
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXVIII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 19. 6. 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  XXXVII. zasadnutí MsZ 

4.    Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5.    Informácia o aktuálnom hospodárení mesta  

5a   Návrh na odsúhlasenie výšky tvorby Rezervného fondu 

6.1  Návrh rozpočtového opatrenia –  Zabezpečenie bezbariérovosti ZOS 

6.2 Návrh rozpočtového opatrenia –  Neoprávnené náklady v projekte „Náučný chodník“ 

a „Infoterminály“ 

6.3 Návrh rozpočtového opatrenia –  Rekonštrukcia Husitská veža 

6.4 Návrh rozpočtového opatrenia –  Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 

6.5 Návrh rozpočtového opatrenia –  Členské RZ Veľká Javorina-Bradlo 

6.6 Návrh rozpočtového opatrenia –  Návrh na zriadenie špeciálnej triedy v MŠ 

6.7 Návrh rozpočtového opatrenia –  Návrh zmluvy o združení fin,.prostriedkov CVČ 

6.8 Návrh rozpočtového opatrenia –  Návrh na doplnenie podprogramu 11.9-Projekty-kultúra, 

                                                            zachovanie tradícií 

6.9 Návrh rozpočtového opatrenia –  Projekt 10. ročník Remesiel našich predkov 

6.10 Návrh rozpočtového opatrenia – Projekt zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej 

a Kunoviciach 

6.11 Návrh rozpočtového opatrenia – Prestavba, modernizácia ZŠ Komenského-kotolňa pre 

pavilón MŠ  

6.12 Návrh rozpočtového opatrenia – Rekonštrukcia autobusových zastávok 

7.    Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá 

7.1  Návrh I. zmeny rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá 

7.2  Návrh I. zmeny rozpočtu m. p. o.  DK Javorina Stará Turá 

8.    Návrh VZN č. 2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  



9.  Návrh VZN č. 3/2014 –Nar. O podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových 

miestach a trhový poriadok 

10.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2013 

11.  Správa HK  z kontrol vykonaných  od XXXVII. zasadnutia MsZ 

12.  Vyhodnotenie plnenia úloh stanovených hlavnej kontrolórke mesta 

13.   Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre 2. polrok 2014 

14.   Informácia o vymenovaní riaditeľky ZUŠ v Starej Turej 

15.   Protest prokurátora proti VZN č. 7/2013-Štatút Mestskej polície Stará Turá 

16.   Návrh VZN č. 4/2014- O zriadení Mestskej polície Stará Turá 

17.   Návrh na zapožičanie čestného názvu ZUŠ v Starej Turej 

18.   Návrhy a otázky poslancov  

 

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

1. Otvorenie 

    XXXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Kišš o 15 hod. 

V čase zahájenia bolo prítomných  9 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci: Zuzana 

Durcová, Marek Mlynek a PharmDr. Leopold Barszcz. V čase zahájenia bola mimo nich 

neprítomná MUDr. Michalcová. 

Schválenie programu rokovania 

Primátor mesta  navrhol zaradiť do programu rokovania materiál  

6.13 Návrh rozpočtového opatrenia – Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov :  za 9 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová, 

Janka Trúsiková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Soňa Krištofíková,  

Milan Skovajsa. 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov:  za 9 

O 15.05 hod prichádza na rokovanie poslankyňa MUDr. Michalcová. 

 

3.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXXVII. zasadnutí MsZ 



MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.    Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pána Denisa Makaru, Hurbanova 152/58, Stará Turá o odkúpenie, resp. prenájom 

časti  ( cca 100 m2 ) pozemku reg. parciel „C“ parc. č. 542/1. Odkúpenie, resp. prenájom 

pozemku žiada z dôvodu, že na uvedenom pozemku má záujem vybudovať nefajčiarsku 

kaviareň s celoročným využitím. V prípade záporného stanoviska ako variant č. 2 žiadateľ má 

záujem o odkúpenie, resp. prenájom pozemku v priestoroch súčasných unimobuniek.  

Komisie MsZ odpredaj neodporučili, navrhli zaradiť stavbu do projektu oddychovej zóny na 

Mierovej ulici. Poslanec Nerád mal dotaz, či sa s týmto projektom už niečo deje. Ing. Vlado 

za oddelenie výstavby informoval, že bola oslovená projektantka pani Masaryková. Ten 

priestor je tam možné vytvoriť na ploche 16,5 x 6 m, malo by to byť tam kde bola Albena 

a tento zámer je stále v riešení. 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.2 Žiadosť pána Milana Medňanského, Družstevná č. 486/69, Stará Turá o odkúpenie 

rodinného domu na ul. Družstevnej č. 431 a pozemkov parc. č. 437/1 a parc. č. 438. 

MsZ žiadosť neschválilo a uložilo opätovne vypísať verejnú obchodnú súťaž na odpredaj 

predmetnej nehnuteľnosti.  Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.3 Žiadosť  spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá o vydanie súhlasu k stavbe 

„Plynová kotolňa – bytový dom Úradníčkova 189/2, 4, 190/6 Stará Turá. 

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.4 Žiadosť spoločnosti STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom o prenájom pozemku parc. č. 

437/3 na výstavbu nového bytového domu s 11. b.j. a prenájom častí z pozemkov reg. parciel 

„C“ parc. č. 446/16 a parc. č. 446/24, ktoré sú potrebné na výstavbu parkoviska.    

