
Z Á P I S N I C A

z XXIV.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 31. 1. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

1.  Otvorenie, schválenie  programu rokovania

 2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3.  Návrh na spolufinancovanie projektu „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a  

Kunoviciach“

4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí

 5.  Projektový zámer – nákup lesnej techniky

 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
     XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 hod.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania V čase zahájenia bolo prítomných 
7 poslancov.
Hlasovanie poslancov: za 7

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Oľga Baranová, MUDr. Lýdia Michalcová, 
Zuzana Durcová  a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Milan Skovajsa
Hlasovanie poslancov: za 7

3.  Návrh na spolufinancovanie projektu „Zachovanie tradičných remesiel v Starej 

Turej a  Kunoviciach“

     Informáciu k materiálu podala Mgr. Krištofíková. V decembri 2012 Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program 
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí 
o finančný príspevok v rámci prioritnej osi programu P1: Podpora sociokultúrneho 
a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce v oblasti podpory I.1 Kultúrny 
rozvoj a zachovanie tradícií. Táto výzva vyzdvihuje rozvoj regionálnych kultúrnych tradícií 
a spoločenských aktivít, ktoré podporujú súdržnosť a atraktívnosť prihraničného regiónu 
vrátane posilnenia cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti a taktiež rozvoj tradičných remesiel 
ako významnej zložky kultúry prihraničného regiónu. Oprávnenými žiadateľmi sú  i obce. 
Maximálna doba realizácie projektu je 12 mesiacov. Konkrétny termín ukončenia v prípade 
schválenia projektu  bude uvedený v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, najneskôr 
však do februára 2015. 
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 7



4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí

4.1 Žiadosť občianskeho združenia Kopaničiarsky región, miestna akčná skupina, M. R. 
Štefánika 560/4, Myjava  o prenájom častí pozemkov parc. č. 17273/2 a parc. č. 8813 ( 
z každého cca 5m2 ). Žiadateľ na časti predmetných pozemkov umiestni informačné stojany, 
ktoré sú súčasťou Náučného chodníka Brestovec – Poriadie – Stará Myjava – Topolecká.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 7

O 15.15 hod prichádza na rokovanie poslanec PharmDr. Barszcz.

4.2 Žiadosť na prenájom časti pozemku parc. č. 566/18 o veľkosti 5 m2 na umiestnenie 
informačného terminálu v rámci projektu „Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu 
slovensko-moravského pomedzia“, ktorý bude realizovaný v spolupráci s Kopaničiarskym 
regiónom – miestna akčná skupina.  
     Kopaničiarsky región – MAS, ktorej členom je i mesto Stará Turá, sa na nás obrátili 
s ponukou na spoluprácu v projekte, ktorého výstupom bude vybudovanie dvoch 
informačných terminálov. Tie budú k dispozícii našim občanom i návštevníkom nášho mesta. 
Každý užívateľ v nich nájde množstvo propagačných materiálov, informácií o možnostiach 
turizmu, katalóg ubytovacích a stravovacích zariadení, kultúrne a športové aktivity v našom 
regióne i v regióne partnera Východní Slovácko. 
    Na základe vzájomných konzultácií sme sa rozhodli umiestniť jeden z terminálov na 
námestí pod vybudovaným prístreškom (v blízkosti technickej miestnosti TS) a druhý na 
štadióne na pozemku, ktorý je vo vlastníctve MŠA. Obidva terminály budú exteriérové. Mesto 
Stará Turá a taktiež MŠA Stará Turá, s.r.o na tento účel prenajmú pozemky (každý cca 5 m2), 
na ktorých budú informačné terminály umiestnené. Mesto Stará Turá v rámci spolupráce 
poskytne MAS-ke potrebné technické údaje na spracovanie projektovej dokumentácie. MAS 
zabezpečí celý proces od prípravy projektovej dokumentácie až po konečnú realizáciu vrátane 
financovania. Ako podotkla zástupkyňa primátora takéto termínály v iných mestách už 
fungujú a mesto chce vyskúšať ako sa osvedčia u nás.
MsZ schválilo prenájom predmetného pozemku za 1 €.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 7, zdržal sa :  1 / PharmDr. Barszcz/

