
Z Á P I S N I C A

z XXXII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 24. 10.  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.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí MsZ
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 6.   Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ
 7.1 Návrh rozpočtového opatrenia – expozícia sestier Royových a histórie Starej Turej
 7.2 Návrh rozpočtového opatrenia – prestavba a nadstavba budovy MsÚ
 7.3 Návrh rozpočtového opatrenia – infotabule projektov EÚ
 7.4 Návrh rozpočtového opatrenia – navýšenie mzdových prostriedkov v pr. 15
 7.5 Návrh rozpočtového opatrenia - centrálne verejné obstarávanie
 7.6 Návrh rozpočtového opatrenia – skládka Drahy
 8.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2014-2016
 9.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2014-2016
10.  Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014-2016
11.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol 
12.  Zadanie územného plánu zóny Drahy
13.  Návrh na spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce
14.  Návrhy a otázky poslancov 

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a :
1. Otvorenie
     XXXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 
hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania, do ktorého navrhol zaradiť 
nasledovné zmeny:
- prerokovať bod 7.1 Návrh rozpočtového opatrenia – expozícia sestier Royových a histórie 
Starej Turej za bodom č. 2 nakoľko prišiel p. Trúsik prezentovať projekt k tomuto bodu
- doplniť do programu body:
7.7 Návrh rozpočtového opatrenia – zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu kanalizácie v ZUŠ
7.8 Návrh rozpočtového opatrenia – presun mzdových prostriedkov

O 15.04 prichádza na rokovanie poslanec Ing. Bunčiak.
Hlasovanie poslancov: za 11

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Oľga Baranová,  Ing. Miroslav Nerád, Janka 
Trúsiková a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Mgr. Ivan Klimáček
Hlasovanie poslancov: za 11

7.1 Návrh rozpočtového opatrenia – expozícia sestier Royových a histórie Starej Turej



Projekt poslancom odprezentoval za OZ SLUHA p. Trúsik. Cieľom projektu je viesť mladých 
ľudí k poznaniu histórie, inšpirovať ich k tvorivej umeleckej, sociálnej a duchovnej činnosti 
vo výnimočnom priestore. OZ má vo výhľade mnohé zaujímavé aktivity, plánuje vydať 
i zošity regionálnej výchovy pre ZŠ. Všetci sponzori tohto projektu budú zviditeľnení na 
tabuli pri vstupe do expozície. Slávnostné otvorenie stálej expozície sestier Royových sa 
uskutoční 16. novembra 2013.
 MsZ schválilo príspevok vo výške 3000 €.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Mlynek/

3.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí MsZ
Ing. Nerád navrhol zmenu termínu plnenia uznesenia č. 25-XXX/2013.
Mení sa výroková časť uznesenia:

b e r i e   n a  v e d o m i e s pripomienkou
k plneniu uznesenia č. 25-XXX/2013, ktorého termín plnenia je podmienený  
schválením územného plánu zóny DRAHY a plnenie sa odkladá k 31.3.2014.

Hlasovanie poslancov: za 11

4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
4.1 Ponuka pána Mariána Kulicha a Libora Kulicha, obaja bytom Topolecká 2152,Stará Turá 
na bezodplatný prevod časti pozemku parc. č. 5767, ktorá bola označená ako pozemok parc. č. 
5716/3 o výmere 7 m2. Pozemok parc. č. 5716/3 bol vytvorený geom. plánom č. 720 –
190/2012. Na predmetnom  pozemku sa nachádza  miestna komunikácia v lokalite Súš. 
Uvedený pozemok je vo vlastníctve pána Mariána Kulicha a Romana Kulicha na každého 
v podiele 1/8. 
MsZ schválilo darovaciu zmluvu na pozemok.  Hlasovanie poslancov: za 11

4.2 Žiadosť spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá 
o zriadenie vecného bremena na pozemku  parc. č. 17391/1 z dôvodu uloženia vodovodného 
radu DN100.
JUDr. Baranová mala dotaz, či ja sa jedná o preložku pôvodného starého potrubia alebo či sa 
jedná o nové?
Ing. Gavač informoval že  sa jedná o pôvodné potrubie.
MsZ  žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Mlynek/

4.3 Žiadosť Autoškoly Progres, s.r.o. Hollého 716/38, Senica o prenájom pozemku parc. č.  
171 (ľadová plocha na Športovej ul.). Autoškola žiada prenájom od 1.1.2014 za účelom 
využitia na cvičnú plochu. Zámerom autoškoly je časom vytvoriť na tejto ploche aj detské 
dopravné ihrisko na vyučovanie dopravnej výchovy pre deti škôl v Starej Turej.
KFRM neodporučilo MsZ schváliť žiadosť vzhľadom k tomu, že na uvedenom pozemku je 
plánovaná výstavba umelého trávnika pre MFK.
Primátor informoval, že spoločnosti už dávnejšie ponúkal plochu ako sa vchádza do 
rekreačnej časti Dubník.
MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.4 Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj rodinného domu č. 431 na Ul. 
Družstevnej. 
Materiál stiahol primátor z rokovania.