Dopĺňa sa výroková časť uznesenia, v bode b) sa vkladá nový odsek, ktorý znie: 

2. Požiadať ÚPSVaR o odkúpenie garáží pri Dome štátnej správy.  

MsZ schválilo zámer prenájmu pozemku.  

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

4.5 Žiadosť spoločnosti TEXOPARTNER a.s. Bratislava s.r.o. o vydanie súhlasu k uloženie 

inžinierskych sietí – plynovej prípojky pre staničnú budovu a zriadenie vecného bremena na 

pozemku parc. č. 915 - zast. plocha o výmere 1001 m2. Uznesením MsZ č. 9 – XXIV/2009 

bolo žiadateľovi predmetné vecné bremeno už schválené.Listom zo dňa 27.5.2009 č.j. 

A/9636/2009/maj bol žiadateľovi vydaný súhlas na  uloženie plynovej prípojky 

s podmienkou,  že  ŽSR Bratislava zrealizuje novú povrchovú úpravu po celej šírke a dĺžke 

pozemku, nakoľko v roku 2006 tu bola zrealizovaná nová povrchová úprava a zároveň sme 

ich žiadali  doprojektovať túto spätnú úpravu povrchu. 

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.6 Žiadosť pána Vladimíra Biesa a manž. Andrei Biesovej, bytom Sadová 3015/31, Stará 

Turá o zrušenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1761/40 – zast. Plocha o výmere 465 

m2 a parc. č. 1761/189 – zast. plocha o výmere 138 m2, ktoré bolo zriadené z titulu 



predkupného práva pre Mesto Stará Turá v prípade nezačatia výstavby rodinného domu na 

uvedených pozemkoch. Podmienka zo strany žiadateľa bola splnená. 

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.7 Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 5 – XXVII/2013 zo dňa 9.5.2013, ktorým bolo 

schválené zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 6387/2, 6368/2, 7028, 17346, 

17344/5, 16845/1, 17242/1, 17231, 17232/1, 17233, 17241. Po vyhotovení geometrických 

plánov skutočného uloženie elektrickej prípojky bolo zistené, že elektrická prípojka v Súši je 

na pozemkoch parc. č. 6387/2, 17346, 17344/1 a na Papradi na pozemkoch parc. č. 16845/1, 

17231, 17232/1. 

MsZ návrh na zmenu  schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.8 Žiadosť pána Petra Gažoviča a manž. Ivety, bytom SNP 266/1, Stará Turá o zriadenie 

vecného bremena na pozemkoch parcela reg. „E“ parc. č. 139/16 – zast. plocha o výmere 

1416 m2, parc. č. 890/11 – ostatná plocha o výmere 49 m2 a na pozemkoch parcela reg. „C“ 

parc. č. 5/7 – zast. plocha o výmere 3860 m2, parc. č. 5/9 – zast. plocha o výmere 1022 m2,  

z dôvodu uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky.  

Dopĺňa sa výroková časť uznesenia o bod c), ktorý znie: 

c) s ú h l a s í  

so zriadením 2 parkovacích miest spoplatnených v zmysle VZN č. 22/2012 

O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní s podmienkou, že žiadateľ 

sa zaviaže finančne uhradiť mestu náklad na vybudovanie 2 parkovacích miest pri 

budovaní niektorého plánovaného parkoviska v budúcnosti. 

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.9 Žiadosť 21 vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 156, Ul. Hurbanova, Stará Turá 

o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 56, na ktorom je postavený bytový 

dom súp. č. 156.    

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.10 Dodatok č. 15 k  zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovodu zo dňa 1.11.1998, 

ktorá je uzatvorená medzi mestom Stará Turá a Trenčianskou vodohospodárskou 

spoločnosťou a. s. Trenčín, ktorý bude platný pre rok 2014.   

Ing, Nerád vzniesol pripomienku, že v zmluve je potrebné zmeniť dátum jej ukončenia, a to 

do 30.10.2014. 

Mení sa výroková časť uznesenia, bod a), ktorý znie: 

a) s c h v a ľ u j e   

Dodatok č. 15  k zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovodu, s tým, že čl. 9 bod 

9.2 trvanie zmluvy sa predlžuje do 30. 10. 2014.   

MsZ dodatok schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.11 Žiadosť pána Mareka Medňanského, Jiráskova 165/4, Stará Turá o odkúpenie pozemkov 

reg. parciel „C“ parc. č. 11316/6 – ostatná plocha o výmere 58 m2 . Dôvodom odkúpenia 



pozemku je vyrovnanie hranice  pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Po skutočnom zameraní 

pozemku bolo zistené, že časť pozemku označená ako parc. č. 4852/16 o výmere 30 m2, ktorá 

je vo vlastníctve žiadateľa, je súčasťou verejného priestranstva. 

Zámer odpredaja časti pozemku bol zverejnený od 30.4.2014 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

XXXVII/2014. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ schválilo zámenu pozemkov ako i doplatok za rozdiel vo výmere 28 m2 , ktorý vo výške 

168 €  doplatí žiadateľ mestu.. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.12 Žiadosť pána Milana Barančina, Topolecká č. 2064, Stará Turá o zámenu nehnuteľností 

a to pozemku parc. č. 12567 – orná pôda o výmere 3208 m2, ktorý je evidovaný na LV č. 191  

za pozemok parc. č. 4854/9 – orná pôda o výmere 978 m2, ktorý je evidovaný na LV č. 1 na 

mesto Stará Turá. Zamieňaný pozemok parc. č. 4854/9 sa nachádza za rodinným domom vo 

vlastníctve žiadateľa.   

