
Z Á P I S N I C A

z XIII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 26. 1. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

1.  Otvorenie, schválenie programu rokovania
 2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3.  Návrh na vymenovanie riaditeľky DK Javorina Stará Turá
 4.  Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XII. zasadnutí MsZ
 5.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
 6.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta a návrh rozpočtového opatrenia
 7.   Návrh na prijatie revolvingového úveru a stanovisko HK k prijatiu úveru
 8.   Návrh zmluvy o budúcej kúpnej  zmluve s firmou STAVOKOPMPLET s. r. o.
 9.   Návrh  Rokovacieho poriadku MsZ 
10.  Návrh  zmeny v komisiách MsZ
11.  Návrh členov Dozornej rady fondu na podporu športu
12.  Návrh platu primátora mesta 
13.  Návrh na vymenovanie zloženia komisií pre výberové konania v oblasti výstavby
14   Návrhy a otázky poslancov 

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

1. Otvorenie
     XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 hod.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania. Poslanci tento jednohlasne 
schválili.

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, Mgr. Ivan Klimáček, Janka 
Trúsiková a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Milan Skovajsa.
Do komisie pre sčítanie hlasov boli navrhnutí: Ing. Juraj Gavač, MUDr. Lýdia Michalcová, 
Zuzana Durcová
Hlasovanie poslancov: za 12

3.  Návrh na vymenovanie riaditeľky DK Javorina Stará Turá
Keďže Mgr. Júlia Bublavá sa rozhodla funkciu riaditeľky DK neprijať, zrušili poslanci jej 
menovanie a v tajnom hlasovaní s počtom platných hlasov 10 za, zvolili za riaditeľku DK 
Javorina Evu Adámkovú s nástupom do funkcie od 1. 2. 2012.
Ing. Neráda zaujímalo aké má plány nová riaditeľka DK vzhľadom na obsadenie jej 
pôvodného miesta. Pani Adámková chce obsadenie miesta riešiť výberovým konaním.
Mgr. Krišrofíkovú zaujímalo, či neuvažovala o spolupráci s Katkou Medňanskou, ktorú 
kultúrna práca okrem toho, že ju študovala aj baví. Podľa slov pani Adámkovej spolupráca 
s Katkou Medňanskou už beží, nakoľko pracuje pre DK na dohodu.



 4.  Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XII. zasadnutí MsZ
MsZ vzalo materiál na vedomie. 
Hlasovanie poslancov: za 9 , nehlasovali: 3 /Ing.Gavač, MUDr. Michalcová, Durcová/ 

 5.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
5.1 Návrh na zrušenie uznesenia č. 12 - XXIV/2009 zo dňa 25. 6.2009, ktorým bolo pani 
Alexandre Dolníkovej a Mgr. Soni Dolníkovej, bytom Štúrova 1482/5, Gbely schválené 
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 z dôvodu uloženia elektrickej 
prípojky. Zrušenie uznesenia je potrebné z dôvodu zmeny vlastníka rodinného domu súp. č. 
561.    
MsZ návrh schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 9 , nehlasovali: 3 /Ing.Gavač, MUDr. Michalcová, Durcová/ 

5.2 Návrh na zmenu uznesenia č. 13 – XXIV/2009 zo dňa 25. 6.2009, ktorým bolo schválené 
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1106/5 z dôvodu uloženia plynovej prípojky, 
plynomernej skrine a uzáveru plynu. Po skutočnom zameraní plynovej prípojky sa zistilo, že 
prípojka sa nachádza na pozemku parc. č. 1133/2 – zast. plocha o výmere 208 m2.Vecné 
bremeno bude zriadené pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Uvedené zmeny nastali 
z dôvodu zmeny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 196. 
MsZ návrh schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 12

5.3 Návrh na zmenu uznesenia č. 6 - V/2007 zo dňa 28. 6.2007, ktorým bolo pánovi Ivanovi 
Pleškovi, bytom Jiráskova 6038/14, Trnava a pani Viere Pecnovej, bytom Trenčianska 77-
5/61, Dubnica nad Váhom schválené zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 
z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky k rodinnému domu súp. č. 589. Po skutočnom 
zameraní kanalizačnej prípojky sa zistilo, že prípojka sa nachádza na pozemku parc. č. 1241/7 
– zast. plocha o výmere 2164 m2. Zmenu uznesenia žiadame z dôvodu zmeny parc. č. 
pozemku a z dôvodu zmeny vlastníka rodinného domu súp. č. 589. Vecné bremeno bude 
zriadené pre pani Vieru Pecnovú, rod. Pleškovú, Trenčianska 77/5, Dubnica nad Váhom, 
ktorá sa stala vlastníčkou rodinného domu v celosti.
MsZ návrh schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 12

