
Z Á P I S N I C A

z XXXIV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 20. 2. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

1.   Otvorenie, schválenie programu rokovania
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXXIII. zasadnutí MsZ
4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
6.   Správa audítora k hospodáreniu mesta za obdobie roku 2012
7.   Návrh rozpočtového opatrenia – program odpadového hospodárstva mesta
7.1 Návrh rozpočtového opatrenia – ZOS
8.   Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2013
9.   Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2013
10.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2013
11.  Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na prevádzku športového areálu
12.  Návrh VZN č. 1/2014 – Nar. O organizovaní verejných športových podujatí v meste Stará 
13.  Návrh na zrušenie VZN č. 5/2007-Nar. O dezinsekcii a deratizácii na území mesta Stará 
Turá
14.  Správa o činnosti Mestskej polície Stará Turá za rok 2013
15.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2013
16.  Správa z kontrol vykonaných  od XXXIII. zasadnutia MsZ
17.  Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2013 a stanovenie úloh pre 
1.polrok 2014
18.  Prerokovanie platu primátora mesta
19.  Určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov vo voľbách do orgánov samosprávy 
obcí
20.  Návrh prísediaceho pre Okresný súd na obdobie 2014-2017
21. Vyhlásenie a spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky kandidáta na 

obsadenie funkcie HK
22.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom 
23.  Návrhy a otázky poslancov

K p r i e b e h u   r o k o v a n i a :
1. Otvorenie
     XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš 
o 15 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania, do ktorého navrhol zaradiť 
nasledovné zmeny:
- presunúť bod č. 4 - Návrhy na riešenie majetkových záležitostí za bod č. 17 - Vyhodnotenie 
plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2013 z dôvodu neskoršieho príchodu 
Ing. Galovičovej zo služobnej cesty.
Ďalej informoval poslancov, že obdržal dnes list od podnikateľov z unimobuniek a navrhol 
poslancom, že v prípade, keď sa dostavia na rokovanie, vyjadria sa poslanci, či im dajú slovo.



JUDr. Baranová navrhla stiahnuť z rokovania bod č. 21 - Vyhlásenie a spôsob voľby 
hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky kandidáta na obsadenie funkcie HK, a to z 
dôvodu, že dnes je predčasné o ňom rokovať. Voľba sa musí zo zákona konať počas 
posledných 60 dní funkčného obdobia.
Poslanci navrhli zvolať k tomuto materiálu mimoriadne zasadnutie 10. 7. 2014.
Primátor stiahol materiál z rokovania.
Hlasovanie poslancov za program po navrhnutých úpravách. Za 10

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Oľga Baranová,  Ing. Miroslav Nerád, Janka 
Trúsiková a za overovateľov zápisnice: Mgr. Ivan Klimáček, Milan Skovajsa
Hlasovanie poslancov: za 10

3.  Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXXIII. zasadnutí MsZ
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
MsZ  vzalo správu na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

6.   Správa audítora k hospodáreniu mesta za obdobie roku 2012
MsZ  vzalo správu na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

7.   Návrh rozpočtového opatrenia – program odpadového hospodárstva mesta
MsZ schválilo presun prostriedkov vo výške 700 €
z: prvku 6.1.3 Skládka odpadov Dráhy- kapitálové výdavky 
na: prvok 6.5.1 Program odpadového hospodárstva mesta do r.2015 - kapitálové výdavky
Hlasovanie poslancov: za 10

7.1 Návrh rozpočtového opatrenia – ZOS
MsZ schválilo presun prostriedkov vo výške 1.000 €
z prvku: 13.5.3 Príspevok na sociálne služby 

(bežný výdavok)
na prvok: 13.2.2 Centralizovaná opatrovateľská služba 

(kapitálový výdavok)
Hlasovanie poslancov: za 10

8.   Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2013
Poslanec Nerád informoval o záveroch Komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta/ďalej 
KFRM /, ktorá sa vyjadrovala k vymáhaniu pohľadávok už v polovici minulého roka 
s odporúčaním, aby mesto obmedzilo vymáhanie prostredníctvom externého exekútora. Tento 
postup je nákladný a pomalý. Mesto by si exekúcie malo vykonávať vo vlastnom mene.
Exekúcie máme momentálne značne  rozbehnuté prostredníctvom exekútorov. Tu je to skôr 
otázka informovanosti verejnosti. Tam, kde je pohľadávka nevymožiteľná by nás to stálo celé 
náklady vymáhania.
Prednosta úradu informoval, že táto problematika sa riešila na porade, s tým, že náklady 
exekútora, ktoré zaplatí dlžník by boli vlastne náklady mesta, je to administratívne náročné 
postupovať v zmysle exekučného poriadku.



JUDr. Baranová sa vyjadrila, že mesto by skutočne vymáhanie pohľadávok mohlo realizovať 
samo. Podľa jej názoru to nie je tak administratívne zložité ako to robí exekútor. Robia si to aj 
iné obce.
Ing. Gavač sa vyjadril, že vymáhanie cez exekútor výjde drahšie aj mesto aj občana. Ak 
exekútor nevymôže peniaze od dlžníka, jeho náklady znáša mesto. Podporil stanovisko 
KFRM.
JUDr. Pribiš vysvetlil, že väčšinu nevymožených pohľadávok od občanov tvoria pohľadávky 
dôchodcov a nezamestnaných, ktorí žijú z podpory. Nabaľovanie nákladov u nich je nákladmi 
pre mesto.
Ing. Nerád vysvetlil, že KFRM toto opatrenie zamerala na občanov evidovaných v sociálnej 
poisťovni, kde je predpoklad príjmu. Nikto nechce vymáhať niečo po bezdomovcoch.
Mení sa výroková časť uznesenia:

a) b e r i e  n a v e d o m i e  s p r i p o m i e n k o u
       k spôsobu vymáhania pohľadávok

b) o d p o r ú č a
výkon exekúcii mestom.