4.5 Žiadosť  spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o stanovenie doby predĺženia 
podnájomných zmlúv pod panelovými garážami pri rímskokatolíckom kostole a unimobuniek 
na Ul. Mierovej a SNP. Podnájomné zmluvy končia 31.12.2013.
JUDr. Baranová informovala poslancov so závermi Komisie pre rozvoj podnikateľských 
aktivít, ktorá žiadosť prerokovala.  Členovia komisie doporučujú predĺženie podnájomných 
zmlúv pod unimobunkami do 30.6.2014. Zároveň dala do pozornosti  § 676 OZ, keď je 
v zmluve doba určitá, tak  sa musia bunky v tejto lehote aj odstrániť.
Ing. Nerád navrhol vniesť do dodatkov zmlúv aj zmluvnú pokutu v prípade, ak nebudú 
unimobunky odstránené včas. 
Ing. Baranová zastávala názor, že v prípade neodstránenia do 30 dní by malo mesto podať 
návrh na súd.
Postup súdnou cestou sa však javí ako zdĺhavý a neekonomický viacerým poslancom.
Mgr. Klimáček sa pripojil k názoru, že nemôže byť problém odstrániť takýto typ buniek 
žeriavom.
Prítomní boli i niektorí podnikatelia, podnikajúci v predmetných unimobunkách, ktorým sa 
nepáči, že musia ukončiť nájom. Pýtali sa poslancov aký zámer má mesto s plochou, z ktorej 
sa musia odstraňovať  podnikateľské unimobunky.
Ing. Gavač ich upozornil na fakt, že sa jedná o dočasné stavby, ktoré sa mali už v roku 2011 
odstrániť, avšak mesto prikročilo k predĺženiu nájomných zmlúv. A preto má byť mesto zlé, 
že tam možno podnikať až do roku 2014? Viacerí občania sa ho pýtajú do kedy budú tieto 
bunky.
Primátor podotkol, že bol na jar za ním zástupca za podnikateľov unimobuniek, s tým, že ich 
dá dohromady, čo sa týka prehodnotenia termínu ich odstránenia do konca roku 2013. 
Zároveň požiadal prítomných podnikateľov, aby aj v prípade, že sa tam hneď nezačne kopať, 
mali pochopenie mesto, nakoľko tento priestor sa musí uvoľniť a upratať pred ďalšími 
úpravami. Mesto sa snaží upravovať a rekonštruovať všetky časti mesta. Záujem mesta je 
odstrániť všetky škrupiny von z mesta. Stred mesta je najkritickejší. Mesto sa ho už dlhú dobu 
pokúša riešiť. Zároveň podal návrh vniesť do uznesenia prípravu štúdie na využitie územia.
Ing. Nerád predniesol nový návrh výrokovej časti uznesenia:

a) s c h v a ľ u j e  
 1.  Predĺženie podnájomných zmlúv pod unimobunkami do 30.6.2014 za podmienky 
      uzavretia dodatku o uhradení zmluvnej pokuty vo výške 10 tis. € podnájomcom 

v prípade, že k 30. 6. 2014 nebude pozemok riadne vyprataný a odovzdaný  
nájomcovi.

2.  Predĺženie podnájomných zmlúv na pozemky  pod garážami /mimo tých, ktoré 
bránia vjazdu na pozemky/ o ďalší rok.

b)  u k l a d á    
             1.  MsÚ Stará Turá oznámiť rozhodnutie spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá.
  
                                                                                         Z: Majetkové odd.
                                                                                         T:  4.11.2013     
             2. Pripraviť štúdiu na využitie predmetného  územia.

Z: Odd. výstavby,ÚPaŽP
T: 31. 3. 2014

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Mlynek/

4.6 Žiadosť vlastníkov bytov v bytových domoch súp. č. 189/2,4, a 190/6 o odkúpenie 
nebytového priestoru (VS 7)  za účelom vybudovania samostatnej kotolne. 



MsZ schválilo odpredaj VS7 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach za cenu 100 €.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /PharmDr.Barszcz/

4.7 Žiadosť pána Ondreja Gašparíka bytom Stará Turá, SNP č. 263/23 a manželky Lucie 
Gašparíkovej, bytom Stará Turá, Sasinkova č. 759/17 o zriadenie vecného bremena na 
pozemku parc. č. 1241/1 z dôvodu uloženia prípojky vody, kanalizácie a plynu pre 
novostavbu rodinného domu na Štúrovej ulici na pozemku parc.č. 1461/1. 
MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.8 Žiadosť pani Jarmily Valentovej, bytom Sadová č. 3002/15, Stará Turá o odkúpenie 
a čiastočnú zámenu pozemku  parc. č. 1761/20. Na čiastočnú zámenu ponúka časť pozemku 
parc.č. 1761/103, ktorý jej v jej vlastníctve. Na predchádzajúcej komisii bolo uložené 
žiadateľke predložiť zakreslenie inžinierskych sietí do predmetného pozemku. Žiadateľka 
doplnila svoju žiadosť o požadovaný výkres.
MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.9 Žiadosť o opravu podlomenia parc.č. 14782/1 v uznesení číslo 6-XXVIII/2013. Správne 
parc.č. je 14782/2.   
MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.10 Žiadosť Štátnej ochrany prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, 
Trenčianska ul. 31, Nemšová o prenájom pozemkov parc. č. 17327/3 a parc. č. 17327/4. Prenájom 
žiadajú z dôvodu, že Správa ChKO Biele Karpaty získala grant z prostriedkov švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce na realizáciu projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Hlavným cieľom projektu je 
zmapovanie starých krajových ovocných sort ( jabloní, hrušiek a oskoruší ) na území 21 obcí, ktorých 
katastre zasahujú do Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Najcennejšie vymapované sorty by sa 
uchovávali v sade starých sort – repozitáriu, ktorý plánujú vybudovať na uvedených pozemkoch, 
pretože podmienkou donora je, aby prenajímané pozemky boli vo vlastníctve štátu alebo obce. 
Uvedené pozemky sú na tento účel mimoriadne vhodné. Ďalšou podmienkou pre uzatvorenie zmluvy 
je mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemky sadu ešte pred začiatkom projektu.      
Zámer prenájmu bol schválený uznesením MsZ č. 23-XXX/2013 dňa 12.9.2013 a bol zverejnený od 
23.9.2013. 
MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Gavač/