5.4 Návrh na zrušenie uznesenia č. 14 - XII/2011 zo dňa 8.12.2011, ktorým bol pánovi 
Ľubomírovi Horáčkovi a manž. Viere, bytom Osloboditeľská 28, Bratislava, schválený 
odpredaj pozemku parc. č. 1680/160 za cenu 15,- €/m2. Menovaný nemá záujem o kúpu 
pozemku za schválenú kúpnu cenu.
MsZ návrh schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 12

 6.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta a návrh rozpočtového opatrenia
Ing. Nerád sa vyjadril, že materiál dáva predstavu o tom, ako sa financie budú vyvíjať.
Skonštatoval, že príjmy z podielových daní vo februári a marci sú ešte nejasné.
MsZ informáciu vzalo na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 12



6.1 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 1/2012 
z dôvodu, že sa neodhadol termín úplného ukončenia prác spojených s obstarávaním 
a schvaľovaním ÚPM Stará Turá. Tým vznikla potreba presunu 15 059 € 
z položky rozpočtu 1.2.3 Prvok: Investičné plánovanie

         výkup pozemkov (IBV)
na položku 1.2.2. Prvok: Územné plánovanie
                                             Položka 0.6.2.0 „Projekty – Územný plán mesta“
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

7. Návrh na prijatie revolvingového úveru a stanovisko HK k prijatiu úveru
     V minulom roku sme z investičných akcií financovaných z nenávratných finančných 
prostriedkov ukončili akciu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny, Multifunkčné ihrisko 
Dibrovova ulica, Obnova a rekonštrukcia  Domu kultúry Javorina. Záväzky u všetkých týchto 
akcií boli uhradené či už z vlastných zdrojov, alebo z úveru. Ďalšou akciou, ktorej predpoklad 
ukončenia je vo februári 2012 je Prestavba a modernizácia ZUŠ. Na všetky tieto akcie 
očakávame príjmy z dotácií vo výške 1 713 tis. €. Nakoľko sa podania žiadostí o NFP 
realizovali v oveľa neskorších termínoch ako sme pri zahajovaniach akcií uvažovali, 
dostávame sa do situácie, že nedokážeme zabezpečiť úhradu budúcich záväzkov u akcie 
Prestavba a modernizácia ZUŠ z vlastných prostriedkov. Preto navrhujeme vykryť tento 
dočasný nedostatok  finančných  prostriedkov  zvýšením už použitého revolvingového úveru 
o sumu 330 tis. € , teda do výšky 1 030 tis. €, ktorý bude postupne splácaný z príjmov dotácií.
MsZ schválilo prijatie revolvingového úveru.
Na základe poslaneckého návrhu Ing. Neráda sa dopĺňa uznesenie vo výrokovej časti v bode 
a) nasledovne:

a) s ú h l a s í 
      so zvýšením čerpania revolvingového úveru do výšky 1 030 000 € a jeho 

zabezpečením blankozmenkou za podmienky, že úver bude splatený do 31. 12. 2012 
a splátky sa budú uskutočňovať podľa časového harmonogramu splátok úveru

Hlasovanie poslancov: za 12

8. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej  zmluve s firmou STAVOKOPMPLET s. r. o.
Prednosta úradu vysvetlil postupnosť krokov pri predloženej zmluve ako i alternatívy 
možného postupu. K problematike sa vyjadrila aj Ing. Mináriková Po dlhšej diskusii 
poslancov sa dopĺňa uznesenie na základe poslaneckého návrhu Ing,. Neráda vo výrokovej 
časti v bode b) nasledovne:

b) u k l a d á  
          1.  MsÚ Stará Turá  uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
                                                                                              Z : Majetkové  odd.
                                                                                              T :  ihneď    
         2.  Preveriť finančnú situáciu spoločnosti STAVOKOMPLET  s.r.o. Stará Turá  

