nám spôsobili problémy.  

MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za prijatie úveru: za 11 

Hlasovanie poslancov za vyrokovanie najlepšej ponuky: za 11 

Hlasovanie poslancov za návrh technologickej odstávky ČOV: za 11 

 

 

14.  Návrhy a otázky poslancov  

MUDr. Ammer mal dotaz, či vieme kde teraz sídli spoločnosť T-COM, ktorá zrušila prevádzku 

na Ul. SNP. Primátorka mesta odpovedala, že o tomto nemáme vedomosť. 

Poslanec Ing. Zloch sa pýtal, čo je na tom pravdy, že končí KIK aj predajňa čínskeho textilu 

a údajne aj  Tesco. Dôvodom je údajne vysoký nájom. Myslí, že by bolo vhodné jednať 

s majiteľom Obchodného centra, aby nám neodchádzali z u vedeného dôvodu títo podnikatelia 

z mesta. Vyslovil sa, že ho mrzí, že bol poslanec v čase odpredaja tejto nehnuteľnosti a hlasoval 

za jeho odpredaj s istou víziou, ktorá bola poslancom prezentovaná a nakoniec to takto dopadlo. 

Vyslovil sa, že spoločnosť ho pravdepodobne predá, a bude problém, že napríklad ľudia 

z Lipovej nebudú mať kde parkovať. Podľa jeho názor obchodný dom odkúpili podvodníci, 



ktorí behom pol roka boli už inde. Primátorka prisľúbila, že preverí situáciu. Podľa jej názoru 

je v našom meste slabá kúpna sila. V Novom Meste majú napríklad dve predajne Billa, obe 

dobre prosperujú, je tam vždy kvalitnejší tovar, väčší rozsah tovaru a chodia tam aj Staroturanci. 

Keď budú naši občania nakupovať v Novom Meste, poškodia Starú Turú, čo si mnohí 

neuvedomujú. Primátorka informovala, že máme v meste ešte dve také pálčivé budovy – 

MATRAS, objekt bývalej priemyslovky, ktoré sa budú musieť doriešiť, a k tomu by bolo 

vhodné zvolať stretnutie poslancov. 

Ing. Zloch navrhol, aby mali odmenu za prácu v odbornej komisii nielen členovia, ale aj 

tajomník, ktorý organizuje zasadnutie komisie, musí robiť kvalifikovaný zápis. 

Primátorka mesta oponovala, že túto činnosť vykonávajú zamestnanci, a títo pokiaľ ju 

vykonávajú nad rámec pracovných povinností, môžu si čerpať náhradné voľno. Pokiaľ by ich 

táto práca zaťažovala, určite by sa to riešilo. Táto kompetencia ohodnotenia zamestnancov 

prináleží jej ako primátorke. 

Ďalej Ing. Zloch navrhol zaoberať sa možnosťou zakúpenia notebookov pre poslancov. On 

napr. ako poslanec má problém dostať sa k elektronickým materiálom. Primátorka odpovedala, 

že ak to finančná situácia dovolí, prehodnotí sa tento návrh. Tento spôsob doručovania 

materiálov si schválili poslanci ešte za jej prvého vedenia mesta, je to ekologickejší a šetrný 

spôsob a poslancom to vyhovovalo.  Zatiaľ Ing. Zloch dostane tlačenú podobu materiálov. 

MUDr. Ammer pripomienkoval pripojenie WIFI, ktoré nefunguje v zasadacej miestnosti. 

Prednosta informoval, že toto pripojenie funguje, ale správca počítačovej siete musí dať 

poslancom heslo na prístup. 

 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka mesta prítomným za účasť a  

o 17.10  hod ukončila zasadnutie.  
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