4.11 Žiadosť JUDr. Anny Kašparovej, právnej zástupkyne Marty Gorogovej, bytom 
Kozmonautov 392/8, Stará Turá, Danky Štarkeovej, bytom Gen. M. R. Štefánika 367/72, 
Stará Turá a Mojmíra Gavača, bytom Hurbanova 136/2, Stará Turá o usporiadanie 
vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. 517/1, 520/1, 521/2, 521/3, 521/4 a 521/5, ktoré sú 
zapísané na LV č. 6867. Predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli bývalej materskej školy 
na ul. Gen. M. R. Štefánika. 
Ing. Nerád informoval o stanovisku KFRM k tejto žiadosti. Podľa vyjadrenia Ing. 
Galovičovej boli pozemky v 50-tych rokoch vyvlastnené pre výstavbu jaslí a škôlky a LV boli 
terajším údajným vlastníkom vystavené neoprávnene.
Zároveň bol podaný návrh na zmenu výrokovej časti uznesenia nasledovne:

a)  n e s c h v a ľ u j e  

b)  u k l a d á    
                 1. Rozhodnutie  MsZ oznámiť žiadateľovi.



                 2. Urýchlene vykonať také právne kroky, ktoré preukážu vznik právoplatného 
majetkového práva mesta v minulosti /vyvlastnenie/ a ktoré povedú 
k prinavráteniu uvedených pozemkov do majetku mesta.

                 3.Vypracovať zoznam nehnuteľností v majetku mesta s uvedením 
majetkovoprávnych  vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú.

                 
                                                                       Z: Majetkové odd.

                                                                                         T:   ihneď      

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.12 Žiadosť pani Aleny Valentovej, bytom Topolecká č. 2113, Stará Turá o odkúpenie časti 
bývalého mlynského náhonu parc. č. 11316. Uvedený mlynský náhon bude po zápise ROEP 
majetkom mesta Stará Turá. Požadovaná časť pozemku sa nachádza medzi pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľky.
MsZ schválilo zámer odpredaja časti pozemku. Hlasovanie poslancov: za 11

4.13 Žiadosť pána Ľubomíra Roháčka a manž. Dariny, bytom Papraď č. 1530, Stará Turá  
o upresnenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/2 a parc. č. 17391/15. Jeho 
požiadavka na upresnenie vecného bremena len na vodovodné potrubie nebola schválená. Pán 
Roháček nám oznámil, že na uvedených pozemkoch už bolo vydané súhlasné stanovisko 
k zriadeniu  vecného bremena v prospech spoločnosti AQUATUR a.s.  a oznamuje, že na 
ďalšie umiestnenie inžinierskych sietí pri zachovaní ochranného pásma nie je priestor.
MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Gavač/

4.14 Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí  dňa 8.10.2013  
návrh na opravu uznesenia MsZ č. 19 – XXX/2013 zo dňa 12.9.2013  z dôvodu  nesprávne 
uvedenej ceny za  výkup pozemku parc. č. 1514. 
Ing. Nerád doplnil, že toto sa týka výkupu pozemkov v zóne DRAHY. V súčasnosti by mesto 
nemalo pristúpiť k výkupu pozemkov, z toho dôvodu doporučil pozmeniť uznesenie vo 
výrokovej časti v bode b) vypustiť slová „ kúpnej zmluvy“ a nahradiť textom „zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve“.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1/Mlynek/

4.15 Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 24 – XXII/2012 zo dňa 25.10.2012. Po zápise ROEP 
bol pozemok parc. č. 1474 o výmere 2341 rozdelený na pozemky parc. č. 1474/1 o výmere 
1170 m2 a parc. č. 1474/2 o výmere 1171 m2. Z uvedeného dôvodu sa mení cena pozemkov 
a cena za pozemok parc.č. 1474/1 je vo výške 7 679 € a cena za pozemok parc. č. 1474/2 je 
vo výške 7 685 €.  
Zároveň po zmene obvodu zóny nebudú predmetom výkupu pozemky parc. č. 1470, parc. č. 
1469 a parc. č. 1474/1. 
Mení sa uznesenie vo výrokovej časti v bode c) vypustiť slová „ výkup pozemkov“ a nahradiť 
textom „zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1/Mlynek/

4.16 Návrh na výkup pozemkov v lokalite  č. 6 DRAHY regulačný blok B2.
Keďže ÚP tejto zóny bude schválený v budúcom roku a nemáme kladné stanovisko OU ŽP 
vzhľadom k záťažiam, ktoré tam sú vykupovať tieto pozemky by bolo podľa vyjadrenia Ing.
Neráda predčasné.



