
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXIX. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 17. 9. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1.    Otvorenie, schválenie  programu rokovania 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.    Návrh na prijatie uznesenia k podaniu žiadosti o NFP za účelom realizácie malého   projektu 

„Po stopách Husitov v slovensko-moravskom pomedzí“ 

 
 4.    Návrh rozpočtového opatrenia 

 5.    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 

XXXIX.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila viceprimátorka mesta Bc. 

Zuzana Zigová o 13.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  9 poslancov. Ospravedlnení 

boli  poslanci  JUDr. Patrícia Klačková, Lukáš Adámek, PharmDr. Leopold Barszcz.  

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, Mgr. 

Júlia Bublavá, Ing. Ján Zloch a návrhovej  komisie Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

3.    Návrh na prijatie uznesenia k podaniu žiadosti o NFP za účelom realizácie malého   

projektu „Po stopách Husitov v slovensko-moravskom pomedzí“ 

Informáciu k projektu podala viceprimátorka Bc. Zigová. Prijatie uznesenia je jednou 

zo základných podmienok pre vypracovanie žiadosti o NFP z fondov EU, nakoľko predstavuje 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu z operačného programu 

Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika. 

Zámerom projektu je vytvorenie turisticky atraktívneho miesta, ktoré sa zaradí medzi 

unikáty celého kopaničiarskeho regiónu. Rekonštrukciou tejto národnej kultúrnej pamiatky 

„Husitská veža“ prispejeme k obnove kultúrneho dedičstva. Zrekonštruovaný objekt bude 

ideálnym miestom na prezentáciu dejín nielen deťom a mládeži, ale pritiahne aj turistov. 

 

Celkový rozpočet projektu    55 234,06 € 

Požadovaná čiastka z ERDF              29 992,09 € 

Požadovaná čiastka z rozpočtu SR       5 523,40 € 

Výška spoluúčasti    19 718,57 € 

 



Spoluúčastné bude  i mesto Kunovice. Naše mesto vysadí v Kunoviciach pri tejto príležitosti 

lipu.  

Poslankyňa Mgr. Bublavá navrhla skultúrniť do budúcna múr, ktorý je ošarpaný blízko tejto 

pamiatky. 

Ing. Zloch mal dotaz, kto sa bude starať o túto kultúrnu pamiatku. Bc. Zigová uviedla, že 

vzhľadom k tomu, že by tam mali byť umiestnené muzeálne exponáty uvažuje mesto 

s odovzdaním správy DK Javorina.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o NFP. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

O 13.15 hod prichádza na rokovanie poslanec Ing. Durec. 

 
 4.    Návrh rozpočtového opatrenia 

Rozpočtové opatrenie č. 20180034 je návrh rozpočtového opatrenia, ktorého schválenie je 

v kompetencii mestského zastupiteľstva. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje 

financovanie spoluúčasti mesta na projekte „Po stopách Husitov v slovensko-moravskom 

pomedzí“ 
Vplyvom rozpočtového opatrenia dôjde k zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu o sumu 8 791 € na 

položke a k zvýšeniu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 2 699 €. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie k V. zmene PR. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 5.    Návrhy a otázky poslancov 

Mgr. Bublavá povedala, že na ceste na Dubníku bol spadnutý starý suchý strom. Už je 

odprataný. Bolo by vhodné skontrolovať stav cesty a stav stromov v tejto lokalite, aby suché 

konáre stromov neblokovali premávku. 

 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala viceprimátorka  prítomným za účasť a ukončila zasadanie 

o 13.45 hod. 

 

 

 

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 

 

 

 


