
Z Á P I S N I C A 

z XXXIX.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 10. 7. 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.    Voľba hlavného kontrolóra mesta Stará Turá 

 4.    Návrh na prijatie úveru a stanovisko hlavnej kontrolórky k jeho prijatiu 

 5.    Návrh na zaradenie prístupovej komunikácie do lokality Malé a Hrubé Široké do 

        pasportu miestnych komunikácií 

 6.   Návrhy a otázky poslancov 

 

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

1. Otvorenie 

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

V čase zahájenia bolo prítomných  8 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci: Zuzana 

Durcová, MUDr. Lýdia Michalcová, MUDr. Eva Sadloňová. Ďalší neprítomní: Marek 

Mlynek, Milan Skovajsa. 

 

Schválenie programu rokovania 

Primátor mesta  navrhol zaradiť do programu rokovania materiál  

5.1  Návrh rozpočtového opatrenia –Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.etapa                

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov :  za 8 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

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

Janka Trúsiková. Do volebnej komisie boli navrhnutí: JUDr. Oľga Baranová – predseda, 



Ing. Juraj Gavač, Mgr. Milan Klimáček. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Soňa 

Krištofíková, Ing, Richard Bunčiak. 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov:  za 8 

 

 

3.    Voľba hlavného kontrolóra mesta Stará Turá 

Primátor mesta odovzdal slovo predsedníčke volebnej komisie. JUDr. Baranová oboznámila 

poslancov so spôsobom voľby hlavného kontrolóra.  Informovala o jednom spätvzatí žiadosti. 

Komisia túto skutočnosť akceptovala.   Volebná komisia následne vykonala kontrolu 

všetkých náležitostí, ktoré mali uchádzači preukázať. Pri kontrole zistila nedostatky u 2 

uchádzačov o túto pozíciu, a to Zuzana Moravčíková nepodala písomnú informáciu, či 

vykonáva podnikateľskú činnosť a Bc. Milan Predný predložil časovo neplatný výpis z RT. 

Ostatní 4 uchádzači splnili požiadavky – Mgr. Lenka Drgoncová, Ing. Helena Maťková, 

Mgr.et.Mgr. Miriam Mosná, Ing. Lucia Valová. 

O 15.23 hod prichádza na rokovanie poslanec Skovajsa. 

Následne poslanecký zbor tajným hlasovaním vykonal voľbu hlavného kontrolóra mesta. 

Volebná komisia vykonala kontrolu hlasovania, vyhotovila zápisnicu o priebehu a výsledku 

tajného hlasovania. Volebná komisia vyhlásila, že počtom hlasov 9 bola právoplatne zvolená 

do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Helena Maťková. 

Ing. Maťková poďakovala poslancom za ich dôveru a vyhlásila, že sa bude snažiť pracovať 

tak, aby túto ich dôveru nesklamala. 

 4.    Návrh na prijatie úveru a stanovisko hlavnej kontrolórky k jeho prijatiu 

MsZ schvalilo čerpanie úveru v celkovej výške 415 000 € na niektoré kapitálové výdavky z 

nižšie uvedeného zoznamu a jeho zabezpečením blankozmenkou 

 

Číslo 

programu 
Investičná akcia Suma 

1.2.2.b Územný plán zóny "Dráhy" 3 500 

3.1.m Interiérové vybavenie 3 000 

3.3.1.a Software 7 119 



3.3.1.e PC, server, diskové polia, iný hardware 7 879 

3.4.f Nákup vozidla na odvoz TKO 65 000 

4.3.2. Prestavba a nadstavba budovy MsU - projekt 15 500 

5.3. Pasportizácia hydrantov v meste 5 000 

6.3.1. Skládka odpadov Drahy - projekt a asanácia skládky 80 000 

7.1.2.d Revitalizácia CMZ - chodníky na ulici 8. apríla - transfer TSST 20 000 

1.2.3. Výkup pozemkov 100 000 

7.3.1. Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST 60 000 

8.2. Osvetlenie prechodu pre chodcov 5 500 

9.1.3. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142 138 000 

11.2. Kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina svetelný park veľkej sály 15 000 

12.3.4. Vodovod Topolecká 20 000 

12.4.1. Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5 2 500 

Spolu: 547 998 

   

   
Pozn: 

  
6.3.1. V prípade, že by sa Investičná akcia asanácie skládky odpadov Drahy v plánovanej 

 
 sume 99.500 € nerealizovala, finančné prostriedky by sa rozpočtovým opatrením 

 
presunuli na iné investičné akcie - "Oddychová zóna a úprava terénu" za cca 30.000 € 

 
a "Kotolňa pre MŠ" za cca 50.000 €.   