Ing. Gavač doplnil, že po stretnutí so zástupcami OU ŽP a ministerstva ŽP bude potrebné 
vykonať podrobnejší geologický prieskum a vyžiadať stanovisko Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva.
Materiál stiahol primátor z rokovania.

4.17 Prehľad o výkupe pozemkov pre lokalitu č. 6 „DRAHY“ – regulačný blok B2 – Blok 
bývania v rodinných domoch v súvisle urbanizovanom území Stará Turá 1. etapa.
Ing. Nerád požiadal o pripravenie postupu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
v správe SPF, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosť nebudú v I. fáze vykupovať.
Dopĺňa sa uznesenie vo výrokovej časti o bod b):

b)u k l a d á
1. Pokračovať  v uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve v súlade s odsúhlasenými  

pravidlami.
                                                                                              Z: Majetkové odd.
                                                                                        T : ihneď      

2. Pripraviť postup na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v správe SPF.
Z: Majetkové odd.
T: 12.12.2013

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

4.18 Žiadosť spol. MŠA s r.o., Stará Turá, Športová ul.č.503, zast. Ing. Ľubošom 
Balažovičom o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 164/1 a 164/4 v k. ú.  Stará 
Turá z dôvodu uloženia prípojky vody, kanalizácie pre zmenu dokončenej stavby „Nadstavba 
a prístavba polyfunkčného objektu“ SO 01-SO10 a PS 01-PS 03, umiestnenej na pozemku 
p.č.169,172/1,172/15,/16,/17 v k. ú. Stará Turá, na Športovej ulici v Starej Turej, podľa 
priloženej situácie.
Ing. Nerád oznámil v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ osobný záujem na prerokovávanej 
veci, k tomuto bodu nebude hlasovať.
MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov za:10

4.19 Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 13 - X/2011 zo dňa 13.9.2011, ktorým bolo schválené 
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 586/1 pre vlastníkov bytov v bytovom dome 
súp. č. 371. Zmena  uznesenia je nutná z dôvodu zmeny 3 vlastníkov v písm. a) uznesenia 
MsZ č. 13 – X/2011 nasledovne:
5. Silvia Moravanská, rod. Moravanská, Lipová 371/6, Stará Turá a Jozef Černička, Na 
Hornom Konci 685/11, Horné Sŕnie, posiel 7259/290673 
7. Zdenka Hlubocká, rod. Hlubocká, Lipová 371/6, Stará Turá, podiel 7259/290673
22. Viola Haruštiaková, rod. Haruštiaková, Gen. M. R. Štefánika 382/35, Stará Turá, podiel 
6053/290673.     
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

4.20 Vyjadrenie pána Bc. Erika Bartóka, bytom Malinovského 1277, Čachtice k zámeru 
odpredaja podielu z pozemku parc. č. 1490 a k cene za odpredaj predmetného pozemku.
Primátor informoval, že tu treba počkať na správoplatnenie dedičského konania.
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov za:11

4.21 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m.p.o. zrealizovanú  
investičnú   akciu „Parkovisko pri RK kostole v Starej Turej a úprava medzibytovkového 



priestoru Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá“. Zároveň sa predkladá návrh Dodatku č. 5 
k zmluve č. 30/maj/2011 o zverení majetku mesta Stará Turá do správy.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

4.22 Návrh na zverenie zrealizovanej investičnej akcie „Rekonštrukcia a zateplenie 
obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá – obj. SO 2.1. 
Ďažďová kanalizácia“ do správy organizácie Materská škola, Hurbanova č. 142 Stará Turá. 
Zároveň predkladáme návrh Dodatku č. 3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do 
správy
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

4.23 Návrh na prevzatie zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej medzi pánom Dušanom 
Holcom, bytom Lubina č.331 a Technickými službami m.p.o.. Pozemok sa nachádza 
v skládke TKO Palčekové. Menovaný je spoluvlastníkom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 
1988 v  kat. území  Lubina v podiele 1/ 4.  Nájomné zmluvy na ostatné spoluvlastnícke 
podiely sú uzatvorené s mestom Stará Turá. Výška nájmu je  99,60 €.
Primátor oznámil, že pán Holec prejavil záujem predať pozemok na Palčekovom a z tohto 
dôvodu doporučil doplniť do výrokovej časti uznesenia v bode b) bod  č. 2, ktorý znie:
                 2. Rokovať s majiteľom pozemku o jeho odkúpení.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

4.24 Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv s vlastníkmi pozemkov v lokalite č. 6 DRAHY-
regulačný blok B2.
Materiál stiahol primátor z rokovania.

4.25 Žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá  na vykrytie nákladov na opravu 
strechy, alebo zabezpečenie jej opravy na objekte Gen. M. R. Štefánika č. 380/45. Strecha 
zateká a jestvujúca krytina vykazuje systémové chyby, ktoré  sa dajú odstrániť len 
celoplošnou opravou. Najnižšia cenová ponuka, ktorú TECHNOTUR s.r.o. obdržal je vo 
výške 23 757,85 € vrátane DPH. 
Na základe uvedenej žiadosti spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. je potrebné zaradiť do 
rozpočtu pre rok 2014 v programe 3., podprogram 3.4 údržba majetku sumu 25 000 €.
MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