Hlasovanie poslancov: za 10

9.   Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2013
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

10.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 
2013
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

11.  Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na prevádzku športového areálu
Mesto Stará Turá má aj v roku 2014 v rozpočte finančné prostriedky vo forme dotácie na 
prevádzku športového areálu na štadióne. Dotácia bude na základe zmluvy s MŠA, s. r. o.   
použitá výhradne na úhradu nákladov na spotrebované energie (elektrická energia, teplo, teplá 
voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne odpady v budovách 
kolkárne, futbalovej tribúny a ihriska v športovom areáli na štadióne v Starej Turej, ktoré má 
vo vlastníctve MŠA Stará Turá, s. r. o., na úhradu nákladov na spotrebované energie 
(elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za 
komunálne odpady v budove športovej haly v priestoroch, ktoré slúžia športovým klubom 
pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity a neslúžia na 
podnikateľskú činnosť a v poslednom rade na úhradu opráv a údržbu budov v športovom 
areáli, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej turej 
na športové aktivity. Spoločnosť MŠA, s. r. o. tým zabezpečí prevádzku športového areálu pre 
potreby občanov mesta. 
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1 /Ing.Nerád/



12.  Návrh VZN č. 1/2014 – Nar. O organizovaní verejných športových podujatí v meste 
Stará  
Primátor mesta položil otázku k pripomienke KFRM, ktorá
odporučila, aby sa oznamovacia povinnosť zrušila pre všetkých organizátorov verejných 
športových podujatí v športových zariadeniach na území mesta Stará Turá, na ktorých sa 
predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov a nejde o rizikové podujatie či podujatie 
s osobitným režimom. Chcel vedieť kto toto posúdi.
Ing. Nerád vysvetlil, že v zákone je ustanovené, čo je to rizikové podujatie – jedná sa napr. 
o 1. futbalovú ligu, tam kde sú zahraniční účastníci atď.
MUDr. Michalcová sa vyjadrila, že komisia športu odsúhlasila, aby sa jednotlivé kluby 
ohlasovali nejakým komplexným harmonogramom na polrok alebo rok mestu, aby malo 
prehľad o športových akciách, ktoré sa konajú.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1 /MUDr. Michalcová//

13.  Návrh na zrušenie VZN č. 5/2007-Nar. O dezinsekcii a deratizácii na území mesta 
Stará  Turá
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

14.  Správa o činnosti Mestskej polície Stará Turá za rok 2013
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

15.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2013
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

16.  Správa z kontrol vykonaných  od XXXIII. zasadnutia MsZ
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

17.  Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2013 a stanovenie úloh 
pre 1.polrok 2014
Ing. Nerád navrhol zmenu úloh hlavnej kontrolórky, z dôvodu, že sa javia ako veľmi 
všeobecné. Zároveň navrhol výšku odmeny so zreteľom na fakt, že hlavná kontrolórka končí 
k 31.8. 2014.
Prijíma sa nový návrh uznesenia výrokovej časti:
a)   s c h v a ľ u j e  s nasledovnými zmenami  v úlohách:

1. Mimo plánu kontrolnej činnosti vykonať kontrolu dodržiavania § 19 ods. 8 zák. č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v rozpočtových 
organizáciách mesta ZŠ,ZUŠ, CVČ v roku 2013 - kontrolu poskytovania preddavkov.

T: 30. 6. 2014
             Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške 30 % mesačnej mzdy hlavnej     
kontrolórky.



2. Kontrola účelovosti vynakladania účelovo viazaných prostriedkov v mestských 
rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2013.

T: 30. 6. 2014
               Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške 30 % mesačnej mzdy hlavnej 
kontrolórky.

3. Kontrola súladu rozpočtovaných prostriedkov na mzdy so skutočným čerpaním 
mzdových prostriedkov za rok 2013 v mestských rozpočtových a príspevkových 
organizáciách. 

T: 31. 12. 2014
             Za splnenie úlohy prislúcha odmena vo výške 30 % mesačnej mzdy hlavnej 
kontrolórky     

b)   ukladá
      vyhodnotiť plnenie úloh a predložiť Mestskému zastupiteľstvu
                                                                                          Z:  prednosta MsÚ
                                                                                          T:  v texte

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
4.1 Žiadosť pani Lýdie Benovej, bytom Topolecká 2249, Stará Turá a spol. o odkúpenie časti  
pozemku reg. parciel „E“ parc. č. 4025/12. Jedná sa o časť pozemku, ktorá vznikne po 
zakreslení geodetom čiary vedenej rovnobežne s hranicou parc. č. 4025/5 a parc. č. 4025/25 
vo vzdialenosti 2,00 m od vonkajšieho rohu rodinného domu na parc. č. 4025/9 v k. ú. Stará 
Turá.
MsZ schválilo zámer odpredaja.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.2 Žiadosť pána Róberta Sadloňa, bytom Dibrovova 225/25, Stará Turá o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. 937/1. Odkúpenie žiada z dôvodu uzatvorenia vlastného pozemku 
a zamedzenia prístupu cudzích osôb a túlavých zvierat. Časť miestnej komunikácie po roh 
garáže užíva len žiadateľ a po odkúpení predmetnej časti pozemku nebude obmedzené 
vlastnícke právo k susedným nehnuteľnostiam. Vlastník susednej nehnuteľnosti s odpredajom 
súhlasí.
MsZ odpredaj časti pozemku neschválilo, schválilo zámer prenájmu časti pozemku.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.3 Žiadosť spoločnosti ADOZ INVEST s. r.o. Trenčín o súhlas s uložením inžinierskych sietí 
a vybudovaním komunikácie a spevnených plôch pre stavbu: Prestavba internátu na bytový 
dom.