minimálne v rozsahu výsledovky a súvahy.
Z: Ekonomické odd.
T: ihneď

3. Požiadať investora o vypracovanie zástavbovej štúdie. 



Z: Odd. výstavby, ÚPaŽP
T: ihneď

Predložený návrh MsZ schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

V súvislosti so spracovaním zástavbovej štúdie je potrebné prijať rozpočtové opatrenie č. 
2/2012 na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu. Bolo prijaté nové uznesenie: 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 26. 1. 2012 návrh
Oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu Stará Turá na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 2/2012 a tento:

    s c h v aľ u j e  
v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky nasledovne:

v 14.Programe: Bývanie, 
            doplniť ďalší prvok: 14.1.3.Prvok: Bytové domy na Ul. Hlubockého

a v rámci tohto prvku vytvoriť ďalší riadok:.  „Projektová príprava“ 
a presun 2 500 €
z položky rozpočtu 1.2.3 Prvok: Investičné plánovanie

         výkup pozemkov (IBV)
na položku 14.1.3.Prvok: Bytové domy na Ul. Hlubockého

          projektová príprava

Predložený návrh MsZ schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

9. Návrh  Rokovacieho poriadku MsZ 
     Na základe rozhodnutia  MsZ o zosúladení úpravy pri vyhodnocovaní plnenia uznesení 
MsZ upravené rozdielne v organizačnom priadku MsÚ a rokovacom poriadku MsZ 
predkladáme návrh zmeny ods. 1 v článku IX rokovacieho poriadku MsZ  „Kontrola plnenia 
uznesení MsZ a nariadení mesta“ . Ostatné časti rokovacieho poriadku MsZ so 
zapracovaným dodatkom č. 1 sa nemenia. Návrh predloženého rokovacieho poriadku MsZ 
bezo zmien preberá ustanovenia doteraz platného  rokovacieho poriadku MsZ a jeho dodatku 
č. 1, so zapracovaním zmeny v článku IX ods.1. 
MsZ predložený návrh schválilo bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov: za 12

10.  Návrh  zmeny v komisiách MsZ
     Z dôvodu personálnych zmien na vedúcich miestach na organizačnom a ekonomickom 
oddelení  bolo potrebné menovať nových tajomníkov troch komisií MsZ, a to komisie pre 
financie, rozpočet a majetok mesta, komisie pre mládež a šport, komisie pre rozvoj 
podnikateľských aktivít. V komisii ZPOZ sa vzdal funkcie jeden člen, zároveň je potrebné 
schváliť novú členku tejto komisie.
MsZ predložený návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12



11.  Návrh členov Dozornej rady fondu na podporu športu
PharmDr. Barrszcz navrhol zmenu člena DR, nakoľko podľa jeho názoru by to mal byť člen 
Komisie športu a mládeže. MUDr. Michalcová navrhla Mgr. Klimáčka  ktorý sa 
spolupodieľal na tvorbe VZN č. 11/2011 – Nar. o podpore športu v meste Stará Turá. Na 
základe tohto návrhu sa mení v znesení  Mgr. Ivan Klimáček za Mareka Mlyneka.
MsZ predložený návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