4.26 Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým 
opatrením nasledovne: 
zvýšenie príjmov bežného rozpočtu na položke 111003 výnos dane z príjmov     +  1.500 €
zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu v programe 15., podprogram 15.2. Administratíva –
poistenie majetku  + 1.500 €.
Ing. Nerád požiadal Ing, Galovičovú, aby v budúcnosti rozpočtové opatrenia predkladala 
v návrhoch rozpočtových opatrení a nie v majetkových záležitostiach, tak aby ich Ing. Holota 
mohol zapracovať do rozpočtových materiálov.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

4.27 Žiadosť pána Jána Tareka, bytom Mýtna 6, Pezinok o vyjadrenie zastupiteľstva 
k prieťahom pri vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve rod. Tarekovej. V súčasnej dobe 
prebieha súdne konanie, na ktorom mesto zastupuje Mgr. Vlasák.
Mení sa výroková časť uznesenia:

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



      b)  u k l a d á    
           MsÚ Stará Turá  informovať žiadateľa, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na 

príslušný súd.

                                                                                         Z: Majetkové odd.
                                                                                         T:   ihneď   
Hlasovanie poslancov za:11

  
5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Ing. Nerád informoval, že súčasná finančná situácia mesta sa vyvíja naďalej priaznivo i keď 
výdavky v súčasnosti prekračujú príjmy a teda voľné zdroje klesajú. Bežné príjmy 
v súčasnosti naďalej  prekračujú plánované hodnoty o cca 100 tis. EUR.  V rámci 
plánovaných kapitálových príjmov sme doteraz nedostali dotáciu vo výške 324 tis. za 
rekonštrukciu ZUŠ, ktorá mala prísť už v minulom roku. Táto skutočnosť silne postihne naše 
cash-flow a zníži plánované finančné rezervy. Predložený plán čerpania finančných 
prostriedkov do konca roku hovorí o tom, že v bežných  výdavkoch môžeme očakávať mierne 
šetrenie cca 20 tis. EUR a v príjmoch prekročenie cca 130 tis. EUR. Pri takomto vývoji sa dá 
očakávať na konci roku stav rezervného fondu vo výške cca 390 tis. EUR.  Negatívne sa na 
vývoji mesta určite prejaví skutočnosť, že v prípade projektov z Eurofondov nebude v roku 
2013 zrealizovaný žiadny z plánovaných projektov a všetky sa presúvajú do rozpočtu roku 
2014. Taktiež nebude realizovaný plánovaný výkup pozemkov v rozsahu 500 tis. EUR, 
nakoľko sa nepodarí v tomto roku dosiahnuť schválenie ÚPZ DRAHY. To znamená, že 
nebude čerpaný ani investičný úver v tej istej výške. Tento rok sme vyčerpali z RF cca 100 
tis. €
Primátor len potvrdil skutočnosť, že s čerpaním Eurofondov sú problémy, nakoľko 
ministerstvá nemajú peniaze na ich preplácanie.
Ing. Nerád podal návrh na doplnenie výrokovej časti uznesenia o bod b):

b) u k l a d á
1. Pripraviť návrh zmeny rozpočtu na rok 2013 na decembrové rokovanie MsZ, do 

ktorého premietne všetky rozpočtové opatrenia a taktiež aktualizované príjmy 
a výdaje podľa očakávanej skutočnosti v zmysle predložených podkladov. Záporné 
saldo roku 2013 a súčasne čerpanie rezervného fondu roku 2013 by nemalo 
prekročiť 100 tis. €.

Z: Ekonomické odd.
T: 12. 12. 2013

2. Preložiť podpis úverovej zmluvy na 500 tis. €, určenej na výkup pozemkov, na rok 
2014.

Z: prednosta MsÚ
T: ihneď 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov za:11

 6.   Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ
Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie detí v predškolskom zariadení bol 
zrekonštruovaný pavilón špeciálnych učební pre účely MŠ. Vznikli dve triedy s kapacitou cca 
50 detí. Materskej škole, Hurbanova 142/46, Stará Turá týmto vzniklo ďalšie elokované 
pracovisko. V súlade s § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou zriaďovateľa uviesť 



každú zmenu údajov dodatkom k zriaďovacej listine. Z tohto dôvodu sa predkladá na 
schválenie Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Hurbanova ul. č. 142/46, Stará 
Turá.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

7.2 Návrh rozpočtového opatrenia – prestavba a nadstavba budovy MsÚ
Potreba presunu čiastky 190€ v rámci prvku 4.3.2. Prestavba a nadstavba budovy MsÚ 
vyplynula z realizácie  elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie
predmetnej stavby a  tvorí predpoklad nákladov na elektronickú aukciu. 
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

 7.3 Návrh rozpočtového opatrenia – infotabule projektov EÚ
Potreba presunu čiastky 700 € z prvku 7.1.2. Parkoviská na prvok 1.2.3. Investičné plánovanie 
vyplynula z povinnosti mesta Stará Turá umiestniť trvalo vysvetľujúce tabule v zmysle 
Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP na miestach realizácie 
projektov: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny (v zmysle ZoNFP č. Z2214012019501) 
a Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá (v zmysle ZoNFP č. Z2211012060501).
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