Primátor informoval poslancov, že TSK na základe žiadosti  9. 1. 2014 vrátil zábezpeku vo 
výške 72 616 € žiadateľovi  o objekt priemyslovky. Spoločnosť ADOZ INVEST nebola 
žiadateľom, ale firma CABY REALITY s.r.o. , Žiar nad Hronom, s konateľom Jakubom 
Múčkom.
JUDr. )Baranovú zaujímalo z akého titulu žiada ADOZ INVEST  o uloženie inžinierskych 
sietí  a vybudovanie chodníka.
Ing. Mináriková informovala, že na decembrovej komisii výstavby riešili žiadosť tejto 
spoločnosti  bola tam od VÚC plná moc, súhlas, aby si spoločnosť začala vybavovať doklady 
súvisiace s územným stavebným konaním súvisiace s prestavbou internátu na bytový dom. Na 
základe toho bolo vydané súhlasné stavebné stanovisko, že je to v súlade s ÚPM Stará Turá.
JUDr. Baranová - Koho chceme zaviazať, že chodníky budú verejné? Kto tento záväzok 
prevezme a kto ho bude rešpektovať v budúcnosti?
Ľudia sa o túto tému zaujímajú, pýtajú sa na čo nám tam budú byty, aké to budú byty. Bude 
mesto byty kupovať od spoločnosti? Budú to nájomné byty? A pre koho? Populácia stárne, 
detí sa rodí stále menej. Sú informácie o presídľovaní občanov z východného Slovenska 
určených už aj pre Starú Turú.
Ing. Nerád sa vyjadril, že nevie, či sa tu budú sťahovať z východu, treba riešiť iné veci. 
Potreba bytov je v PHSR, kde je vyčíslená budúca potreba bytov. Hovorí sa tam o 100 bytoch 
na 10 rokov. Podľa jeho názoru sa bytovým domom do budúcna mesto  nevyhne.
Ing. Gavač pripomenul, že komisia uvažovala, že ak nejaký investor ide prerábať internát, čo 
podľa neho potrebujeme, lebo inak padne, a ide ho prerábať formou ŠFRB, tak ten kto bude 
o tom kto bude v bytoch bývať rozhodovať  je mesto. Je to najčistejšia forma, ak chceme 
oddozorovať, kto v tých bytoch bude bývať.
JUDr. Baranová sa vyjadrila, že plán je plán, ale treba sa pozrieť na skutočnú realitu. Ľudia 
chcú radšej stavať rodinné domy. Pýtala sa koľko máme žiadostí o byty.
Ing. Galovičová informovala, že pred výberom do novej bytovky to bolo 80.
Primátor zdôraznil, že na minulom zastupiteľstve sa toto všetko už prediskutovalo. Výstavba 
bytov je veľmi citlivá záležitosť. Treba postupovať veľmi opatrne. Zopakoval, že počet 
žiadostí 80 nie je zaväzujúci, a keď príde k obsádzaniu bytov číslo sa radikálne zredukuje na 
polovicu, lebo žiadatelia nebudú spĺňať podmienky ŠFRB. Z tej si medzi časom polovica 
porieši bývanie inak. Z neobsadených bytov mesto musí splatiť istinu z úveru aj  úrok. Do 
neobsadených bytov sa takto môžu dostať na základe žiadosti aj Rómovia. Komisia síce 
rozhoduje komu bude byt pridelený, ale v prípade nízkeho záujmu bude rada, ak niekomu ten 
byt bude pridelený. Kedysi bola vo VZN podmienka prideľovania bytov pre občanov Starej 
Turej, túto prokurátor zrušil, a čo raz prokurátor zruší, platí pre celé Slovensko. Štát chce 
hodiť celú túto problematiku na plecia starostov. My problémy s Rómami na Starej Turej 
nemáme. Nebol by rád, aby sa  pripravili podmienky na presťahovanie cudzích ľudí 
z východu k nám. Je zrejmé, že sú uprednostňovaní stavebníci, ktorí prestavujú internáty na 
byty. Či to je Brezová, či to je Myjava, či Prievidza sa skupujú takéto objekty a umožňuje sa 
týmto stavebníkom čerpanie  prostriedkov zo ŠFRB. Vyslovil údiv nad tým, že komisia 
výstavby a komisia pre financie a rozpočet sa opätovne zaoberala touto žiadosťou a nechápe 
prečo to rovno nevybavila na jej zasadnutí, ale opätovne do predkladajú na zastupiteľstvo. 
Spýtal sa, čo komisie konkrétne, Ing. Gavača viedlo k tomu , aby sa to opätovne predložilo. 
Svojho času si chcel byť Ing. Gavač  sprostredkovateľom medzi stavebníkom 
a zastupiteľstvom. Vtedy primátor poslancovi povedal, ak také niečo chce robiť, nech si ide 
sadnúť na jeho miesto.
Ing. Gavač sa vyjadril, že na túto tému sa pohádali na zasadnutí, na ktorom vtedy povedal, že 
to bolo len z titulu jeho funkcie predsedu komisie pre výstavbu a jednalo sa tam o stavebné 
veci, ktoré mala riešiť stavebná komisia, ktorá by to potom buď posunula, alebo neposunula
na MsZ. V žiadnom prípade by sa nekasal a nehrabal na funkciu primátora. Podľa jeho slov 



„Úvodná myšlienka bola tá, že máme tu areál priemyslovky, ktorý nám padá na hlavu. Za 
tebou pán primátor, prišiel investor, ktorý povedal, že má takýto zámer , poslal si ho za mnou 
a za kolegom Nerádom, ako za členmi stavebnej komisie. My sme sa tomu venovali. A o nič 
iné nám nešlo, len o to, aby konečne tá padajúca priemyslovka sa zmenila na niečo, čo bude 
slúžiť tomuto mestu na bývanie. Ak by tam niekto chcel robiť geto, tak určite nebude 
vyhadzovať peniaze na 60-70 parkovacích miest. Mali sme pocit, že tá myšlienka je dobrá, že 
to tomuto mesto niečo prinesie,“
Ing. Nerád sa vyjadril, že si myslí, že sa tu robí účelovo strašiak z našich cigánskych 
spoluobčanov. Myslí si, že naše mesto je čo sa týka tohto problému dobre. Nechápe odkiaľ 
berie primátor také presvedčenie, že tie problémy tu z nejakého dôvodu budú. Myslí si, že 
Stará Turá potrebuje revitalizáciu priemyslovky, lebo nám padá na hlavu. Vyzval hľadať 
riešenie ako areál zrevitalizovať, keď pôvodný spôsob bol zamietnutý a neodkladať tento 
problém. Cieľom je urobiť byty pre našich občanov.
Primátor sa vyjadril, že všetci chceme, aby sa stavali nájomné  byty, ale veľmi citlivo. MsZ sa 
tu pomerne dlho baví o areáli, ktorý nie je v majetku mesta. Zdôraznil, že jeho snahou aj 
snahou poslanca Neráda a Gavača bolo, keď chodil na rokovania komisie TSK dosiahnuť 
zámenu kruhovej križovatky pri Lipe za areál bývalej priemyslovky. Až to bude majetok 
mesta, potom sa budem o tom baviť, čo tam bude, a či to budeme riešiť vlastnými silami,, 
alebo cez ŠFRB. Podľa jeho slov sa títo poslanci snažia vytvárať neustále podmienky pre 
investora, ktorého to nie je. Na minulom zastupiteľstve sme tu mali zmluvu o budúcej 
zmluve, kde mesto malo podpísať, že je to jeho majetok, že má stavebné povolenie, že je to 
majetkovo-právne vysporiadané. Vtedy primátor povedal, že túto zmluvu nepodpíše. Po 
prvýkrát použije sistačné právo a nepodpíše takú zmluvu. A napriek tomu bola daná opäť na 
MsZ , pýtal sa prečo. Čo ich k tomu viedlo. Keď to bude majetok mesta, potom sa o tom 
môžeme baviť. 
Ing. Nerád pripomenul, že primátor bol pred X rokmi iniciátorom, že keď niečo chceme robiť, 
a v tomto meste je to problém, tak to treba dať inému investorovi. Takto skončil Matras aj 
Dubník. On súhlasí s tým, že nemusí všetko robiť mesto, ale to neznamená, že mesto nemá 
prejaviť na tom nejaký záujem. To neznamená, že všetko musí byť v našom majetku, čo 
chceme urobiť.
Primátor zdôraznil, že to súvisí s tým, čo by mohlo nastať keby...
Ing. Nerád povedal, že treba zvážiť riziká a treba si ich ošetriť. Spýtal sa primátora ako ošetril 
riziká, čo sa týka Matrasu. Na Dubníku, v kempe je to čo tam bolo pred tým. 
Primátor povedal, že napríklad pri Matrase, to chcel ošetriť tak, že ho ponúkol Ing. Nerádovi, 
aby ho kúpil a opravil a urobil, čo tam uzná za vhodné. Prečo do toho nešiel, keď mu primátor 
sľúbil, že spoločnosť, ktorá to v súčasnosti vlastní, mu to odpredá za tie isté peniaze, za ktoré 
to mesto odpredalo spoločnosti. Primátor povedal:“Nešiel ste do toho lebo ste nevideli 
podnikateľský zámer. Vy mi nič nevyčítajte, vy ste tu neboli, keď sa riešil problém Dubníka, 
vy neviete aká tu bola situácia, keď sa tu tunelovala Chirana. Vám sa nevyhrážali Hrbáček 
s Čarnogurským na ujme na zdraví a fyzickou likvidáciou ako sa vyhrážali mne. Vy mi o tom, 
čo sa tu dialo nerozprávajte.  Nemáte ani potuchy, čo som si tu zažíval s prevádzačmi, 
s privatizérmi. Bol som rád, že sa to udialo apoň v takej miere ako to je. Prečo nechválite, to 
čo sa stalo s Lipou?“
Ing. Nerád sa vyjadril, že to chváli. 
Primátor sa vyjadril, že výmena kruhovej križovatky je na dobrej ceste. TSK nemá financie na 
to, aby zaplatilo mestu kruhovú križovatku. Tak je maximálna snaha vymeniť hmotu za 
hmotu.
Ing. Nerád sa spýtal koľko času na to potrebuje primátor, keď to takto vidí.
Primátor povedalo, že sa o to maximálne snaží, ale povedať termín nevie. Tak isto nevie kedy 
sa mu podarí urobiť prevod domu štátnej správy do majetku mesta.