Zámer zámeny pozemkov bol zverejnený od 30.4.2014 v súlade s uznesením MsZ č. 8 - 

XXXVII/2014. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ schválilo zámenu pozemkov. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.13  Žiadosť Hotela LIPA Slovakia s.r.o., Stará Turá o prenájom časti ( cca 70 m2 ) pozemku 

parc. č. 590/9 za účelom umiestnenia letnej terasy.  Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený 

od 30.4.2014 v súlade s uznesením MsZ č. 26 - XXXVII/2014. K zverejnenému zámeru 

neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ žiadosť schválilo.  Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.14 Vyjadrenie spoločnosti ICS Systems s.r.o. Mýtna 558/10, Stará Turá k výške 

jednorazovej odplaty za vecné bremeno. Celková dĺžka rozvodov v rámci stavby chráničky 

pre optickú kabeláž – Stará Turá je 1643 m a uznesením č. 21 – XXXVII/2014 bola schválená 

výška jednorazovej odplaty za vecné bremeno 20 000,-€.   Spoločnosť s výškou odplaty  za 

vecné bremeno nesúhlasí.  Pre porovnanie uvádza výšku odplaty v meste Trenčín 2,- €/m. 

Spoločnosť predpokladá v Starej Turej cenu do 1,- €/m.  

MsZ zmenu výšky jednorazovej odplaty neschválilo. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.15 Druhá námietku pani Oľgy Hriňovej, Očová na schválenú kúpnu cenu za pozemky 

nachádzajúce sa pod PZ v Drgoňovej Doline. Jedná sa o pozemky v 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. Kúpna cena bola stanovená uznesením MsZ č. 15 – 

XXXIV/2014 zo dňa 20.2.2014. Pani Oľga Hriňová so schválenou kúpnou cenou 3,- €/m2 

nesúhlasí a navrhuje kúpnu cenu 9,- €/m2 bez DPH.  

Uznesením MsZ č. 18 – XXXVII/2014 bola schválená kúpna cena 6,- €/m2 len za pozemok, 

na ktorom je postavená budova PZ. Pani Oľga Hriňová so schválenou kúpnou cenou 6,- €/m2 

súhlasí len ak budú predmetom odpredaja pozemky KN-E parc. č. 14765, parc. č. 14773, parc. 

č. 14783 spolu o výmere 350 m2, t.j. v hodnote 2 100,- € bez DPH.  

MsZ návrh schválilo.  Hlasovanie poslancov :  za 10 



4.16 Návrh na doplnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Stará Turá 

a Lesoturom s. r. o. Stará Turá nasledovný dlhodobý majetok:  kancelária Lesoturu Topolecká 

/ technické zhodnotenie / v obstarávacej cene 15 492,67 €. 

MsZ návrh schválilo.  Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.17 Návrh Technických služieb m. p. o. Stará Turá o zverenie majetku do správy. Jedná sa 

o rozostavanú stavbu „Úpravňa palivového dreva“ v obstarávacej cena 16 044,81 €. 

MsZ návrh schválilo.  Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.18 Žiadosť  MOKI s.r.o. Bratislavao odkúpenie časti pozemku  stiahol primátor z rokovania 

z dôvodu neprerokovania uvedenej žiadosti v komisii pre výstavbu,ÚPaD. 

4.19 Návrh obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. 

Družstevnej. Jedná sa o rodinný dom súp. č. 431 postavený na pozemku parc. č. 437/1 

a pozemky parc. č. 437/1 a parc. č. 438. 

MsZ návrh schválilo.  Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.20 Prehľad budov vo vlastníctve mesta Stará Turá s uvedením majetkovoprávnych vzťahov 

k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú. 

Ing. Nerád navrhol, že do materiálu pre budúcnosť treba doplniť súpisné čísla napr. 

Administratívna budova TS atď. 

Ing. Galovičová sa vyjadrila, že areál s viacerými budovami ktorý je oplotený dostáva len 

jedno súpisné číslo podľa smernice. Ing. Nerád si vyžiadal zaslanie uvedenej smernice. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov :  za 10 

4.21 Žiadosť Evy Chnapkovej o zaradenie prístupovej komunikácie do lokality Malé a Hrubé 

Široké do pasportu miestnych komunikácií. 

Ing. Nerád sa vyjadril, že toto by nám spôsobilo ďalšie povinnosti, ktoré by sme museli 

vykonávať,  pokiaľ táto zóna nie je zastavaná nie je na to dôvod. Keď bude táto zóna 

zastavaná a bude takáto žiadosť podaná, potom sa s tým MsZ môže zaoberať. Tiež uviedol, že  

žiadateľka by mala prísť s nejakým iným návrhom. 

Prítomnej žiadateľke primátor udelil slovo. Táto sa vyjadrila, že táto komunikácia nebola 

zaradená v ÚPM a teraz bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Momentálne 

sa vybavuje stavebné povolenie. Čiže stavať sa tam bude. Dopravný inšpektorát v Trenčíne 

vydal súhlasné stanovisko. Nesúhlasí s názorom Ing. Neráda, že vec, ktorá sa tu desaťročia 

neriešila sa teraz žiada po nej vyriešiť – budovanie podchodu. Vyjadrila sa, že je zaujímavé, 

je že nikto po nej takéto požiadavky celý čas nemal až teraz tu niekto s tým vyrukoval. 

