
Z Á P I S N I C A

z XXVII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 9. 5. 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.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí

 4.  Návrhy rozpočtových opatrení

 5.  Informácia o kritických úsekoch  miestnych komunikácií a návrh na prioritné použitie

      prostriedkov na ich opravu

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

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová, Janka 
Trúsiková  a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Mgr. Ivan Klimáček
Hlasovanie poslancov: za 7

3.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
3.1 Návrh dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve so spoločnosťou Lesotur s.r.o. zo dňa 1.1.2007
Na základe pripomienok poslancov Ing Gavača, Ing. Neráda a Ing. Bunčiaka sa materiál 
stiahol z rokovania a bude opätovne predložený s výsledkami z rokovania Dozornej rady 
spoločnosti Lesotur s.r.o. a riaditeľa spoločnosti  na nasledujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Dozorná rada prehodnotí na základe výsledkov hospodárenia reálne možnosti 
platieb za nájom mestu.
Hlasovanie za stiahnutie materiálu z rokovania: za 7

3.2 Návrh na vloženie vodovodov a kanalizácie do základného imania Regionálnej  
vodárenskej  spoločnosti  AQUATUR a.s. Stará Turá. Jedná sa o vodovod Papradˇ vo 
všeobecnej hodnote 123 000,- €,  vodovod  Súš  vo všeobecnej hodnote 35 800,- € a  vodovod 
a kanalizácia bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b. j. vo všeobecnej hodnote 427 000,- €. 
Ceny boli stanovené podľa znaleckých posudkov vypracovaných Ing. Evou Gregušovou. 
Ing. Gavač pripomienkoval, že TECHNOTUR s.r.o. prefinancuje 74 tis. € na opravu 
vodovodov Papraď a Súš. Avšak je proti tomu, aby v peňažnom vklade bol aj znalecký 
posudok za vodovod na Chiranou. 



Na základe návrhu poslanca Ing,. Neráda sa vypúšťa z uznesenia finančný vklad do 
spoločnosti, a to z dôvodu zatiaľ neznámej výšky nákladov na odstránenie porúch na 
vodovodoch. Tu je potrebné najskôr vykonať výberové konanie na dodávateľa.
V tejto súvislosti zaujímalo primátora mesta či môže AQUATUR a.s. robiť verejné 
obstarávanie na dodávateľa aj bez finančných prostriedkov. Ing,. Nerád sa vyjadril, že peniaze 
im dáme, ale až bude známa výška z VO. 
Mení sa výroková časť uznesenia v bode b), ktorý znie:

b) u k l a d á  
1. Zástupcovi mesta - jedinému akcionárovi uplatniť zvýšenie základného imania 

formou nepeňažného vkladu na najbližšom valnom zhromaždení Regionálnej 
vodárenskej spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá v súlade s platnými stanovami 
a legislatívou.  

            2. MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti Regionálna vodárenská  
spoločnosť AQUATUR a. s.  Stará Turá a ukončiť dohodou zmluvu o nájme zo 
dňa 1.1.2006, zabezpečiť vklad do katastra nehnuteľností.

                                                                                                    Z:  majetkové odd.
 T: ihneď

                                                                     
O 15.20  hod sa dostavil na rokovanie poslanec Skovajsa.

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: : za 7, zdržal sa: 1 /Skovajsa/ 

3.3 Návrh na zrušenie uznesenia č. 20 - XXVII/2013 zo dňa 18.4.2013, ktorým bolo 
schválené darovanie predajného stánku od manželov Svobodových. Dňa 30.4.2013 svoju 
ponuku na darovanie vzali späť.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: : za 8

3.4 Žiadosť  Regionálnej  vodárenskej spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá o zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch  parc. č. 6387/2, parc.č. 6368/2, parc. č. 7028, parc. č. 17346, 
parc. č. 17344/5, parc. č. 16845/1, parc. č. 17242/1, parc. č. 17231, parc. č. 17232/1, parc. č. 
17233 a  parc. č. 17241, z dôvodu vybudovania elektrických prípojok pre vodohospodárske 
zariadenie v miestnych častiach Papraď a Súš.
MsZ žiadosť schválilo.
Hlasovanie poslancov: : za 8

4.  Návrhy rozpočtových opatrení

4.1 Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým 
opatrením  na opravu vodovodov Papraď a Súš. Realizáciu tohto rozpočtového opatrenia si 
vyžiadal veľmi zlý technický stav vodovodov v miestnych častiach Papraď a Súš. Jedná sa 
o celkovú čiastku 74 000 €.  Túto transakciu je potrebné vykonať pre vklad vodovodu Papraď, 
vodovodu Súš a vodovodu a kanalizácie bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b. j. do 
základného imania Regionálnej vodárenskej spoločnosti AQUATUR a. s Stará Turá. 
Z návrhu uznesenia sa na návrh Ing. Neráda vypúšťa druhá odrážka týkajúca sa vkladu do ZI
vo výške 69 770 €.



MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: : za 8

4.2 Návrh zmeny programového rozpočtu -  príspevok na záujmové vzdelávanie detí, ktoré 
navštevujú naše CVČ, ale majú bydlisko v iných obciach v celkovej výške 455 €.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: : za 8

4.3 Návrh zmeny programového rozpočtu -  znalecké posudky potrebné pre vklad vodovodu 
Papraď, vodovodu Súš a vodovodu a kanalizácie bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b. j. 
do základného imania Regionálnej vodárenskej spoločnosti AQUATUR a. s Stará Turá. 
Toto je duplicitný návrh, bol prerokovaný v bode 4.1.

5.  Informácia o kritických úsekoch  miestnych komunikácií a návrh na prioritné  
použitie prostriedkov na ich opravu
Informáciu k predloženému materiálu podal prednosta úradu Ing. Volár. Na základe uznesenia 
č. 184 zo 17. 4. 2013 uvoľnila vláda pre naše mesto čiastku 24 808,34 € na riešenie kritického  
stavu cestnej infraštruktúry. Je preto potrebné určiť na rekonštrukciu ktorých miestnych 
komunikácií budú tieto prostriedky použité. 
Primátor sa vyjadril, že prostriedky by sa mali použiť na komunikáciách , kde je najväčšia 
frekvencia motorových vozidiel. Oprava výtlkov je len dočasné riešenie, komunikácie neboli 
veľmi dávno opravované. Informoval o kritickom stave cesty do Drgonovej Doliny.
Poslankyňa Trúsiková sa vyslovila, že cesty sú dezolátne, dotácia nízka a opravy by sa mali 
už čo najskôr začať. 
Ing. Vráblová informovala, že štátna správa ciest by mala začať koncom mája-začiatkom júna 
vykonávať opravy štátnych ciest, jedná sa hlavne o veľké výtlky. Občania by si mali 
uvedomiť, že štátne cesty nespadajú do kompetencie Technických služieb, tie spravujú len 
miestne komunikácie. Informovala o dlhodobom pláne opráv v intraviláne a extraviláne 
mesta. Každý rok sa tento plán bude prehodnocovať.
Ing. Gavač sa vyslovil, že komisie výstavby a financií určili nejaké merateľné ukazovatele pre 
opravy komunikácií, ktoré by mali uľahčovať činnosť Technickým službám.
Ing. Nerád sa vyslovil, že nerozumie tabuľke  „Navrhované celkové rekonštrukcie MK“, ktorá 
bola predložená.  Žiadal skutočné ohodnotenie úsekov MK. Vytýkal nepresné hodnoty.
JUDr. Baranová sa vyslovila, že nie je vôbec opodstatnené zasahovať až takto do kritérií  na 
opravy, Technické služby majú odborníkov, ktorí vedia, čo je a ako potrebné robiť. Načo ich 
zaťažujeme tabuľami a grafmi?
Ing. Nerád sa vyslovil, že pokiaľ budú predkladané takéto materiály, nebudú sa dávať žiadne 
peniaze na opravy.
Mgr. Krištofíková sa vyjadrila, že nejaký plán treba určite mať. Bolo by vhodné urobiť akútne 
z týchto peňazí to, čo je potrebné a dopracovať podľa istých kritérií plán, aby to bolo čo 
najspravodlivejšie, na to bude priestor  aj potom. Zbytočne sa stráca čas tým, že chceme plán, 
ktorý by bol už hotový, treba radšej porozmýšľať, čo je urgentné z tohto pohľadu.
Ing. Nerád vytkol, že veľmi postráda vyťaženosť úsekov.
Ing. Gavač navrhol stiahnuť materiál z rokovania a materiál po dopracovaní bude opätovne 
predložený. Navrhol použiť 24 tis. na opravy a 20 tis. na celistvú opravu. 
Hlasovanie za stiahnutie materiálu z rokovania: za 8



6.  Návrhy a otázky poslancov
Ing. Gavač mal otázku, kto sa stará o zeleň na území, ktoré patrí železniciam. Z tunela na Súš 
trčia kriaky. Ing. Vráblová informovala, že sa jedná o úsek štátnej cesty. Ostrihať tie kriaky 
môžu, ale neprislúcha im to.
Primátor odpovedal, že ten úsek patrí  Slovenským železniciam.
Ing. Gavač požiadal, aby mesto napísalo SŽ, aby dali ostrihať kriaky.

Po vyčerpaní programu rokovania ukončil primátor mesta zasadnutie o 16.30 hod.

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

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková

           Mgr. Ivan Klimáček

Zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