Ing. Nerád sa spýtal, na čo nám bude Dom štátnej správy? 
Primátor povedal, na to, aby sa nemusela robiť veľká prestavba  Mestského úradu, nezbúrala 
sa prístavba, len aby po vás niečo zostalo.
Ing. Nerád: „ Na čo nám bude toľko objektov, zasa budeme mať ďalší Matras na 
rozpadnutie?“
Primátor: „ Lebo jednoduchšie je urobiť  opravu budovy ako búrať prístavbu.“
Ing. Nerád: „A na čo potom budeme mať túto budovu?“.
Primátor „Napríklad na múzeum. Čo máte proti tomu?“
Ing. Nerád: No, že kto to zaplatí?“
Primátor: „ A kto zaplatí  prestavbu úradu?“
Ing. Nerád: „Najprv ste povedal, že zrekonštruujeme DŠS a presťahujeme sa tam, to by som 
ešte chápal. Takže peniaze určené na prestavbu dáme tam, prestaváme to , presťahujeme sa
tam a čo spravíme s týmto a za aké peniaze?  Spravíme tu múzeum a za čo?“
Primátor: „Aké peniaze? Len ho presťahujem z DK sem . Čo je na tom čudného?“
Ing. Nerád: “Ten postup.“
Primátor: „Mne je čudný váš postup a nielen mne. Pretože sú to bahapusto vyhodené peniaze  
a nehospodárne nakladanie s prostriedkami mesta len na Vaše chyméry prestavby mestského 
úradu. A s tým DŠS čo, keď tam pracujú len 2 ľudia zo štátnej správy. Dávate robiť projekt na 
prestavbu mestského úradu. Ja sa pýtam prečo?“
Ing. Nerád: „Lebo ten mestský úrad to potrebuje, 40 rokov sa do neho neinvestovalo, fúka to 
každým rohom, zima je tu, však to treba riešiť.“
Primátor:“ A to tým, že sa zbúra prístavba?“
Ing. Nerád: „Napríklad, keď sa nedá poriadne zrekonštruovať. Pred chvíľou ste povedal, že 
radšej ako  rekonštruovať internát je lepšie ho zbúrať a postaviť tam niečo nové. A tuto sa 
rozčuľujete, že to nie je na búranie.“
Primátor:“ Nájdeme takého investora, ktorý to spraví, ale nie takého ktorý spraví z internátu 
ďalší internát, čo sa týka toho areálu.“
Ing. Nerád: „Ja Vám nerozumiem.“
Primátor: “Ja sa obávam, že mi si nerozumieme už 3,5 roka, takže v konečnom dôsledku to 
nič nového nie je. To čo ste urobili ako komisia finančná a komisia výstavby, nehospodárne 
vynakladanie prostriedkov obce na nejaké chiméry na vypracovanie projektovej 
dokumentácie. Viem, že vám nevyšiel Váš projektant.“
Ing. Nerád: „Pán primátor, ja si myslím, že naše mesto je dosť v slušnej finančnej  kondícii 
odhliadnúc od viacerých iných miest na Slovensku, a že robí len to, na čo má a čo si môže 
dovoliť.“
Primátor stiahol  materiál z rokovania.

4.4 Žiadosť spoločnosti ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá o rozšírenie vstupného 
priestoru do areálu bývalých DJ na Ul. Mýtnej č. 558/10 z dôvodu vjazdu nákladnými autami, 
pre ktoré šírka vstupu je nedostačujúca. Rozšírenie zrealizujú o jedno pole plotu (2 metre) na 
vlastné náklady podľa priloženého nákresu.
MsZ žiadosť neschválilo, z dôvodu, že priestory areálu nie sú vhodné na skladovanie 
a manipulovanie s nákladom väčších rozmerov.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.5 Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná,  a.s., Bratislava o položenie káblov na 
pozemkoch mesta a postavenie transformačnej stanice v prospech Západoslovenskej 
distribučnej a. s. Bratislava.
MsZ žiadosť neschválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10