Ing. Vlado sa vyjadril, že oddelenie výstavby sa nestotožnilo s názorom komisie výstavby, 

lebo povoľovací orgán upozornil na to, že vydať stavebné povolenie nie je možné na stavbu, 

ktorá nemá zabezpečený prístup na miestnu komunikáciu alebo na štátnu cestu. 

Poslankyňa MUDr. Michalcová uviedla, že toto sú veľmi závažné rozpory, ktoré sa tu dnes 

nevyriešia. Materiál bude potrebné opätovne prerokovať na mimoriadnom zasadnutí komisie 

výstavby. 



Po tomto návrhu stiahol primátor materiál z rokovania. 

5.    Informácia o aktuálnom hospodárení mesta  

Bližšiu informáciu o hospodárení podal Ing. Nerád. Podľa jeho názoru nedôjde k nárastu 

zdrojov z podielových daní. Čo sa týka výdavkov mesto postupuje v súlade s rozpočtom. 

Riziko pri prvku 9.3 – záujmové vzdelávanie bude podľa slov Mgr. Krištofíkovej 

kompenzované vlastnými  príjmami škôl.                                                                                      

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov :  za 10 

 

5a   Návrh na odsúhlasenie výšky tvorby Rezervného fondu 

MsZ schválilo tvorbu rezervného fondu vo výške 356 126 €. Hlasovanie poslancov :  za 10 

 

Rozpočtové opatrenia 

6.13  Návrh rozpočtového opatrenia –  Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 

Toto rozpočtové opatrenie nebolo zaradené v celkovom prehľade spracovaných rozpočtových 

opatrení, ktoré navrhol poslanec Ing. Nerád schváliť hromadne, nakoľko boli už prerokované 

v KFRM bez výhrad. 

Rozpočtové opatrenie č. 6.13 sa týka výdavkov na výkresovú časť projektu pre objekt 

„Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153“, ktorú je potrebné dofinancovať vo výške 

1020,- € . Mesto pripravilo žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu pre uvedený objekt. 

Hlasovanie poslancov :  za 10 

Hlasovanie poslancov za prijatie rozpočtových opatrení pod č. 6.1 -  6.12:  za 10 

Na návrh poslanca Skovajsu bolo prijaté mimo predkladaných opatrení rozpočtové opatrenie 

na oplotenie Multifunkčného priestoru v Topoleckej, jedná sa asi o 270-280m oplotenia, 

v nasledovnom znení: 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 19.6.2014 

poslanecký návrh Milana Skovajsu  na zmenu programového rozpočtu Mesta Stará Turá na 

rok 2014 – navýšenie výdavkov  o oplotenie multifunkčného priestranstva  pri DK Topolecká  

rozpočtovým opatrením v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písmena a) 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 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014, a to: 

presun čiastky  5.500 € 

z:     z podprogramu 3.4. Majetok, riadku g – Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD   

            – lokalita Dráhy- kapitálové výdavky  

na:    prvok 12.5.1 – Multifunkčný priestor za DK Topolecká, oplotenie - kapitálové  výdavky 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá návrh 



  a)  s c h v a ľ u j e 

b) u k l a d á  

MsÚ zapracovať rozpočtové opatrenie do I. zmeny rozpočtu. 
 

Z :prednosta MsÚ                               

T: ihneď  

 

Hlasovanie poslancov :  za 10 

7.    Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá 

Ing. Nerád informoval, že vo výdavkoch sa znižuje PR o 100 tis.€, a to vo výkupe pozemkov. 

MsZ vzalo materiál na vedomie . Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

7.1  Návrh I. zmeny rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá 

MsZ  návrh schválilo. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

7.2  Návrh I. zmeny rozpočtu m. p. o.  DK Javorina Stará Turá 

MsZ  návrh schválilo. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

8.    Návrh VZN č. 2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Účelom nového VZN je zjednodušiť a tým aj urýchliť proces schvaľovania dotácií a samotné 

VZN očistiť o ustanovenia, ktoré sú zakotvené priamo v zákone č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 MsZ  nariadenie schválilo. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

9.  Návrh VZN č. 3/2014 –Nar. O podmienkach predaja a poskytovaní služieb na 

trhových miestach a trhový poriadok 

     Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a trhový poriadok bolo potrebné upraviť z dôvodu  novely zákona 

č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 101/2014 Z.z., ktorý nadobúda 

účinnosť 1.7.2014).  

Nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb 

a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a 

oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zákona  č. 178/1998 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 



Hlavná kontrolórka informovala o pripomienkach k VZN a o ich zapracovaní do 

predloženého návrhu. 

MsZ  nariadenie schválilo. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

10.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2013 

     Časový rámec plnenia KPSS je stanovený na roky 2012 – 2016 a vyhodnocovanie plnenia 

jednotlivých cieľov stanovených v komunitnom pláne sa realizuje jeden krát ročne. 

Pravidelne opakujúce sa vyhodnotenie KPSS obsahuje zhodnotenie stavu za rok 2013 a 

zdôvodňuje,  prečo sa jednotlivé zámery darí resp. nedarí napĺňať alebo ich nie je možné  

zrealizovať. 