 7.4 Návrh rozpočtového opatrenia – navýšenie mzdových prostriedkov v pr. 15
Zamestnanci ekonomického oddelenia mestského úradu už niekoľko rokov roznášajú 
rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatkov na základe dohôd o vykonaní práce. 
V roku 2013 došlo k úprave odvodových povinností zamestnávateľa za zamestnancov, ktorí 
pracujú na dohody. V rámci legislatívnych zmien je zamestnávateľ povinný od 1.1.2013 
odvádzať z dohôd rovnaké odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne ako pri 
zamestnancoch v riadnom pracovnom pomere a preto v rámci zníženia prácnosti pri 
spracovaní miezd a vyhnutiu sa duplicitného výpočtu odvodov zamestnancov ekonomického 
oddelenia bola týmto zamestnancom namiesto uzavretia osobitnej dohody o vykonaní práce 
udelená osobitná odmena za mimopracovnú činnosť, ktorá im bola pripočítaná k ich 
normálnemu platu. Vzhľadom na skutočnosť, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 
odmeny za roznášanie písomností zohľadnené neboli, presunom navrhovanej čiastky dôjde 
k vyrovnaniu deficitu rozpočtovaných miezd v programe 15 a zároveň sa eliminuje čiastka 
vyčlenená na odchodné zamestnancov, ktorí plánovali odísť v roku 2013 do predčasného 
dôchodku, ale z osobných dôvodov svoje rozhodnutie zmenili.
Jedná sa o presun  čiastky 5 828 € v podprograme 15.2. Administratíva – vnútorná správa, 
nasledovne :

z položky: Odmeny pri životných jubileách, odchodné v sume 5 828 €

na položky: Mzdy zamestnanci v sume 5 600 €

Odvody a DDS zamestnanci v sume 228 €

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:10, zdržal sa:1 /Mlynek/

 7.5 Návrh rozpočtového opatrenia - centrálne verejné obstarávanie



Centrálne verejné obstarávanie na obstaranie energií za mestský úrad i ostatné organizácie 
mesta pre rok 2014 bolo ukončené v auguste  tohto roku. Bolo úspešné. Dodávateľom 
elektrickej energie pre mesto bude spoločnosť MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany a zemného 
plynu spoločnosť MET Slovakia a.s., Bratislava. Náklady za mesto za obstarávanie elektrickej 
energie sú 2 193,70 € a za zemný plyn 1 341,20 €. Tieto sme rozpočítali na jednotlivé 
subjekty podľa predpokladaných úspor. 
Ide o rozpočtové opatrenie, a to zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  rozpočtu 
mesta na rok 2013:

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu na podpoložke 111003 výnos dane z príjmov 
v sume 460 €,

- zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu v programe 3., podprogram 3.1. Verejné 
obstarávanie vo výške 460 €

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

 7.6 Návrh rozpočtového opatrenia – skládka Drahy
Potreba presunu celkovej čiastky 6 348€  na kapitálové výdavky prvku 6.3.1. ( v rámci prvku vo výške 
2000€  a z prvku 1.2.3. Rozvojové projekty vo výške 4384€) vyplynula z pracovného stretnutia, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 09.10.2013 za účelom prerokovanie vplyvu environmentálnej záťaže - opustenej 
skládky galvanických kalov na pripravovanú individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Dráhy - lok.č.6 
ÚPN Mesta Stará Turá, v súvislosti s výsledkami „Podrobného geologického prieskumu životného 
prostredia v lokalite Stará Turá – Dráhy“  vypracovaného spoločnosťou Drill, s.r.o., Gruzínska 9, 821 
05 Bratislava, RNDr. Martinom Šaríkom v júli 2013. Pri tomto stretnutí bol dohodnutý ďalší postup 
z ktorého vyplynula pre mesto Stará Turá povinnosť zabezpečiť ďalšie dokumenty (spracovaný IGP 
doplniť o podrobnejší prieskum vrtu č.3, vypracovať „Analýzu rizika znečistenia územia“ podľa 
Metodického  pokynu MŽP SR č. 1/2012-7 z 27. januára 2012 a vypracovať „Zhodnotenie 
zdravotných rizík“ lokality IBV Dráhy Stará Turá). 

Jedná sa o presun čiastky 2000 €
z:            prvku 6.3.1. Skládka odpadov Dráhy - bežné výdavky 
na:         prvok 6.3.1. Skládka odpadov Dráhy - kapitálové výdavky

a presun čiastky 4348 €
z:            prvku 1.2.3. Investičné plánovanie – položka „Rozvojové projekty“ – kapitálové 
výdavky
na:         prvok 6.3.1. Skládka odpadov Dráhy - kapitálové výdavky

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

7.7 Návrh rozpočtového opatrenia – zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu kanalizácie 
v ZUŠ
Dôvodom navýšenia výdavkov v rozpočte základnej umeleckej školy je problém 
s kanalizáciou, ktorý sa ukázal po rekonštrukcii budovy ZUŠ. Riešenie kanalizácie nebolo 
predmetom rekonštrukcie. V súčasnosti musí škola takmer mesačne zabezpečiť vývoz 
a zneškodnenie splaškových vôd, s čím sú spojené nemalé výdavky. Na vysvetlenie - do 
rekonštrukcie bol vývoz realizovaný 1 – 2 krát za rok, asi sa odpad „niekde“ strácal (náklady 
cca 65 €),  po rekonštrukcii mesačne (doteraz cca 900 €). Vzhľadom na uvedené skutočnosti 
je potrebné urobiť rekonštrukciu predmetnej kanalizácie, čo si podľa predbežnej obhliadky a 
vyčíslenia bude vyžadovať náklady vo výške cca 20 000 €.
Jedná sa o presunu  čiastky 10 000 € nasledovne:



z prvku   111003 – výnos dane z príjmov   
na prvok   09. 5. 0.1. e -  rekonštrukcia a modernizácia 
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:10, zdržal sa: 1 /Mlynek/