4.6 „Poďakovanie“ členom mestského zastupiteľstva od pána Ing. Igora Andela, Hurbanova 
3130/9, Stará Turá.
MsZ vyjadrenie „poďakovania“ vzalo na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.7 Žiadosť pani Aleny Valentovej, bytom Topolecká 2113, Stará Turá o odkúpenie časti 
bývaleho mlynského náhonu parc. č. 11316. Uvedený mlynský náhon bude po zápise ROEP 
majetkom mesta Stará Turá. Požadovaná časť pozemku sa nachádza medzi pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľky. 
MsZ schválilo odpredaj pozemku.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.8 Majetkové oddelenie predkladá návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Ul. Gen. M. R. Štefánika 363. Jedná sa o nebytový priestor  
– garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 363, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2200/133472 a spoluvlastnícky podiel 
na pozemku parc. č. 548. 
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.9 Ponuka spoločnosti STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom na výstavbu bytového domu 
s 11 bytmi pre následné odkúpenie do vlastníctva mesta s využitím prostriedkov zo ŠFRB 
a dotácie z MVDRR SR podľa priloženého zámeru. Kúpna cena je v súčasnej dobe max. 900 
EUR/m2 úžitkovej plochy bytov s balkónmi t.j. 471 780 EUR s DPH. 
JUDr. Baranová sa vyjadrila, že tu nemá problém, toto je čistá spoločnosť. Skonštatovala, že 
s bytmi, ktoré vystavali môžeme byť spokojní. Vyzvala, či by  nebolo vhodné popremýšľať 
o tom, že by sme tento novo navrhnutý bytový dom postavili inde, trebárs na miesto 
zlikvidovaných unimobuniek. Ľudia sa na toto pýtajú. Keby to malo ísť sem hore, bude to 
zasa predimenzované.
Ing. Nerád sa vyjadril, že štúdia na tie 2 bytové domy bola spracovaná skôr než sa začal 
stavať ten prvý. Preto sa kúpil dom po pani Rozsypalovej.
Primátor sa pridal k názoru poslankyne Baranovej. Jednak sa bude pozerať do dvora ostatným 
ľuďom a druhá vec je tam objekt na objekt. Za projekt sa síce zaplatilo, ale vyzval ich aby si 
to predstavili v hmote. Veď nekúpil sa len dom, ale aj záhrada, tak prečo sa nejde tam dozadu.
Vedľa policajtov je pekný priestor. Podľa jeho názoru sa to poslanci snažia narvať dom vedľa 
domu.
Ing. Mináriková sa vyjadrila, že podľa jej názoru DŠS bude robiť veľké tienenie navrhovanej 
stavbe BD, takže bude nedostatočné presvetlenie prízemných bytov, nevie ako to bude 
s odstupovými vzdialenosťami BD, ľudia z vyšších podlaží budú hľadieť do dvorov okolitých 
domov, čím budú mať ľudia v tých domoch narušené súkromie.
MUDr. Michalcová sa pýtala tiež na tienenie napr. Hlubockým, či sa tým komisia výstavby 
zaoberala. Oni nebudú mať potom pol dňa slnko. Tá budova sa jej zdá vysoká smerom na 
horný koniec.
Ing. Gavač povedal, že projektant rieši  celú technickú štúdiu, musí to robiť podľa normy, 
ktorá rieši osvetlenie pre bytovú jednotku.
Poslankyňa Trúsiková  podotkla, že tým sa treba zaoberať, lebo kedy si sa tým nikto 
nezaoberal, a tiež majú v ich dome ten problém, že niektorí susedia nemajú celý deň slnko.
MUDr. Michalcová sa ospravedlnila, že nebola na komisii zo zdravotných dôvodov, inak by 
to tam určite povedala. Odstránili sme garáže, aby sme otvorili vstup do týchto záhrad. 



V priestore vedľa policajtov by bol zachovaný vstup aj do týchto záhrad. Navrhovala tiež 
posunúť bytový dom týmto smerom.
Primátor podotkol, že kedysi sa nabrali ľudia do Chirany, činžiaky sa naflákali, aby mali kde 
bývať. Ďalej podotkol, že pred tými 40 rokmi bola doba iná a dnes nemusíme takto chybne 
postupovať. Vyzval, k tomu, že ak je tá možnosť posunúť ten dom, tak nech sa posunie, aby 
boli ľudia spokojní.
Ing. Gavač  povedal, že na komisii výstavby sa hovorilo o tom,, že sa kúpi dom a záhrada po 
pani Rozsypalovej, aby sa tam postavili 2 bytové domy. Keď sa staval prvý bytový dom 
dotiahli sa tam inžinierske siete, všetko sa pripravilo na to, aby osadenie 2 bytového domu 
bolo čo najjednoduchšie a aby sa tam vytvoril taký uzavretý dvor pre obyvateľov bytových 
domov. O tom, že by sme ho išli budovať medzi policajtov a bývalých elektrikárov sme sa 
nebavili.
Ing, Nerád upozornil, že na to, aby sa to mohlo budovať smerom na Hnilíky, musel by sa 
urobiť územný plán zóny a keďže pred niekoľkými rokmi sa poslanci rozprávali o tom, že sa 
pôjde hore až po most, ale táto diskusia sa uzavrela s tým, že nie táto zóna sa bude robiť ako 
prvá, ale ako prvá sa bude robiť zóna Drahy, preto sa dnes zóna Hnilíky nerieši.
Pri elektrikároch sa počítalo s priestranstvom, ktoré bude patriť k zóne Hnilíky. Podľa neho 
je diskusia oprávnená k tejto téme, k tomu sa nedá nič namietať. Jeden fakt je že sa to rieši už 
dva roky. Dnes je február, relatívne pokročilý čas. Ak chce mesto, aby bol bytový dom 
zrealizovaný z finančných zdrojov ŠFRB, ktoré sa, prideľujú v januári bud. roku, treba prijať 
rozhodnutie. Ak ho MsZ nepríjme, nebu môcť byť financovaný z týchto zdrojov a potom je 
trištvrte roka čas na diskusiu o nejakom inom bytovom dome. 
Primátor  skonštatoval, že ak majú byť domy natlačené na seba, treba  zvážiť  alternatívu, 
ktorú vyslovil Ing,. Nerád, odložiť to a venovať sa tomu. Keď sa to tam raz postaví, tak to tam 
bude stáť 100 rokov. 
Prednosta informoval, že mal stretnutie s Ing. Feriancom a pýtal sa ho na jeho osobný názor 
na výstavbu bytového domu v tejto časti. On osobne hovorí, že sa mu to tam tiež javí ako 
natesnané ,ak by sa schválilo, že sa to tam bude stavať. Lepšia alternatíva sa mu javí návrh  
postaviť ho medzi políciou a bývalými elektrikármi, pretože tam je priestor na viac bytových 
jednotiek, je to tam lepšie situované. Pokiaľ by sa to schválilo stavať tu na stiesnenom 
priestranstve, tou výstavbou by sa zabránilo prenajať súčasne postavané byty, lebo by bolo 
zložité mať vedľa stavenisko, s tým, že by sa  musela rozobrať komunikácia okolo kvôli 
prípojkám do novej bytovky. Treba skutočne tieto fakty zvážiť.
Ing. Nerád to vidí ako nereálne, okrem toho tam bolo uvažované s cestou podľa  ÚPM. 
V týchto lokalitách má ísť výstavba rodinných domov.
JUDr. Baranová sa vyslovila, že tá lokalita sa predsa dá ošetriť a nemusí tam ísť cesta, tá sa 
dá posunúť
Ing. Mináriková povedala, že by sa musela spracovať situácia ÚPZ , most ktorý ide na 
Hnilíky nie je postačujúci, treba  stiahnuť z tej lokality kanalizáciu, dostať tam energie 
a vodu.
Ing. Nerád sa vyslovil, že nerozumie tomu, prečo sa toto rieši, keď bol odborníkmi už 
vypracovaný projekt.
JUDr. Baranová namietala, že aj stavebníkovi sa celkom tento postup nepozdáva, tak prečo by 
sa nemalo hľadať nejaké iné riešenie, keď je možné.
Primátor podotkol, že každý projektant vyprojektuje, čo chcú. Pripomenul poslancom, že aj 
čo sa týka prestavby mestského úradu, že tí ktorí vyhrali súťaž zhnusení odišli a povedali, že 
im to nedovolí ich profesionálna česť sa zúčastniť takéhoto barbarského činu prestavby ba 
búrania mestského úradu, ale tí druhí prišli a povedali, že sa im to tak tiež nepáči, ale ak to tak 
zastupiteľstvo chce tak oni to urobia. Vyzval poslancov k estetickému cíteniu, aby nedovili 
naflákať paneláky, tak ako sa to robilo kedysi a dom vedľa domu. 