MsZ  vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

11.  Správa HK  z kontrol vykonaných  od XXXVII. zasadnutia MsZ 

MsZ  vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

12.  Vyhodnotenie plnenia úloh stanovených hlavnej kontrolórke mesta 

MsZ  vzalo materiál na vedomie a zároveň uložilo vyplatiť odmenu pre HK vo výške 30 % z 

mesačného platu po dobu 2 mesiacov. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

13.   Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre 2. polrok 2014 

MsZ prerokovalo a schválilo termíny konania príležitostných trhov a ich predajného času 

v meste Stará Turá pre II. polrok 2014 Stará Turá a to: 

1. Remeslá našich predkov                8. augusta 2014   v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

                                                                                       kultúrny program do 22,00 hod., 

2. Kopaničársky jarmek                  24. októbra 2014   v čase od   8,00 hod. do 20,00 hod., 

3. Vianočný trh                               13. decembra 2014   v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

14.   Informácia o vymenovaní riaditeľky ZUŠ v Starej Turej 

          V súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásilo mesto Stará Turá, ako 

zriaďovateľ škôl školských zariadení, dňa 24. 03. 2014 výberové konanie na funkciu 

riaditeľa Základnej umeleckej školy, Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá. 

 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 07. 05. 2014 v súlade s Usmernením MŠ 

SR zo 14. 04. 2004 k príprave a realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií 



riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení. Rada školy pri Základnej umeleckej 

škole v Starej Turej predložila dňa 13. 05. 2014 zriaďovateľovi, mestu Stará Turá, návrh 

na vymenovanie Mgr. Miroslavy Lacovej do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej 

školy, Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá. 

  MsZ  vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

15.   Protest prokurátora proti VZN č. 7/2013-Štatút Mestskej polície Stará Turá 

Podľa názoru Ing. Neráda by sa mali uvádzať v našich VZN základné ustanovenia zo zákona, 

aby to nedopadlo tak, že VZN bude len jedna strana. VZN je na to, aby sa občan mohol aspoň 

zhruba v tej právnej situácii zorientovať. 

MsZ  vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

16.   Návrh VZN č. 4/2014- O zriadení Mestskej polície Stará Turá 

MsZ  nariadenie schválilo. Týmto nariadením  sa ruší VZN č. 7/2013 – Štatút Mestskej 

polície Stará Turá. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 

17.   Návrh na zapožičanie čestného názvu ZUŠ v Starej Turej 

Primátor mesta informoval, že dostal zamietavé stanovisko z Rady školy. Sám sa vyjadril, že 

nie je premenovaním ZUŠ nadšený. Nemá nič proti umiestneniu pamätnej tabule na škole 

o návšteve T.G. Masaryka. Upozornil, že s  premenovaním súvisí dosť administratívnych 

úkonov ako i náklady s tým súvisiace. 

Mgr. Krištofíková informovala o vzniku návrhu premenovania školy. K premenovaniu je 

potrebné stanovisko Rady školy, Štátnej školskej inšpekcie a Krajského úradu školstva. 

Uznesenie MsZ je súčasťou žiadosti, ktorá sa potvrdzuje a ide následne na ministerstvo 

školstva. Náklady, ktoré by  zrejme vznikli, budú na nové pečiatky, doklady, ale tie aj tak 

vzniknú, nakoľko je problém v číslovaní. Číslo 293 ako ZUŠ má aj panelák. 

Poslanec Ing. Gavač vyzval navrhovateľa Mgr. Škriečku, aby oboznámil poslancov so 

zámerom jeho žiadosti na premenovanie školy. V roku 1921 sa v Starej Turej zastavil 1. 

prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. ZUŠ vtedy bola Štátnou ľudovou školou. Škola 

dostala názov Masarykova štátna meštianska škola, ktorý niesla až do roku 1948. Pôvodný 

názov budovy spojený s menom prezidenta by zároveň posilnil v obyvateľoch Starej Turej jej 

samotný význam ako vzdelávacej inštitúcie. 

Mgr. Klimáček sa vyjadril, že táto republika má dosť svojich národných dejateľov, nevidí 

dôvod na premenovanie po Masarykovi a je za zachovanie terajšieho názvu. Toho názoru bola 

i poslankyňa JUDr. Baranová. 

Primátor sa vyjadril, že by chápal, keby bola po ňom pomenovaná železničná stanica, 

nakoľko často chodil železnicou, mal svoj vozeň, ktorý ho vozil až do jeho zámočku. Ale 

v tomto prípade nie je zástancom premenovania. 



Ing. Nerád sa vyjadril, že mesto Stará Turá je silne historicky spojené s Moravou a veľa 

obyvateľov nášho mesta tam má korene. Prístup, že zrovna v našom meste všetko len 

slovenské nie je celkom správny. 

MsZ návrh neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 4 /Ing. Nerád, Ing.Gavač, Ing. Bunčiak, 

Mgr. Krištofíková/, proti: 6 /JUDr. Baranová, MUDr. Sadloňová, MUDr. Michalcová, Mgr. 

Klimáček, Skovajsa, Trúsiková/ 

Primátor mesta odporučil prerokovanie Petície za zmenu prevádzkovateľa vodovodných 

a kanalizačných sietí v meste Stará Turá, ktorú predložil Dušan Prachár, ktorý bol osobne 

účastný na rokovaní. Primátor sa vyslovil, že na obdobné záležitosti odpovedal pánovi 

Prachárovi v minulých volebných obdobiach a k danej veci sa dnes už nemieni vyjadrovať. 