12.  Návrh platu primátora mesta 
Ing. Nerád tlmočil stanovisko KFRM. Komisia nevyhodnotila podiel zodpovednosti 
primátora v prípade čiastočne splnených úloh. Za hlavných zodpovedných za nesplnenie úloh
pokladá konkrétnych vedúcich pracovníkov. Odporúča primátorovi mesta vyvodiť dôsledky 
a urobiť opatrenia, aby sa práca jednotlivých oddelení zlepšila a úlohy boli plnené včas 
a riadne. Komisia nemá pripomienky k zneniu predložených úloh a doporučuje zaradiť medzi 
úlohy roku 2012 aj úlohu „Realizovať opravu miestnych komunikácií v miestnej časti Súš 
v rozsahu rozpočtu TSST vo výške 15 tis. EUR. 
Primátor upozornil poslancov, že v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a 
v zmysle Rokovacieho poriadku nie je možné primátorovi ukladať úlohy. A nie je to ani 
v zákone  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov v znení 
neskorších predpisov. Vychádzajúc  z uvedeného sú uznesenia o úlohách pre primátora 
nulitné nakoľko nemajú podporu v zákone. Vyčítal vedúcemu správneho oddelenia, že 
poslednú zmenu zákona 369/1990 Zb. podľa ktorej sa odňali starostom odmeny za plnenie 
úloh, neaplikuje v praxi, čím vzniklo toto nedorozumenie a poslanci opakovane chcú ukladať 
úlohy primátorovi. 
JUDr. Pribiš oponoval, že úlohy na rok 2011  sa mu stanovili v čase platnosti starého zákona.
Teraz úlohy nie sú priamo ukladané primátorovi.
Ing., Nerád sa vyjadril, že plne súhlasí s tým, že MsZ nemôže ukladať úlohy primátorovi. Na 
druhej strane MsZ si môže stanoviť kritériá, podľa ktorých stanoví odmenu k platu primátora. 
Materiál berie viac-menej ako nejaké kritériá, ktoré sú objektívne a odmeňovanie primátora 
nebude od buka do buka. Tieto kritériá zohľadňujú určité priority pre mesto. Je jasné, že tieto 
úlohy neplní priamo primátor, ale má rozhodujúci vplyv na ich plnenie.
Primátor nemá nič proti cieľovému zameraniu úloh, ovšem upozorňuje na to, že úlohy môžu 
byť splniteľné ako i nesplniteľné.
Ing. Gavač súhlasí s vyjadrením primátora, že aj komisie majú vplývať na to, aby úlohy boli 
plnené. Lenže ak sa komisia na niečom dohodne, príjme nejaké kolegiálne rozhodnutie 
a pracovník mesta zodpovedný za to, aby sa to premenilo na realitu, má na to iný názor 
a presadzuje si ho, to aj napriek rozhodnutiu komisie,  potom nie je niečo v poriadku. 
Oddelenie výstavby primátora zrejme nemá v láske, keď robí tak ako robí. ale hádzať vinu na 
komisie nie je správne.
Primátor sa vyjadril, že nie vždy má kolektív pravdu. Podľa slov primátora má Ing. 
Mináriková značné skúsenosti z výstavby a v svojom obore je dobrá. Chápe pohnútky Ing. 
Gavača k splneniu požiadaviek komisie.
Ing. Gavač sa vyjadril, že prednosta, poslanci a komisia vyvinuli úsilie vo veci výstavby 
bytového domu. Vyskytla sa možnosť urobiť niečo múdro a urobiť 2 bytové domy. Ovšem na 
Komisiu výstavby prišlo zamietavé stanovisko, má pocit, že tvorca ÚP bol nasmerovaný, aby 
vydal zamietavé stanovisko. Nevie akú skúsenosť majú ostatní kolegovia z iných komisií.
Ing. Mináriková povedala, že takéto obvinenie je nemiestne.