Prikláňa sa k názoru JUDr. Baranovej, on sám to tam už pred niekoľkými rokmi bol prezrieť 
aj s Ing. Galovičovou, tam je ideálny priestor. S týmto návrhom prišiel už dávnejšie. Poslanci 
ale chceli, aby to bolo lacnejšie  a naťahovali čas, a úplne zbytočne.
JUDr. Baranová navrhla, že by mohol prísť na budúce zasadnutie projektant s návrhom novej 
štúdie a materiál navrhla odložiť.
Ing. Nerád pripomenul, že poslanci by si mali uvedomiť aj to, že ak sa to nezačne stavať 
teraz, tí ľudia, čo tam budú bývať to budú mať ťažšie. Mestský úrad sa ponáhľal, aby tých 14 
bytov obsadil. Pôvodná dohoda bola taká, že to bude v lete. Za ten čas by sa mohla urobiť 
hrubá stavba druhého bytového domu. Keď sa bude stavať neskôr tí ľudia to budú horšie 
znášať. Treba brať na  zreteľ  širšie súvislosti. Nemožno stavať tam kde je nejaká diera. 
K tomu slúži ÚPM. Osobne si myslí, že navrhnutý variant , nie je zlý. Vníma to ako snahu 
zastaviť akékoľvek budovanie v tomto meste.
MsZ žiadosť neschválilo.
Hlasovanie poslancov: za 4 /Ing. Gavač, Ing. Nerád, PharmDr.Barszcz, MUDr. Sadloňová/,
zdržali sa: 3 /JUDr. Baranová, Mgr. Klimáček, Skovajsa/,
proti:3 /Durcová, Trúsiková, Michalcová/

4.10 Návrh Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.januára 2007 uzatvorenej medzi 
Mestom Stará Turá a spoločnosťou LESOTUR s.r.o. Stará Turá, predmetom ktorého je výška 
nájomného na rok 2014.   
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.11 Zmluvy o užívaní uznaného Poľovného revíru Stará Turá – Mestské lesy uzatvorenej 
medzi mestom Stará Turá a Poľovníckym združením Les Stará Turá. Združenie navrhuje 
zvýšenie nájomného z 0,25 € na 0,57€/ha poľovného revíru.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.12 Návrh na ukončenie zmluvy o výpožičke uzatvorenej medzi mestom Stará Turá a  
TECHNOTURom Stará Turá zo dňa 1.1.2007. Zmluvu o výpožičke navrhujeme ukončiť a
dlhodobý drobný neobežný majetok odpredať spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. za kúpnu cenu  
100 ,-€ 
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

O 16.45 hod opúšťa rokovaciu miestnosť poslanec Ing. Gavač.

4.13 Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod PZ v Drgoňovej Doline. Pani 
Oľga Hriňová, Očová ako vlastníčka pozemkov reg. parciel „E“ parc. č. 14765 diel „1“ orná 
pôda o výmere 88 m2, parc. č. 14773 diel „2“ orná pôda 168 m2 a parc. č. 14783 záhrada 
o výmere 94 m2 predmetné pozemky nemá záujem mestu darovať ale odpredať. Žiada 
stanoviť kúpnu cenu. 
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9

4.14 Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa pod skládkou 
TKO Palčekové. Pán Ing. Vladimír Komorech CSc., pán Dušan Holec a pán Miroslav Halík 
ako spoluvlastníci pozemkov reg. parciel „C“ parc. č. 1987 ostatné plochy o výmere 1327 m2 



a parc. č. 1988 lesné pozemky o výmere 1457 m2 predmetné pozemky ponúkajú mestu na 
odpredaj. Vlastníci žiadajú stanoviť kúpnu cenu. 
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9

O 16.50 hod sa vracia do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Gavač.

4.15 Návrh výšky nájomného v bytovom dome na ul. Hlubockého č. 676/1. Výška 
nájomného je vypočítaná z výšky úveru a úrokov za 40 rokov. Na m2 podlahovej plochy bytu 
je výška nájomného 1,305 € na mesiac. Fond opráv je 1% z OC bytového domu a je 0,73 € 
/m2/mesiac. 
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

4.16 Návrh zmluvy o zriadená vecného bremena od spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. Zriadenie vecného bremena je z dôvodu realizácie inžinierskej stavby s názvom „Preložka 
trafostanice TS0058015 Stará )Turá, Hlubockého. 
Tento materiál stiahol primátor z rokovania s tým, že bude predložená žiadosť od spoločnosti  
na prerokovanie v komisii výstavby a následne predložený materiál MsZ.