 

Zároveň vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok  na prijatie 

úveru v roku 2014 a uložilo uzavrieť úverovú zmluvu so SLSP, a.s. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 5.    Návrh na zaradenie prístupovej komunikácie do lokality Malé a Hrubé Široké do 

        pasportu miestnych komunikácií 

Primátor k uvedenému materiálu uviedol, že pani Chnapková sa zúčastnila na minulom 

zasadnutí, kde prezentovala svoje stanovisko. Poslanec Nerád protestoval proti zaradeniu 

komunikácie. Keďže pani Chnapková prišla k primátorovi a požiadala ho o znovu 

prejednanie, nakoľko do projektu bola vložená značná čiastka finančných prostriedkov, má 



rozvybavované na príslušných orgánoch ďalšie záležitosti, materiál sa opätovne predkladá. 

Oddelenie výstavby je za zaradenie komunikácie v zhode s komisiou výstavby. 

Ing. Gavač informoval, že komisia výstavby ÚPaD k tomuto opätovne nezasadala, nakoľko 

príslušný orgán v tejto veci je špeciálny stavebný úrad a nie MsZ. Osobne si myslí, že to nie 

je téma, ktorú by mala komisia výstavby riešiť. MsZ žiadnu komunikáciu do pasportu 

miestnych komunikácii nezaraďovalo. Podľa jeho vyjadrenia  je to záležitosť stavebného 

úradu a kompetencia primátora mesta, ktorý to nakoniec aj tak podpíše. Ak má mesto vzťah 

k uvedenej komunikácii a uzná, že je potrebné ju zaradiť do MK, tak ju tam zaradí. 

Primátor podotkol, že pani Chnapková má všetky doklady v súlade so správnym konaním. 

Keďže na minulom zasadnutí bol poslanec Nerád proti, bolo to opätovne predložené 

zastupiteľstvu k ujednoteniu stanoviska. Je to v súlade s ÚPM. 

Ing. Gavač sa vyjadril, že ÚPM je len informatívny doklad, úloha čiary nie je rozhodujúca. 

Tam je cesta zakreslená, že ide cez strmý svah. V tomto prípade by som sa neodvolával na 

ÚPM. Tu sa jedná o zaradenie komunikácie,  ktorá je jestvujúca. Stanovisko Ing. Neráda 

vzniklo na základe diskusií s ľuďmi, ktorí sa pohybujú aj v komisii, a jednoznačne sa prišlo 

k záveru, že určite ešte za ten čas , čo bude v komisii výstavby, bude sa musieť otvoriť otázka 

prechodu. Táto otázka je už otvorená desaťročia. Chodia tam ľudia do práce, na cintorín, ten 

prechod je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Toto je kritické miesto. 

JUDr. Baranová sa vyjadrila, že tu prišlo zrejme k nejakému nedorozumeniu, alebo 

kompetenčným nejasnostiam. Problém je v tom, že to niekto z úradu vôbec predložil na MsZ. 

Treba predkladať len materiály, ktoré sú v kompetencii MsZ. Ing, Nerád pripomenul, že 

príslušný orgán, ktorým je stavebný úrad si vyžiada stanovisko príslušnej komisie, či  

s príslušným rozhodnutím bude alebo nebude súhlasiť. 

Poslankyňa Trúsiková sa vyjadrila, že aj podľa jej názoru by sa takéto veci nemali predkladať 

na rokovanie zastupiteľstva, ale mal by si ich riešiť špeciálny orgán, ktorý má na to 

kompetenciu. 

Primátor zdôraznil, že všetky žiadosti a požiadavky občanov sa prejednávajú na komisii 

výstavby, finančnej a sociálnej a ďalších. 