Ing. Nerád vyzval prednostu, aby vyjadril svoj názor k výkonu oddelení, ako chce túto 
situáciu riešiť.
Prednosta sa vyjadril, že takýto problém sa môže vyskytnúť pri práci toho, kto si ctí zákony a 
ÚPM. Myslí, že nie je na mieste obviňovanie. Ing. Coplák nám dal vlastné stanovisko.
Ing. Gavač povedal, že Ing. Coplák nemal s požiadavkami Komisie výstavby žiaden problém 
a preto jeho stanovisko bolo obrovským prekvapením.
Prednosta informoval, že sa riešilo, či je možné urobiť určitú zmenu na odd. výstavby, je 
potreba ho posilniť, hlavne čo sa týka investičných akcií, budeme hľadať ďalšieho 
pracovníka.
Primátor potvrdil, že pri tvorbe organizačnej schémy došlo k oslabeniu oddelenia výstavby 
a teraz si to odskákavajú, nakoľko vyťaženosť tohto oddelenia je vysoká. V dohľadnej dobe 
bude predložená zmena organizačnej štruktúry.
Ing. Gavač poprosil, aby sa začala včas hľadať náhrada za Ing. Robekovú, ktorá ide na 
materskú dovolenku  v máji, aby je zástupca bol s ňou určitú dobu a dostal sa do danej 
problematiky. Aby nevzniklo také vákum ako po odchode Ing. Pankucha.
Poslanec Mlynek vyjadril svoj názor, že je nedôstojné, aby plat primátora bol takto 
schvaľovaný. 
Primátor sa vzdialil a požiadal zástupkyňu primátora o vedenie zasadnutia.
Mgr. Krištofíková sa spýtala čo je to úloha čiastočne splnená? Ako ju hodnotiť? Podala 
informáciu k plneniu úlohy č. 2 pre rok 2011. K téme sa tiež vyjadril predseda sociálnej 
komisie PharmDr. Barrszcz. Táto úloha je podľa ich vyjadrení plnená priebežne. Do diskusie 
sa pripojila aj poslankyňa Trúsiková, ktorá len potvrdila, že sociálne služby v našom meste sú 
poskytované podľa jej názoru, na veľmi dobrej úrovni. Ing. Zapletalová informovala, že počet 
opatrovaných stúpol z 32 na 62 s tým istým počtom opatrovateliek, prínos vidí aj v používaní 
auta k rozvozu stravy.  Prepravnú službu však mesto neposkytuje, nakoľko nemá certifikáciu 
k poskytovaniu tohto druhu služby a doteraz nebola podaná ani jedna žiadosť na jej 
poskytovanie.
Ing. Nerád sa vyjadril k úlohe č.1,  že sa neplnila hlavne z dôvodu, že sa neskoro zahájila, až 
v júli. Problém vidí v dvoch rovinách. Poslanci sa bavia  o úlohách, ktoré môžu alebo nemôžu
ukladať,  je to taká formálna stránka, ale ide v podstate o to, aký plat dať primátorovi, keď sa 
vychádza z práce MsÚ na plnení týchto opatrení. Bol by nerád, keby sa to odrážalo na 
finančnom ohodnotení primátora, bol by radšej keby sa tieto nedostatky odstránili. 
Poslankyňa Trúsiková sa vzhľadom na uložené úlohy spýtala, kto má možnosť ovplyvniť 
zdroje z EF. Vieme, čo sa nám dialo pri ZŠ. Problémy s prostriedkami z EF majú aj iné mestá.
Mgr. Krištofíková odpovedala, čo sa týka žiadostí z našej strany by mala byť väčšia aktivita 
v tom dožadovať sa plnenia a väčšia presnosť v materiáloch, ktoré posielame na ministerstvo.
Na ministerstvá ide toho veľa a balíky peňazí malé.
Poslanec Mlynek povedal, že toto  je jedna z podmienok na určenie platu, a je to asi tak, ako 
keď primátora postavíme so sieťkou na motýle, to sú úlohy, ktoré on neovplyvní. To nemôže 
byť meradlom na určenie jeho platu.
Ing,. Gavač povedal, že tu ide len o to, aby sme sa poučili z chýb, aby primátor klepkal stále 
vedúcich po prstoch a kontroloval ich.
Poslanec Mlynek argumentoval, že celé mu to príde, ako poďme dať primátorovi a ten bude 
tlačiť na prednostu, ten zase na vedúcich oddelení a všetci sa tu budeme mastiť hlava nehlava.
PharmDr. Barrszcz podotkol, že sa nebavía o plate primátora, lebo ten je daný zo zákona, 
jedná sa tu o variabilnú zložku platu. Podľa čoho sa majú poslanci dohodnúť na jej výške, 
keď na to nebudú žiadne kritériá?
Ing. Nerád povedal, že dnes má maximum 70 %,ale otázka znie prečo áno alebo prečo nie pre 
budúci rok. Tu nejde o to, znížiť primátorovi túto zložku platu, ale o to, aby sa dosiahlo lepšie 



plnenie strategických cieľov. Bol by rád, keby sa do uznesenia podarilo dať prednostovi 
nejaké opatrenia, ktorými by bolo zabezpečené plnenie týchto cieľov.
Bola vyhlásená 10 minútová prestávka.
Po prestávke prednosta úradu doporučil na podnet Ing. Neráda zakotviť do uznesenia kladenie 
väčšieho dôrazu na plnenie úloh a tieto premietnuť do hmotnej zainteresovanosti 
pracovníkov,  aby sa predchádzalo nedostatkom z minulého obdobia.
Dopĺňa sa uznesenie vo výrokovej časti o bod d) nasledovne:
d) o d p o r ú č a
    1. Zabezpečiť plnenie úloh opatreniami v  hmotnej zainteresovanosti pracovníkov MsÚ.
    2. Vykonať také organizačné zmeny, aby došlo k odstráneniu vytýkaných nedostatkov     

a informovať MsZ o ich odstránení do 30. 6. 2012.
Primátorovi bol odsúhlasený základný plat vo výške 1800 €, zvýšený o 70 %, t.j. 1260 € .