4.17  Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „Samoobslužný bufet na pláži súp. č. 
1044“ na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich  sa  na  Dubníku I. v Starej Turej.  
Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 20.12.2013 do 5.2.2014 do 13.00 hod. Na 
vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž sa prihlásili traja záujemcovia. 
Poslanci schválili výberovú komisiu v zložení:

PharmDr. Leopold Barszcz - predseda výberovej komisie
Janka Trúsiková - člen výberovej komisie
Mgr. Ivan Klimáček -  člen výberovej komisie
Milan Skovajsa -  člen výberovej komisie
Ing. Lívia Galovičová - člen výberovej komisie ( za MsÚ )

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1 /PharmDr. Barszcz /

18.  Prerokovanie platu primátora mesta
Vedením ďalšej časti zasadnutia poveril primátor mesta v súlade s rokovacím poriadkom 
poslanca Ing. Neráda a opustil rokovaciu miestnosť.
Poslanec Ing. Nerád sa ujal vedenia rokovania. Informoval poslancov o záveroch KFRM, kde 
bol prerokovaný plat primátora mesta a komisia vyhodnotila ako splnené len dve úlohy a to 
úlohu č. 4 – Zabezpečiť zahájenie rekonštrukcie MŠ Hurbanova a úlohu č. 6 –Zabezpečiť 
realizáciu časti projektu „Multifunkčný priestor za DK Topolecká“ Za každý zo splnených 
ukazovateľov prináleží primátorovi navýšenie základného platu o 12%, t.j. spolu 24 %.
Hlavným dôvodom neplnenia úloh je meškajúci územný plán  zóny Dráhy a nepripravenosť 
projektovej dokumentácie pre čerpanie nenávratných finančných príspevkov.
Prednosta úradu mal námietku, a to voči plneniu úlohy č. 2, ktorou bolo uložené zabezpečiť 
výkup pozemkov v lokalite „Dráhy“ pre IBV v rozsahu min. 75 % vymedzenej plochy do 31. 
12. 2013 mimo pozemkov SPF.  Mesto zazmluvnilo stanovenú časť pozemkov zmluvami 
a tým zabezpečilo výkup týchto pozemkov, v úlohe sa nehovorí o realizácii výkupu. Nedá sa 



negovať práca majetkového oddelenia počas celého roku Podľa jeho názoru je táto úloha 
splnená, a teda primátorovi prináleží za jej splnenie odmena.
Ing. Nerád oponoval,  zabezpečiť výkup z jeho pohľadá je zabezpečiť všetky činnosti 
a súčasne aj výkup pozemkov.
JUDr. Baranová vyslovila súhlasné stanovisko ponímania úlohy ako Ing. Nerád. Avšak 
pripomenula dôvod prečo sa nepodarilo zrealizovať výkup. Hlavný dôvod  prečo sa zbrzdil
výkup pozemkov bola skládka Dráhy. Doteraz nie je k tejto veci nejaké relevantné stanovisko.
Ing. Mináriková informovala o situácii so skládkou. V súčasnosti sa stále skúma 
enviromentálne zaťaženie z tejto skládky na túto zónu. V prípade asanácie skládky to bude 
mať vplyv aj zónu aj na rozpočet mesta.
JUDr. Baranová povedala, že toto sú objektívne skutočnosti, ktoré sa nedali predpokladať 
a navrhla vyplatiť polovicu odmeny t.j. 6%.
Hlasovanie poslancov za návrh 6% odmeny: za 6 /MUDr. Michalcová, MUDr. Sadloňiová, 
JUDr. Baranová, Trúsiková, Durcová, Skovajsa/
zdržal sa: 3 /Ing. Nerád, Mgr. Klimáček, PharmDr. Barszcz/
proti: 1 /Ing. Gavač/
MsZ schválilo základný plat primátora mesta vo výške 1884 €, zvýšený o 30% t.j. o 566 €,
spolu plat primátora predstavuje sumu 2450 €.
Hlasovanie poslancov: za 6 /MUDr. Michalcová, MUDr. Sadloňiová, JUDr. Baranová, 
Trúsiková, Durcová, Skovajsa/
zdržal sa: 3 /Ing. Nerád, Mgr. Klimáček, PharmDr. Barszcz/
proti: 1 /Ing. Gavač/

19. Určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí
Počas volieb budú vytvorené tri obvody v meste Stará Turá – 1. Stará Turá
                                                                                                  2. Černochov vrch + Papraď
                                                                                                  3. Topolecká + Súš

Celkový počet poslancov na celé funkčné obdobie               13 poslancov
- z toho vo volebnom obvode č 1.                                            11 poslancov
- vo volebnom obvode č. 2                                                         1 poslanec
- vo volebnom obvode č. 3                                                         1 poslanec

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie  poslancov: za 10

20.  Návrh prísediaceho pre Okresný súd na obdobie 2014-2017
MsZ na svojom XXXIV. zasadnutí dňa 12. 12. 2013 zvolilo z celkového počtu 6 
navrhovaných kandidátov len 5, preto je potrebné zvoliť dodatočne ešte jedného.

     Ako prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie rokov 2014 -
2017  schválilo MsZ pána Martina Ozimého.
Hlasovanie  poslancov: za 10 



22.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom 
MsZ schválilo dotácie športovým klubom mesta na 2. časť sezóny 2013/2014 v súlade 
s VZN č. 5/2013 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu 
mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov nasledovne:

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny  2013/2014:
Mestský futbalový klub                      7 823,20 €
Wu-shu centrum Stará Turá               2 696,40 € 
Mestský kolkársky klub 1 180,20 €
Združenie tenistov Oskoruša Stará Turá    247,80 €
Stolnotenisový klub Stará Turá          1 250,00 €
Spolu za kvant. a kvalit. ukazovatele:         13 197,60 €

Hlasovanie poslancov: za 9
zdržal sa: 1 / PharmDr. Barszcz/

23.  Návrhy a otázky poslancov 
Poslankyňa Trúsiková podala návrh na schválenie novej členky pre komisiu ZPOZ.
Prijíma sa nové uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2014
poslanecký  návrh Janky Trúsikovej na schválenie novej členky komisie ZPOZ, 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) s c h v a ľ u j e 

              Ing. arch. Alexandru Klimekovú, bytom Hollého 1917/12, Nové Mesto nad Váhom
b) u k l a d á 

Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s menovaním.
     Z: správne odd.

T: 28. 2. 2014
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

Ďalej vzniesla pripomienku k zlému stavu zvukovej aparatúry, ktorá sa používa pri 
smútočných obradoch v Dome smútku. Zároveň podala návrh na uznesenie. Prijíma sa nové 
uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2014 
poslanecký  návrh Janky Trúsikovej na zabezpečenie novej aparatúry pre Dom smútku, 
z dôvodu že funkčnosť starej zvukovej aparatúry je obmedzená jej už nevyhovujúcim stavom.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

u k l a d á
Technickým službám, m.p.o. Stará Turá preveriť stav ozvučenia aparatúrou v Dome 
smútku.