 5.  Projektový zámer – nákup lesnej techniky

K materiálu podal informáciu Ing. Durec. Zmena spôsobu obhospodarovania lesa presun k 
prírode blízkym spôsobom vyžaduje aj zmenu približovacích technológií. Nedostatok kapacít 
v okolí, vhodných na tento spôsob obhospodarovania, zabezpečujúcich pružnú dodávku 
a kvalitu prác  nás núti začať hľadať riešenia ako vykonávať  časť týchto prác vlastnými 
prostriedkami. Na základe už zverejnenej výzvy č. 2012/PRV/23 pre opatrenie 1.4 Zvýšenie 
hospodárskej hodnoty lesov je možný nákup lesnej techniky s 50%-nou refundáciou. 
Investícia do novej technológie prinesie ďalej možnosť rozširovania činností spol. Lesotur a 
pružnosť využívania prostriedku podľa potrieb spoločnosti (netreba zdĺhavé a nepružné 
verejné súťaže). Mgr. Škriečka však informoval, že  v súčasnosti nie je ešte k tomuto 
pilotnému projektu záväzné stanovisko Dozornej rady. Sám by však tento projekt s 50 % 
dotáciou podporil, lebo v ňom vidí možnosť riešenia viacerých  problémov.
JUDr. Baranová navrhla, aby bol materiál stiahnutý z rokovania vzhľadom k tomu, že Lesotur 
s.r.o. nemá finančné prostriedky na tento projekt zahrnuté v rozpočte a návrh projektu 
neprešiel komisiou pre financie a rozpočet.



Primátor dal poslanecký návrh odhlasovať.
Hlasovanie poslancov: za 7, zdržal sa 1 /Mgr. Krištofíková/

6. Návrhy a otázky poslancov

Mgr. Krištofíková otvorila problematiku diabetologickej ambulancie na Poliklinike. Vyjadrila 
sa k nepravdivému článku v týždenníku Kopaničiar, ktorého bol autorom p. Grambal. 
Stanovisko k tomuto článku zverejnila na webovej stránke mesta, pričom bolo zverejnené 
k tejto téme i stanovisko primátora mesta. Ing. Petrášová potvrdila , že obdržala stanovisko 
správnej rady NsP Nové Mesto nad Váhom, že táto ambulancia je pre NsP nerentabilná, a to 
po dvojročnom upomienkovaní dlhu za prenájom ambulancie a až po postúpení pohľadávky 
na súd.
MUDr. Michalcová navrhla, aby sa neriešilo čo bolo, ale treba  riešiť čo bude ďalej s touto 
ambulanciou. Ak ju mesto chce, tak ako všetci pacienti, sú dve možnosti, buď bude žiadať 
NsP Myjava alebo NsP Nové Mesto o jej prevádzkovanie.
Primátor informoval, že prebehlo jednanie medzi riaditeľom NSP Myjava MUDr. 
Markovičom, jeho ekonomickým námestníkom a primátorom mesta. Riaditeľ je k tejto 
variante naklonený, závisí to však od myjavskej diabetologičky, či je schopná zobrať si ešte 
tento úväzok na Starej Turej.
Podľa vyjadrenia MUDr. Michalcovej, je v súčasnosti  nájom v našom meste neprimeraný 
s porovnaním s NsP Nové Mesto nad Váhom, podľa ktorého sa  v roku 2006 nastavovala 
výška nájmu za ambulancie. Je tu nejaký strop, cez ktorý zdravotníci už nedokážu ťahať 
nájom. Navrhla, aby poslanci poverili vedenie  mesta, aby jednalo s oboma nemocnicami 
a s vyjednanými podmienkami oboznámilo poslancov.
Primátor sa vyjadril, že človek, ktorý zastrešoval kedysi Polikliniku s.r.o., ktorá sa zrušila,
teraz chýba k zastrešovaniu vzťahov medzi poisťovňami, nemocnicami, lekármi.
MUDr. Sadloňová sa vyjadrila, že by bola veľmi nerada, aby sa odpustil nájom z tejto 
ambulancie, veď ako by k tomu prišli ostatní lekári. Osobne si myslí, že tých dlhov tam je 
viac. Nie je možné, aby ostatní lekári doplácali na ambulancie neplatičov. Bola by nerada, aby 
sa to riešilo rozpočtovým opatrením cez komisiu Ing. Neráda a dlh sa uhradil z rozpočtu.
Primátor sa vyjadril, že by rád získal kontaktnú osobu pre styk s lekármi a oslovil poslankyne, 
či by túto činnosť kontaktnej osoby neprevzali na seba.
MUDr. Michalcová sa vyjadrila, že odmieta vykonávať funkciu mýtnika. 
Primátor sa vyjadril, že správanie poslankýň - lekárok sa mu zdá ako vydieranie. A tiež sa 
vyslovil, že chudobného lekára ešte nevidel. Primátor navrhol, aby poslanci stanovili nájom 
ako aj podmienky stanovenia nájmu, ktoré budú platné pre Polikliniku.
JUDr. Basranová vyslovila podporné stanovisko k tomuto návrhu s tým, že by sa mali 
zanalyzovať možné príjmy lekárov za úkony, aby poslanci mohli objektívne tieto skutočnosti 
posúdiť.
Poslanec Mlynek sa vyjadril, že má tiež skúsenosti s diabetológiou nakoľko ju navštevujú 
klienti  zariadenia DOMICILE. Lekárka z diabetológie už zhruba pred rokom avizovala, že 
ambulancia sa zatvorí. Ordinovala len dva dni v týždni utorky a štvrtky, a skutočne mala čo 
robiť, a potom jej  jeden deň zrušili, a tak ľudí posielala do Nového Mesta. Diabetologické 
vyšetrenie je dosť špecifické a aj časove dosť zaberie. Na takéto ťahanice by nemal doplácať 
občan.
Primátor sa podujal, že vyzve NsP k rokovaniu s tým, že odborné komisie /finančná, 
podnikateľská/ by mali k tomuto zaujať odborné stanovisko.
Mgr. Krištofíková informovala, že skupina poslancov  má za sebou pár stretnutí s občanmi, 
niektoré boli aj menej príjemné. Vyslovila názor,, že táto ambulancia je možno prvá, ale nie 
posledná, ktorá bude zrušená. A návšteve odborných ambulancií na Myjave či V Novom 
Meste sa občania nevyhnú. Časy, keď boli v každom meste odborné ambulancie, sú preč. 



