
Z Á P I S N I C A

z XXXI.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 8. 10. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

 1.  Otvorenie, schválenie rokovacieho programu

 2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3.  Schválenie kúpnych zmlúv na výkup pozemkov lokalita č.6 DRAHY regul.blok B2

 4.  Návrhy a otázky poslancov

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a :
1. Otvorenie
     XXXI. 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, do ktorého navrhol zaradiť 
doplnenie programu o body:
3.1 Oprava uznesenia MsZ  č. 19 -XXX/2013
3.2 Zmena uznesenia MsZ č. 24 – XXII/2012
Ing. Nerád namietal niekoľko porušení právnych predpisov, a to jednak  § 12  ods.8 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako i Zásad hospodárenia s majetkom mesta Čl. 4 
a v neposlednom rade aj oneskorené doručenie materiálov k tomuto rokovaniu, čo je 
v rozpore s Rokovacím poriadkom MsZ. Materiály boli závažného charakteru a na ich 
preštudovanie nebol dostatočný časový priestor. Vytkol prijatie uznesenia 19-XXX/2013 na 
výkup pozemkov nakoľko s týmito pozemkami nebolo počítané v PR mesta a ani materiál 
nebol predmetom rokovania KFRM. I napriek tomu zvolal zasadnutie Komisie pre financie, 
rozpočet a majetok mesta /KFRM/ 15. 10. 2013. Požiadal tajomníka komisie o vyčíslenie 
koľko bude obnášať tento výkup pozemkov, aké množstvo pozemkov už je obsiahnuté 
v kúpnych zmluvách, ale žiadne podklady do včerajšieho dňa komisia neobdržala. Rokovať 
o výkupe pozemkov, keď ešte nie je schválený Územný plán zóny, je podľa neho naozaj 
predčasné. Podľa jeho názoru je prerokovávanie týchto materiálov na dnešnom zasadnutí 
neopodstatnené.
Ing. Galovičová namietala, že v tom prípade jej poslanci nemôžu ukladať, aby začala 
v septembri s výkupom pozemkov a vykúpila 75 %, keď je to nereálne.  Zároveň však 
podotkla, že napriek tomu má k dnešnému dňu zazmluvnených viac ako 76 %. Upozornila aj 
na nespokojnosť občanov, ktorí majú zmluvy od februára a doteraz neobdržali finančné 
prostriedky.
Ing. Nerád zdôraznil, že on nemôže za to, že Ing. Mináriková nestíha termíny s ÚPZ, ale je 
zásadne proti tomu, aby sa tu robili takéto chyby. Občania musia ešte počkať, veď v zmluvách  
je 2 ročná lehota.
Primátor zdôraznil, že je tu snaha plniť uznesenia a stanovené  úlohy preto sa zvolávajú 
mimoriadne zastupiteľstvá. Požiadal poslancov, aby prijímali reálne uznesenia, čo sa týka 
ukladania úloh.



Primátor mesta ukončil zasadnutie o 15.20 hod. s tým. že materiály budú predložené na 
zasadnutie KFRM a  prerokované na XXXII. zasadnutí MsZ 24. 10. 2013.

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