                                                                                              
Z: prednosta MsÚ

                                                                                              T: v texte

MsZ predložený návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

13.  Návrh na vymenovanie zloženia komisií pre výberové konania v oblasti výstavby
Ing. Nerád mal pripomienku k tomu, že Ing. Bunčiak bol nominovaný do oboch komisií.
Prednosta upozornil, že došlo aj k rozporu pri menovaní tohto druhu komisie na 
zabezpečovanie zákaziek s nízkou hodnotou. Táto komisia by totiž musela riešiť všetky 
zákazky nielen stavebné. Čo sa týka zákona, komisia sa musí menovať pri nadlimitných 
a podlimitných zákazkách. My si tu dávame  niečo navyše. Mala by sa definovať hodnota 
zákaziek, pre ktoré sa toto bude aplikovať, teda všetky zákazky nad 10 tis. € vrátane DPH
a určiť strop. Podľa stanoviska riaditeľky odboru  metodiky Úradu pre verejné obstarávanie 
Kataríny Brtáňovej, obstarávateľ pri zákazkách podlimitných aj pri zákazkách s nízkou 
hodnotou, musí postupovať pri zriaďovaní komisie v zmysle § 40 zák. o verejnom 
obstarávaní. Právo vyhodnocovať však majú len tí členovia komisie, ktorí majú odborné 
znalosti, teda odborné vzdelanie alebo odbornú prax.
Ing. Nerád uviedol, že tento systém navrhlo odd. výstavby a malo sa týkať zákaziek pre odd. 
výstavby. Teraz to nejako vypadlo a je to pre všetky. Nepochopil čo znamená termín odborné 
vzdelanie alebo odborná prax. MsÚ by malo stanoviť nejaké kritériá na členov komisie, čo sa 
týka vzdelania a praxe. Zákon nám hovorí o potrebe 3 členoch, VZN o 5-tich.
Tento materiál bol na návrh poslanca Ing. Neráda stiahnutý z rokovania.
Do rokovacej miestnosti sa vrátil primátor a ujal sa vedenia zasadnutia.

14. Návrhy a otázky poslancov 
Poslankyňa Trúsiková informovala poslancov, že sa zúčastnila v Senici súťažného podujatia 
„Aká bude Európa 2012“, ktorého sa zúčastnila aj naša ZUŠ. Stará Turá získala všetky ceny 
okrem jednej, ako osobnosť Podjavorinského kraja bola ocenená učiteľka ZUŠ Mgr. Mirka 
Lacová.
Poslankyňu zaujímalo či sa niečo deje s telocvičňou priemyslovky.
Ing. Gavač informoval, že tu sú možné len dve riešenia, buď máme peniaze a odkúpime 
nehnuteľnosť, alebo budeme trpezliví a počkáme kým nám ju TSK dá výmenou.
Ďalej sa dotazovala, čo sa mieni robiť s Koštialovcom, ktorý špatí centrum.
Ing. Gavač povedal, že pán Brieštenský plánuje tento rok robiť nejakú prestavbu.



Ďalej informoval, že ho oslovili niektorí občania, zaujíma ich, či by bolo možné rozšíriť 
parkovacie miesta na Mýtnej ulici v časti pri Poliklinike, jedná sa o časť v pravo od cesty ako 
je parčík.
Primátor sa vyjadril, že Úrad životného prostredia by takéto ničenie zelene určite nepodporil.
Podľa vyjadrenia primátora na parkovisku nie je problém zaparkovať, ak sú obsadené 
parkovacie miesta pri Poliklinike, dá sa parkovať na parkovisku pri kotolni aj pre Požiarnou 
zbrojnicou. Táto situácia naozaj nie je  kritická.
Ing. Schmidl doplnil, že lekári asi pred 2 rokmi žiadali vyčleniť viac parkovacích miest. 
Vtedy im vysvetlil, že parkovisko pri Poliklinike  by malo  viac slúžiť pre pacientov a oni by 
mohli parkovať na parkovisku pri kotolni. Lekári tam majú asi 8 parkovacích miest. Musel im 
povedať, aby toto po ňom nežiadali.
Ing. Gavač sa informoval, či je možné nájsť spôsob ako dať do poriadku priestor malého 
kina, ktoré je momentálne zapratané plynovými maskami. DK by tak získalo priestor na 
ďalšie aktivity.
Primátor potvrdil, že o tomto probléme mesto vie a je v riešení.

    Po vyčerpaní programu rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a 
o 18.10 hod ukončil zasadnutie.

Ing. Ján  K i š š Ing.  Ján V o l á r                                                     
primátor mesta     prednosta úradu

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková        
                       Milan Skovajsa

Zapísala a zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