7.8 Návrh rozpočtového opatrenia – presun mzdových prostriedkov
Vzhľadom na skutočnosť, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 neboli správne napočítané
odvody k mzdám, čo sa prejaví v čerpaní rozpočtu za posledné mesiace roku 2013. Presunom 
navrhovaných čiastok príde k vyrovnaniu deficitu rozpočtovaných odvodov v podprogramoch
13.2 a 5.1, a to nasledovne:

a/ presun čiastky 3500,- €
z prvkov: 15.2.j Dohody o vyk. práce 2000,-€

15.2.h Odvody a DDS zamestnanci 1500,-€

na prvky: 5.1.1.a Mzda MsP 1400,-€
5.1.1.b Odvody MsP 2100,-€

b/ presun čiastky 2500,-€
z prvkov: 13.2.1e benzín, údržba auta 1500,-€

13.2.1h dohody o vyk. práce a prac. činnosti 1000,-€
na prvok: 13.2.1b odvody 2500,-€

c/ presun čiastky 1500,-€ v rámci prvku 13.2.2
z prvku: 13.2.2i stravovanie  1500,-€
na prvok: 13.2.2b odvody 1500,- €
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

 8.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2014-2016
Vzhľadom na závery KFRM  z prerokovávania návrhu rozpočtu mesta na rok 2014, navrhol 
Ing. Nerád doplniť výrokovú časť uznesenia nasledovne:
        s c h v a ľ u j e .s pripomienkou
        doplniť kapitálové výdavky PR o dotáciu na veľkú sálu vo výške 15 tis. € v prípade,
        že mesto obdrží dotáciu na ZUŠ.
Hlasovanie poslancov za:11

 9.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2014-
2016
V rozpočte pre budúci rok  je 60 tis. na rekonštrukciu MK a 20 tis. na opravy chodníkov.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

10.  Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014-2016
Ing. Nerád informoval, že v navrhovanom PR sa počíta ,že daňové príjmy budú na úrovni 
roku 2013. Uvažuje sa s predajom bufetu na pláži Dubník I. Bankový úver, ktorý sme zaradili 
do PR bude slúžiť na výkup pozemkov úver na nový bytový dom, ktorý budú splácať 
nájomníci v nájomnom. Komisia odporúča nastaviť stav hospodárenia tak, aby stav RF k
31.12.2014 neklesol pod 350 tis. €.
Primátor sa vyjadril, že v predloženom PR vidí úsporu 24 tis. € na projektovú dokumentáciu 
prestavby  MsÚ. Pýtal sa prečo Ing. Nerád trvá na spracovaní projektovej dokumentácie, 
ktorá bude šuplíková. Peňazí z EF nebude.



Ing. Nerád odpovedal, že táto položka bude určite nižšia, nakoľko máme vysúťaženú cenu cca 
14,5 tis. €. Je presvedčený, že potrebujeme mať projekty aj v šuplíkoch, keď bude výzva, aby 
sme mohli dostatočne rýchlo na ňu zareagovať. Výzvy určite budú.
Primátor navrhol teda v tom prípade urobiť projektové dokumentácie rekonštrukcie KD 
Papraď. Nevidí logiku v rekonštruovaní úradu, keď treba opravovať chodníky v meste 
a ostatný majetok mesta.
Ing. Nerád oponoval, že je tu dlhodobý problém klientského centra pre občanov a treba 
vylepšiť aj pracovné prostredie pracovníkov aj  pre návštevníkov úradu. Idú voľby takže toto 
už nebude podľa jeho vyjadrenia problém primátora.
Ing. Gavač pripomenul, že sa prerokovávala štúdia úradu, pri ktorej strávili veľa času a prišlo 
aj k akejsi všeobecnej spokojnosti. Dať 14,5 tis. € za projekt, na ktorý hypoteticky môžeme 
získať peniaze z iných zdrojov je slušné.
Primátor podotkol, že v dnešnom období, keď sa šetrí každé euro nevidí takéto rozloženie 
peňazí ako racionálne. A súhlasil s tým, že to je jeho problém, nakoľko má iný názor a ten si 
aj povie.
Dopĺňa sa výroková časť uznesenia o bod b):

b) u k l a d á
           MsÚ pripraviť návrh rozpočtu na rok 2014  v súlade s prerokovaným materiálom  na 

decembrové rokovanie MsZ. Výsledok rozpočtu musí zachovať rezervný fond vo 
výške 350 tis. EUR k 31.12.2014. Zvýraznené položky rozpočtu bude možné čerpať 
až potom, ako na účet mesta bude pripísaná dlžná čiastka za rekonštrukciu ZUŠ vo 
výške 310 tis. EUR.

