
Z Á P I S N I C A 

 

z IV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 26. 3. 2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 1.    Otvorenie, schválenie  programu rokovania 

 2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 3.    Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu 

 4.    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   

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

Halinárová o 15 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  8 poslancov. Ospravedlnení boli 

poslanci: JUDr. Patrícia Klačková, Lukáš Adámek, Mgr. Júlia Bublavá, Ing. Richard Bunčiak. 

Primátorka mesta oboznámila poslancov s programom rokovania. Poslanci tento jednohlasne 

schválili. 

 

 

O 15.07 hod prichádza na rokovanie poslanec MUDr. Ammer. 

 

 

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

Ing. Ján Zloch.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Zuzana Zigová, 

Ing. Igor Slezáček. 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov:  za 9 

 

 

3. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu 

Poslanca Ing. Göröga zaujímalo ako sa budú platiť faktúry  pre projekt „Stredisko triedeného 

zberu Stará Turá“. 

Prednosta úradu oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Vyslovil sa, že zvolanie 

tohto zasadnutia ovplyvnili dva dôvody, a to jednak ten, že mesto zmenilo peňažný ústav z VÚB 

na SLSP, každá takáto zmena hlavne vo vzťahu k EU projektom znamená, že musíme žiadať 

o zmenu účtov aj zmluvnej dokumentácie, takže tu sa stratil nejaký čas. Druhý dôvod je ten, že 

kolegyňa pracujúca na projektoch, končila pracovný pomer vo februári, február bol ovšem 

z hľadiska týchto žiadostí dosť rozhodujúci a aj z tohto dôvodu sa stratil nejaký čas. Mesto 

preverovalo u dodávateľov či by mohli počkať s platením, ale títo to odmietli vzhľadom k tomu, 

že aj oni mali istých subdodávateľov. Nakoľko celý proces od prijatia žiadosti o príspevok 

prijímateľa poskytovateľom po jej uhradenie trvá minimálne 45 pracovných dní, nebolo by 

možné dodávateľské faktúry splatiť v požadovanej lehote a musí mesto na ich zaplatenie použiť 

rezervný fond. V tomto prípade ide o dočasné použitie rezervného fondu na vykrytie 



prechodného nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte vo výške 192 tis. €, s tým, že tieto 

prostriedky sa po refundácii platby do rezervného fondu vrátia. Takéto použitie rezervného 

fondu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách síce nepodlieha schváleniu  MsZ, avšak 

v súčasnosti platných Zásadách hospodárenia s majetkom mesta si predchádzajúce 

zastupiteľstvo túto kompetenciu vyhradilo. Na aprílovom zasadnutí bude predložený návrh 

úpravy týchto zásad hospodárenia, aby sa zo strany mesta mohlo operatívnejšie reagovať pri 

podobných situáciách. 

Ing. Durec – Bolo by vhodné vedieť termín, kedy sa žiadosť podala aby sme vedeli odhadnúť, 

kedy sa vrátia peniaze.  

Ing. Robeková ako spracovateľ predkladaného materiálu oboznámila poslancov s ďalším 

postupom. Žiadosť o úhradu sa bude realizovať až po úhrade faktúr. Behom 5 dní je možné 

skompletizovať všetky prílohy, ktoré treba priložiť k žiadosti. Musí počkať na uhradenie faktúr, 

ktoré bude premietnuté vo výpise k účtu. 

Prednosta upresnil, že v prípade ak my zaplatíme dodávateľovi a následne žiadame o 

prefinancovanie faktúr, tam je lehota dlhšia, môže byť 55 - 70 dní. Ďalej informoval, že dnes 

prišli ďalšie dve faktúry na „Stredisko triedeného zberu Stará Turá“, a to na 2 vozidlá. Faktúra 

na vozidlá je vo výške 303 tis. €, a tú chceme riešiť predfinancovaním. 

Ing. Robeková – informovala, že mesto nemôže mať súčasne dve žiadosti, preto by  išla na 

žiadosť o predfinancovanie vyššia faktúra, peniaze by sa mali obrátiť do 45 dní  a potom by sa 

podala žiadosť na refundáciu tejto čiastky. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

4. Návrhy a otázky poslancov 

Poslanec MUDr. Ammer vyslovil poďakovanie za pozametanie Vaďovskej cesty. 

Primátorka mesta informovala, že  SC TSK kúpila nové zametacie vozidlo, ktorým zametala 

teraz cesty v našom meste, ktoré spravuje, a to Mýtnu ul., 8. apríla a Podjavorinskej. Riaditeľka 

Technických služieb to bola osobne prekontrolovať. 

Poslankyňa Hluchá sa dotazovala, či by bolo možné pozametať týmto vozidlom aj 

v Topoleckej. Primátorka prisľúbila, že to zistí v pondelok na zasadnutí VÚC. 

Poslanec Ing. Zloch požiadal primátorku, aby pripomenula opravu veľkej jamy na ceste 

Palčekové zo smeru z Hrušového.  

Primátorka mesta v tejto súvislosti pripomenula, že na stránke TSK a je to momentálne aj na 

stránke nášho mesta - odkazprestarostu.sk, sa dajú takéto veci pripomienkovať, už aj cez 

mobilné aplikácie. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, 

zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, 

kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.  Po potvrdení podnetu 

administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál 

informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu samospráva 

odpovedá, či a ako ho bude riešiť Tento GPS systém funguje aj na stránke SC TSK, stačí 

problém odfotiť a poslať a problém je okamžite v riešení. 

Ing. Zloch pripomienkoval, že tabuľa na čističke s označením financovania z EF je nepekná 

a krivá. 

Mgr. Krištofíková povedala, že to preverí. Ďalej informovala, že práce na rekonštrukcii ČOV 

prebiehajú v súlade s harmonogramom, dnes bol na ČOV kontrolný deň. 

Ing. Zloch sa vyslovil, že má záujem o harmonogram prác. 

Primátorka sa vyslovila, že harmonogram prác sa môže priložiť pre poslancov k správe RVS 

AQUATUR, ktorú budú predkladať na aprílové zasadnutie. 

 

 



 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka mesta prítomným za účasť a  

o 15,35 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. Igor Slezáček 

             

 

 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

 

 