Bolo by preto vhodné, keby aj lekári vysvetlili pacientom, že ekonomická situácia núti 
lekárov robiť určité opatrenia. Dnes nie je nič zadarmo.
MUDr. Michalcová navrhla, aby sa na diabetologickú ambulanciu vyvesil oznam, že 
prebiehajú rokovania vedenia mesta k jej ďalšiemu fungovaniu.
Poslanec Skovajsa navrhol, aby Ing. Petrášová navrhla  spolu s poslankyňami lekárkami strop 
nájmu, o ktorom sa pri jednaniach môže rokovať.
Primátor argumentoval, že príjmy z prenájmu majú ísť späť do Polikliniky – na modernizáciu 
a pod. V minulosti za jeho vedenia to takto aj fungovalo.
MUDr. Michalcová navrhla, aby sa oblasť problémov Polikliniky prejednávala na sociálnej 
komisii.
PharmDr. Barszcz sa vyjadril, že zobrať to na sociálnu komisiu môže, ale prioritou je tu 
financovanie.
Poslanec Mlynek sa vyjadril, že nikde nie je vidieť, že by lekári po nejakej stránke strádali. 
Tu sa nerieši bytostná otázka existencie lekárov.
MUDr. Michalcová sa vyjadrila, že čo sa týka platieb za nájom už je dosť a viac sa nedá. 
Podľa jej názoru môže nastať situácia, že súkromní lekári odídu z Polikliniky a budú 
ordinovať vo svojich garážach.
Primátor povedal, že  si nemyslí, že by lekári odišli ordinovať do garáže. Primátor zdôraznil, 
že tu navrhol určité riešenie, ktoré sa bude realizovať. Výsledky jeho jednania budú 
prerokované v komisiách a následne MsZ stanoví výšku nájmu.

Po vyčerpaní programu rokovania 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

           Milan Skovajsa

Zapísala a zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