Požiadal o stanovisko poslanecký zbor. 

Po tomto dostal slovo Dušan Prachár. Petícia s 227 podpismi má 3 požiadavky, a to 

predovšetkým zrušenie platieb za dažďovú vodu a vrátenie platieb za túto vodu majiteľom 

rodinných domov od 1.4.2005. Zisťoval si ako to je inde, a inde takýto poplatok občania 

neplatia. Ďalej požaduje ukončenie zmluvy s doterajším  prevádzkovateľom 

spoločnosťou PreVaK. Treťou požiadavkou je aby 5 mil. €,  o ktoré podľa jeho názoru prišlo 

mesto odpojením od TVS, zabezpečil primátor, keďže mesto nevýhodnou zmluvou o tieto 

finančné prostriedky pripravil. Údajne má primátor v spoločnosti bratranca pána Stromčeka, 

čo zrejme malo tiež vplyv na jeho rozhodnutie. Ďalej obvinil, primátora z toho, že pozastavil 

výstavbu nájomných bytov v meste podľa jeho názoru preto, aby sa mesto dostalo do hranice 

pod 10 tis. obyvateľov. Obvinil ho, že do popredia kladie vlastné záujmy a nie záujmy 

občanov mesta. 

Na to poslanec Ing. Gavač vyzval zástupcu spoločnosti PreVaK, Mgr. Škriečku, aby ozrejmil 

ako to je. Mgr. Škriečka sa vyjadril, že pán Prachár nemá dlhodobo správne informácie, 

dokonca je názoru, že účelovo zavádza. Spoločnosť PreVaK vyberá poplatok za dažďové 

vody v súlade s platnou legislatívou. Je pravdou, že pred 10 rokmi časť obyvateľov mesta za 

verejnú dažďovú vodu neplatilo. Bolo to asi 20% zvyšok obyvateľov 80 % za túto vodu platil. 

Spoločnosť považovala za správne a spravodlivé, aby za rovnakú službu rovnako platili aj 

ostatní obyvatelia. Spoločnosť pozerala na to, či občan odvádza dažďové vody do verejnej 

kanalizácie alebo nedovádza. V čase tvorby nových zmlúv sa preto nastavili nové štandardy, 

aby boli dodržané rovnaké podmienky pre všetkých. Samozrejme, že v tomto čase aj iné 

vodárenské spoločnosti upravovali svoje zmluvy. Nie je pravda, že TVS nevyberala za odvod 

dažďových vôd. Možno niektorá spoločnosť nemá aktualizované zmluvy, a preto tento 

poplatok nevyberá. 

Ďalej sa vyjadril k otázke ČOV a čiastke 5 mil. €. Toto spolu nesúvisí. Príloha č. 1 

k prístupovej zmluve k EU, ktorá špecifikuje v tejto prílohe  zoznam aglomerácií a ich čísla, 

tu figuruje číslo menšie ako 10 tis. ekvivalentných obyvateľov. Stará Turá bola preto  

z pohľadu rekonštrukcie ekočiastiarne vyňatá, aby nemala povinnosť odstraňovať nutrienty 

a ostatné veci do roku 2010, ale má tak urobiť do roku 2015. Spoločnosť má niekoľko 

stanovísk MŽP. Tento údaj sa nedal zmeniť. Údaj z roku 2004 nevniesla spoločnosť PreVaK 

ani mesto, vniesla ho TVS ako predchádzajúci prevádzkovateľ. RVS AQUTUR, ktorá má vo 

vlastníctve ČOV využila každú výzvu, ktorú štát zverejnil. Naposledy tak urobila pred dvoma 

dňami. To znamená, že o žiadne peniaze mesto neprišlo žiadnou nevýhodnou zmluvou. 

Prideľovanie dotácií na ČOV je výlučne v kompetencii MŽP. 



Ďalej informoval o tom, že výstavba bytov nesúvisí vôbec s ČOV. Táto má voľné kapacity na 

pripájanie ďalších bytov. Nespochybňuje však, že rekonštrukcia ČOV je potrebná vzhľadom 

na nové normy. 

Pán Prachár sa vyjadril, že všetko čo bolo teraz povedané je klamstvo. On má v rukách 

štatistické porovnanie platieb za vodné a stočné jednotlivých vodárenských spoločností, to sú 

fakty. Za 20 rokov klesol počet obyvateľov z 10 800 na 9300. Za 7 rokov sa postavilo len 67 

bytov. 

Primátor mesta sa vyjadril, že pán Prachár si snáď už ukojil svoje vášne, nakoľko už 20 rokov 

ho nenávidí. 

Poslanec Skovajsa dal návrh na ukončenie prednesov pána Prachára, ktoré považuje za 

predvolebnú kampaň a dal návrh na ukončenie rokovania o tomto bode. Doporučil pánovi 

Prachárovi, nech si zistí, koľko je v meste a na kopaniciach voľných domov a bytov snáď 

potom pochopí otázku výstavby nájomných bytov. 