Z: R- TS, m.p.o.
T: 24. 4. 2014

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10



Poslankyňa MUDr. Michalcová podala návrh na odvolanie členky komisie pre šport a mládež 
Evy Krapkovej.
Prijíma sa nové uznesenie:

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2014 
poslanecký  návrh MUDr. Lýdie Michalcovej na odvolanie Evy Krapkovej z funkcie členky 
Komisie pre mládež a šport .
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) o d v o l á v a

Evu Krapkovú  z funkcie členky Komisie pre mládež a špor
b) u k l a d á 

Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s odvolaním.
     Z: správne odd.

T: 28. 2. 2014

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1/MUDr. Michalcová/

Poslanec Ing. Gavač predniesol návrh na uznesenie týkajúce sa zhotovenia pamätníka pre 
nebohého Ing. Miroslava Neráda, zakladateľa podniku Chirana. Informoval o záveroch 
komisie pre výber diela, v ktorej sú i poslankyne JUDr. Baranová a Mgr Krištofíková. 
Komisia sa rozhodla, že by bolo vhodné jeho .umiestnenie do oddychovej zóny pri DK 
Javorina, na trávnatý ostrovček. Je potrebné doriešiť ekonomické záležitosti týkajúce sa 
zmluvy o dielo. Náklady, ktoré pre mesto vzniknú sa rozhodol uhradiť vnuk Ing, Neráda, 
poslanec Nerád. 
Prijíma sa nové uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2014 
poslanecký  návrh Ing. Juraja Gavača na zhotovenie umeleckého diela -  pamätníka pre Ing. 
Miroslava Neráda. Komisia pre výber zhotoviteľa, vybrala akad. sochára Milana Marciňu. 
Dielo bude umiestnené na trávnatej ploche pri DK.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

       u k l a d á 
       MsÚ uzavrieť s akad. sochárom Milanom Marciňom zmluvu o dielo na výrobu   
a umiestnenie pamätníka, uhradiť neúspešnému uchádzačovi skicovné a vypracovať 
návrh darovacej zmluvy s p. M.Nerádom na celkovú finančnú čiastku vo výške nákladov 
na výrobu pamätníka. 

     Z: Ekonomické odd.
T: 24. 4. 2014

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1 /Ing. Nerád/

Poslanec Skovajsa predniesol návrh na začatie rokovania v rámci ÚP pre vodovod 
a kanalizáciu Topolecká. Malo by prebiehať podobne ako pri vodovode Papraď. Mgr. 
Škriečka našiel spôsob ako vysporiadať pozemky. Ako sa vyjadril, je mu jedno ako sa posilní
Majetkové oddelenie, ale v každom prípade je treba s tým začať. V spolupráci s Mgr 
Škriečkom rozbehol už nejaké riešenia, 



Ing. Nerád informoval, že vodovod Papraď je vo vysokom stave rozpracovanosti a v roku 
2015 by sa malo požiadať o stavebné povolenie na kanalizáciu Papraď. Na vodovode 
a kanalizácii Topolecká sa nerobí nič z našej strany.
Ing. Mináriková informovala, že mesto má územné rozhodnutia aj na vodovod aj na 
kanalizáciu Topolecká.
Mgr. Škriečka pripomenul, že tým, že sa rieši vodovod Papraď, sa rieši aj časť vodovodu 
Topolecká .

Prijíma sa nové uznesenie:

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2014 
poslanecký  návrh Milana Skovajsu na začatie stavebného konania vo veci vodovodu 
a kanalizácie Topolecká.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá tento

a) b e r i e  n a v e d o m i e

rovnako ako informáciu vedúcej stavebného oddelenia, že vodovod a  kanalizácia 
Papraď je vo vysokom stupni rozpracovanosti

b) u k l a d á 

Pripraviť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vodovod Topolecká.
     Z: Odd. výstavby, ÚP a ŽP

T: 31. 8. 2014
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

Ďalej poslanec Skovajsa podal sťažnosť.  Jedná sa IBV Dráhy nakoľko tam vznikol problém, 
že sa tam odpady vylievali. Sťažoval si na to, že boli 2 jednania v tejto veci a Komisia 
Životného prostredia o tomto vôbec nevedela. Písal email na odd. výstavby bez odpovede, 
sťažoval si tu v decembri minulého roku. Nedostal žiadne stanovisko. Rád by vedel o tom, čo 
sa deje.
Prijíma sa nové uznesenie:
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2014 
poslanecký  návrh Milana Skovajsu na skvalitnenie spolupráce medzi komisiami. Vzniesol 
sťažnosť k riešeniu problému skládky odpadov na Dráhach, o ktorej komisia ŽP nebola 
informovaná.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

a) v y p o č u l o  sťažnosť

b) u k l a d á 

Informovať Komisiu ŽP o výsledkoch jednaní ohľadne skládky odpadov Dráhy
a prizývať členov na všetky jednania Komisie výstavby, ÚPaD .

Z: Odd. výstavby, ÚP a ŽP
T: ihneď

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

PharmDr. Barczsz mal dotaz, či ZUŠ vedie osoba poverená riadením alebo riaditeľka?
Poslankyňa Trúsiková hneď odpovedala, že osoba poverená riadením.



Ing. Nerád skonštatoval, že sa podpisuje ako riaditeľka a nie ako poverená riadením.
Riaditeľka DK sa pýtala na schválený transfer pod čiarou, ktorý bol podmienený peniazmi za 
ZUŠ. Pýtala sa či jeho plnenie bude reálne v tomto roku.
Ing. Nerád  odpovedal, že všetky prostriedky, ktoré boli viazané na kapitálové výdavky ZUŠ 
sú uvoľnené, pretože tento príjem prišiel. Máme trochu problém  s výkupom pozemkov na 
Dráhach, kde zmenou zákona od 1.1.2014 prešli prostriedky na tento účel schválené 
z kapitálových výdavkov do bežných. V rozpočte sa preto budú musieť urobiť nejaké 
presuny. Nedotkne sa to celkového čerpania.
Ďalej podal návrh  na zrušenie uznesenia na financovanie výkupu pozemkov z úveru.
Prijíma sa nové uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 2. 2014
poslanecký  návrh Ing. Miroslava Neráda na zrušenie uznesenia č.  25- XXX/2013                          
k financovaniu výkupu pozemkov pre IBV Drahy z úveru,
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

a) r u š í uzn, č. 25 – XXX/2013

b) u k l a d á 

Vypracovať návrh presunu kapitálových výdavkov.  
Z: Ekonomické odd.
T: ihneď

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10

Po vyčerpaní programu ukončil poverený poslanec  Ing. Nerád rokovanie o 17.45 hod.

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

Overovatelia: Mgr. Ivan Klimáček

           Milan Skovajsa

Zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