Ing. Nerád sa vyjadril, že to vzniklo preto lebo stanovisko komisie výstavby bolo záporné, ale 

odd. výstavby malo kladné stanovisko, a preto sa to predložilo na MsZ, nech to rozhodne. 

V tomto prípade je to na Ing. Minárikovej ako predkladateľke. 



Primátor mesta sa vyjadril, že je to na poslancovi Nerádovi, ktorý má záujem na prepúšťaní 

zamestnancov mesta, ľudia majú strach a tak predkladajú všetko, nech rozhodnú poslanci 

Gavač s Nerádom.  A toto je podľa neho celé choré, už štvrtý rok. „Keby ste si nevzťahovali 

všetky kompetencie na seba, nemuselo k tomu dôjsť.“  

 Ing. Nerád sa vyjadril, že on je len jeden poslanec z trinástich. Primátor povedal, že áno, ale 

tých ďalších 10 sa riadi podľa neho. Po vzájomnej dohode s poslaneckým zborom, stiahol 

primátor mesta tento materiál z rokovania.  

Pani Chnapková, ktorá bola prítomná sa vyjadrila, že tomuto postupu vôbec nerozumie, lebo 

stanovisko komisie výstavby bolo, že neodporúča, a tam vlastne vznikol celý problém. Keby 

neprišla na minulé zasadnutie tak sa jej žiadosť zmetie zo stola  Ona musela dokazovať 

stavebnému úradu, že to je vlastne jeho kompetencia, dokazovanie a chodenie po Štátnom 

archíve jej trvalo temer rok. Cesta bola zle zakreslená. Ing. Gavač sa vyjadril, že komisia 

rozhodla na základe predložených dokladov, kde sa táto žiadosť nemala dostať, nakoľko je to 

záležitosť stavebného úradu a uzavrel diskusiu k tomuto bodu. 

Primátor sa ospravedlnil za zastupiteľstvo, za stavebnú a finančnú komisiu aj za stavebný 

úrad pani Chnapkovej za problémy, ktoré jej vznikli pri vybavovaní jej žiadosti. 

 

5.1  Návrh rozpočtového opatrenia –Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.etapa 

Ing. Nerád požiadal o informáciu ako vznikla čiastka 3 685€ keďže pôvodne sa 

hovorila na finančnej komisii o čiastke viac ako 5 tis. €. Ing. Holota vysvetlil, že v zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom boli zazmluvnené celkové 

oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu „Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. 

etapa“ vo výške 263 000,00 €. , v programovom rozpočte na rok 2014 bola na tento projekt 

schválená suma 161 131,00 € - kapitálové výdavky a 3.000, 00 € bežné výdavky na pokrytie  

 

 

 

 

 

 



 

nákladov na externý manažment.  Pred začatím realizácie stavby mesto Stará Turá musí 

zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na tejto líniovej stavbe na čo si vyčlenilo 

čiastku vo výške 5 000,00 €. Vzhľadom na to, že v programovom rozpočte na rok 2014 bola 

vo výdavkovej časti na tento projekt schválená suma 161 131,00 € a najnižšia a víťazná 

vysúťažená suma je 198 110,75 €. Z toho dôvodu ju nutné schváliť nielen presun čiastky 

3685€  ale aj zvýšenie príjmov a výdavkov o sumu 38 295 €. 

MsZ schválilo 2014 návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 6.   Návrhy a otázky poslancov 

Ing. Nerád sa zaujímal, či bude pamätník hotový do 12. 9. 2014, kedy má zosnulý senior 

Nerád 100 výročie narodenia. Rodina chce pri tej príležitosti usporiadať spomienkovú 

slávnosť. Ing. Gavač sa vyjadril, že podľa jeho názoru áno, nič nebráni tomu, aby sa pamätník 

stihol do termínu. 

Poslanec Skovajsa požiadal o usporiadanie výjazdového septembrového zasadnutia MsZ  

v Topoleckej. 

Po vyčerpaní programu poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a o 16.15  hod ukončil 

zasadnutie. 

 

 

 

Ing. Ján  K i š š                     Ing.  Ján V o l á r                                                      

primátor mesta                          prednosta úradu 

 

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková 

            Ing. Richard Bunčiak 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 