Ing. Nerád navrhol, aby sa prijalo k petícii uznesenie, je pod ňou 227 podpisov. Poslanec 

Skovajsa sa spýtal, do akej miery je možné posúdiť vieryhodnosť údajov, ktoré sú uvedené 

v petícii. MUDr. Michalcová navrhla, aby MsZ vzalo petíciu na vedomie a uložiť, aby 

v Staroturianskom spravodajcovi bol zverejnený článok, v ktorom by bola odpoveď Mgr. 

Škriečku pre občanov, ktorí sa pod túto petíciu podpísali. 

Primátor súhlasil s týmto návrhom a uviedol, že občanom bude treba vysvetliť aká je situácia, 

pretože dostali tendenčné informácie.  

Hlavná kontrolórka, pripomenula, že treba dodržať zákon o petíciach a sťažnostiach. 

Odpoveď by mala ísť petičnému výboru alebo predkladateľovi sťažnosti. 

Prijíma sa nové uznesenie: 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí  dňa 19.6.2014  

petíciu občanov za zmenu prevádzkovateľa vodovodných a kanalizačných sietí v meste 

Stará Turá, ktorú v mene 227 občanov mesta predložil Dušan Prachár, bytom Družstevná 

470/86, Stará Turá. 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  petíciu 

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

b) u k l a d á 

MsÚ uverejniť v Staroturianskom spravodajcovi reakciu na uvedenú petíciu 

s uvedením údajov a faktov konateľa spoločnosti PreVak Mgr. Škriečku prednesených 

na zasadnutí MsZ. 

Z: Mgr. Boorová 

T:  31.7.2014 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie  poslancov: za 10 

 



18.   Návrhy a otázky poslancov  

Ing. Gavač informoval, poslancov, že ho oslovil pán Rumánek a profesor Ondrášik 

z Bratislavy, vodohospodár, ktorý bol pri prameni Kyselá voda. Minulý rok v spolupráci 

s hasičmi sa ten prameň minerálnej vody vyčistil. Je tam trochu problém s tým, že voda 

nevyteká tak ako by mala, treba tam ešte malú úpravu a bol požiadaný, že družstevníci tam 

rozorali prístupový chodníček, že sa tam nedá ísť, takže na to upozornil predsedu družstva. 

Prameň je obnovený a dá sa tam opäť ísť. 

Ing. Nerád sa pýtal na výsledok výberového konania na rekonštrukciu komunikácií a kedy sa 

začne s rekonštrukciou. Malo prebehnúť výberové konanie týkajúce sa opravy teplovodu, aký 

je tam stav. Rekonštrukcia kotolní v ZŠ. Na komisii výstavby sa hovorilo o tom, že MŠ, ktorá 

je v pavilóne špeciálnych učební potrebuje novú kotolňu, chcel vedieť, či je možné toto 

napojiť na rekonštruovanú kotolňu . 

Ing. Vráblová informovala, že do výberového konania sa prihlásilo 5 uchádzačov. Bolo 

vybraných 7 objektov, predpokladaná hodnota bola na 80 tis. €, ale v rozpočte má len 60 tis. € 

Toto prebehlo obálkovou formou. V utorok prebehla elektronická aukcia. Víťazom je firma 

INSTAV Senica, vysúťažená konečná suma je 67 770,- €. Tiež informovala, že rozdiel medzi 

touto sumou a sumou v rozpočte nebudú TS schopné prefinancovať z vlastných zdrojov. 

Ing. Nerád sa  pýtal na možnosť presunúť túto čiastku z  20 tis. € ktoré majú TS na chodníky. 

Ing. Vráblová povedala, že je to všetko na zvážení. Ako sa rozhodne  Rozhodlo sa, že sa bude 

robiť chodník na ul. 8. apríla, ak sa skráti oprava chodníka možno s takouto alternatívou 

počítať. Tých 20 tis. € aj tak nevýjde na celý chodník. 

Ing. Petrášová informovala o teplovode. Oslovených bolo 7 uchádzačov, 5 reagovalo z toho 1 

nepodal kompletnú informáciu, predpokladaná suma je 132 tis. €, najvyššia ponuka bola 138 

tis. €, najnižšia 125 tis. € s DPH, budúci týždeň to bude ukončené elektronickou aukciou. 

Ing. Vlado informoval, že možnosť napojenia ZŠ kotolne by musel dal spracovať formou 

analýzy kúrenárom. Jednalo by sa cca o 158 m na napojenia teplovodu. Čo sa týka kapacity 

jestvujúcej kotolne a jej napojenia sa vyjadril, že toto by bolo teoreticky možné. Spýtal sa 

však , čo budeme robiť ak by sme teplovod vybudovali, v blízkej budúcnosti s telocvičňou 

a čo s hospodárskym pavilónom. Či nám toto  prinesie nejaký  finančný efekt. Podľa jeho 

názoru by sa malo skôr do budúcna uvažovať, že stará plynová kotolňa už dosluhuje a môže 

dôjsť k jej odstaveniu, bolo by vhodnejšie budovať postupne plynové kotolne, teraz pre MŠ 

s tým, že sa tam nechá priestor pre plynovú kotolňu, ktorá by vykurovala aj hospodársky 

pavilón. Zadal vypracovanie projektu plynovej kotolne. 

Ing. Nerád podotkol, že toto musí byť do októbra vyriešené. V rozpočte nie sú žiadne peniaze 

na túto kotolňu. Treba nájsť spôsob ako to urobíme a ako to prefinancujeme. 

Ing. Gavač informoval že na stavebnej komisii našli optimálne riešenie aj keby sa to do 

októbra nestihlo. Dá sa to vykúriť zo starej kotolne ako to bolo doteraz. Prepojenie zo starého 

systému na nový by bola záležitosť možno 2 dní. Určitú čiastku nás bude stáť predsa aj 

prepojenie s teplovodom.  

Ing. Nerád sa vyslovil, že je potrebné urýchlene nájsť riešenie, oceniť a zrealizovať do 

októbra. 



Ing. Vlado zdôraznil, že on osobne nie je schopný posúdiť tieto varianty, toto môže len zadať 

za odplatu. Vyjadril názor, že na tomto by mohla trochu zapracovať aj ZŠ s tým, že by urobila 

určité úpravy na vykurovacích telesách, čo sa týka telocvične a toho krčku.  Tam sú zbytočné 

straty, situácia v MŠ by sa vylepšila. 

Primátor vyzval poslancov, aby pouvažovali nad tým, čo sa urobí so ZŠ na Hurbanovej ul., čo 

sa týka okien. Škola je samé sklo. Riaditeľka ho informovala, že výmena okien v jednej triede 

bude stáť 5 tis. €. Má obavu, aby tam nedošlo vďaka oknám k nešťastiu. 

Ing. Vlado informoval, že sa týmto problémom už zaoberali aj s riaditeľkou školy. Sú to pásy 

okien. Vyjadril názor, či by nebolo vhodné zameniť len tieto drevené pásy okien za plastové. 

Bolo by vhodné urobiť nejaký projekt, ktorý by riešil  aj medziokenné výplne, pilieriky s tým, 

že  by projekt dokladoval aj dostatočné osvetlenie v triedach, tieto pásy okien by sa nahradili 

niečím iným. 

Ing. Gavač povedal, že by mal byť podľa jeho názoru nejaký projekt pripravený, aj keď 

nebudeme mať vlastné prostriedky, ale výjde nejaká výzva, aj teraz je na zateplenie škôl 

a škôlok, možno by sa to dalo na ňu uplatniť, ale zasa nemáme projekt. 

Ing. Nerád sa vyjadril, že naše mesto do rekonštrukcie škôl a škôlok investovalo za 

posledných 5 rokov obrovské peniaze a nielen z EF. Z vlastných prostriedkov  sme do 

Komenského dali 500 tis. € , následne sme dali peniaze na rekonštrukciu špeciálneho 

pavilónu, teraz dávame peniaze do rekonštrukcie MŠ, investujeme do školstva veľmi veľa 

peňazí. Rozprávali sme sa o rekonštrukcii školy na Hurbanovej ul. Je najvyšší čas spracovať 

nejaký projekt. Mesto investuje do škôl rádovo milióny, ale školstvo nám to v kvalite výučby 

nevracia. Aj školstvo by sa malo zamyslieť nad tým, že zlepšenie prostredia, ktoré sa im 

snažíme vytvoriť, by mali adekvátne oceniť a snažiť sa to tým deťom odovzdať na kvalite 

výučby. 

Primátor povedal, že ZŠ má niektorých excelentných žiakov, ktorí vyhrávajú rôzne súťaže. 

Problém skvalitnenia školstva je problém daný systémom školstva v tejto republike. A aj tu je 

problém kto zostáva potom učiť. Keby tu bola riaditeľka školy, vedela by vám toto fundovane 

zodpovedať. 

Ing. Nerád pripomenul, že pôsobil niekoľko rokov v školskej rade a systém, ktorý funguje na 

škole, mohol byť zvolený lepšie. Čo sa týka hodnotenia škôl treba sa na to pozrieť objektívne, 

nielen cez diplomy. Od ktorej ZŠ v Novom Meste je naša ZŠ lepšia z hľadiska nejakého 

objektívneho hodnotenia. 

Mgr. Krištofíková povedala, že vo vedomostných súťažiach sme 3. rok prvý v okrese. To, že 

systém plodí, to čo plodí, nie je chybou ani Starej Turej, je to takto nastavené. Úroveň 

vzdelávania nám klesá všeobecne, to nie sú len základné školy. Do škôl sme investovali veľké 

peniaze, to je pravda, treba si ale uvedomiť v roku 2002, kedy školy prešli k nám prešli 

v takom stave ako prešli. 

Primátor povedal, že sa predsa nedá porovnávať to, že vynaložené peniaze a výsledky žiakov, 

nemožno to takto posudzovať, keď budú mať žiaci zlé výsledky, nedáme na rekonštrukciu. To 

nie je futbalový klub, kde sa točia peniaze a hrá sa v neviem akej lige. Tu ide predovšetkým 

o zdravie detí, aj keď nedosahujú v monitoringu bohvie aké výsledky. Ďalej povedal:“ Možno 

neviete, ale ja jediný som podával v začiatkoch školstva pod mestom na ústavný súd žalobu, 



že nám štát,  previedol kompetencie školstva a  nedal na školstvo peniaze, to že som na 

Ústavnom súde neuspel, je druhá vec.“ 

Poslankyňa Trúsiková povedala, že dnes robiť učiteľa je naozaj náročné, rovnako ako 

vydolovať z dnešných detí kvalitné výsledky. Učiteľa by rozhodne robiť nechcela. 

 

Po vyčerpaní programu poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a o 17.15  hod ukončil 

zasadnutie. 
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