Z: prednosta MsÚ
T: ihneď

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

11.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol 
MsZ vzalo správu na vedomie. Hlasovanie poslancov za:11

12.  Zadanie územného plánu zóny Drahy
Od 11.6.2013 prebiehal schvaľovací proces návrhu „Zadania ÚPN-Z Dráhy“. Po viacerých 
jednaniach a úprav jeho návrhu sa podarilo zabezpečiť súhlasné stanovisko KSÚ v Trenčíne 
podľa §20 stavebného zákona. Stanovisko bolo vydané dňa 7.10.2013 pod č. j. . OÚ-OVBP-
2013-11/31-1.
KVÚP a D na viacerých rokovania sa zaoberala  predmetným zadaním, prerokovala Správu 
o prerokovaní návrhu „Zadania ÚPN-Z Dráhy“ a vyhodnotenie stanovísk a návrh rozhodnutia 
o námietkach a pripomienkach k návrhu „Zadania ÚPN-Z Dráhy“ zo dňa 5.9.2013 
a odporučila schváliť takto upravené zadanie. 
Na základe uvedeného sa predkladá na schválenie „Zadanie ÚPN-Z Dráhy“, vypracované Ing. 
arch. Jaroslavom Coplákom PhD., autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1524 AA.
MsZ materiál schválilo. Hlasovanie poslancov za:10, zdržal sa: 1 /Mlynek/

13.  Návrh na spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce
V septembri 2013 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.



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 9 mesiacov. Konkrétny termín ukončenia v prípade schválenia projektu  bude 
uvedený v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, najneskôr však do 30. júna 2015.

V našom prípade bude výstupom projektu krátkometrážny filmový dokument 
spracovávajúci problematiku tradícií v oblasti remesiel a gastronómie obidvoch zúčastnených 
partnerov. Počas prípravy a realizácie projektu sa uskutočnia vzájomné stretnutia obyvateľov 
Starej Turej a Kunovíc s cieľom vzájomne sa oboznamovať s typickými remeslami, zvykmi 
a jedlami. 

Štruktúra financovania výdavkov projektu je uvedená v tabuľke:

Českí žiadatelia Slovenskí žiadatelia

ERDF – 85 % ERDF – 85 %

Štátny rozpočet – 0 % Štátny rozpočet – 10 %

Vl. zdroje žiadateľa – 15 % Vl. zdroje žiadateľa – 5 %

MsZ návrh  schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

14.  Návrhy a otázky poslancov 
Poslankyňa Trúsiková navrhla schváliť prijatie novej členky do komisie ZPOZ – 17. ročnej 
Tatiany Novomestskej, ktorú by právne zastupovala matka Katarína Novomestská.
Prijíma sa nové uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24. 10. 2013 
poslanecký návrh Janky Trúsikovej, predsedníčky komisie ZPOZ, na doplnenie novej členky 
pre komisiu ZPOZ.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) s c h v a ľ u j e
menovanie novej členky Tatiany Novomestskej (v právnych veciach  v zastúpení 
matkou  Katarínou Novomestskou), bytom SNP 261/31, Stará Turá

b) u k l a d á
Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s menovaním. 

Z: správne odd.
T:  31.10.2013

MsZ návrh  schválilo. Hlasovanie poslancov za:11

Ing. Gavač pripomienkoval, že počas primátorovej neprítomnosti na jednom 
z predchádzajúcich rokovaní, vzniesol na primátora požiadavku o preverenie možnosti 
odstránenia minimálne bieleho plota maximálne garáží pri DŠS z dôvodu vybudovania



statickej dopravy pri bytovom dome, ktorý pre mesto dokončuje firma STINEX. Opätovne 
poprosil primátora, či by mohol z titulu jeho postavenia a známostí, získať pre mesto 
majetkový vzťah k tomu plotu a k garážam.
Primátor sa vyjadril, že táto prosba je temer nemiestna. Ak by sa uskutočnil zámer primátora 
s DŠS, tak garáže tam budú nevyhnutné rovnako ako plot. S tým mali poslanci počítať vtedy, 
keď vyberali priestor pre bytovú výstavbu. On s Ing.  Galovičovou navrhoval iný priestor. 
Túto prosbu nepovažuje za racionálne zdôvodniteľnú pre majiteľa štát.
Ing. Nerád sa pýtal, či v prípade keď budeme pokračovať v rekonštrukcii projektu starej 
priemyslovky, mal na mysli internát a možnosť prestavby na byty, bude primátor zastávať 
svoj názor , že priemyslovku treba riešiť komplexne. Alebo bude za to, že by sa z toho 
internátu tie byty urobili.
Primátor povedal, že sa týmto bude zaoberať, až objekt dostane mesto formou zámeny za 
kruhovú križovatku. 
Ing. Nerád sa pýtal, že čo v prípade ak sa mu tento zámer nepodarí?
Primátor sa vyjadril, že ak mu zámer nevýjde, tak s tým nič nemôže robiť, nie je to majetok 
mesta.
Ing. Nerád povedal, že investor, ktorý má záujem stavať byty na priemyslovke do projektu 
nepôjde, pokiaľ sa mesto nezaviaže, že tie byty od neho odkúpi. Jedná sa o obdobný projekt 
ako pre mesto robí súčasný investor bytového domu.
Primátor povedal, že dotknutému investorovi povedal, že buď si to kúpi on alebo to bude 
odkupovať od mesta. Primátorov záujem bol, aby to kupoval od mesta. A čo sa bude potom 
diať závisí od zastupiteľstva. Nemôže mu zastupiteľstvo schváliť, že bude podporovať jeho 
zámer, tak ako to chcel poslanec Ing Gavač, veď to nie je majetok mesta. Prečo by malo prísť 
mesto skrátka? 
JUDr. Baranová sa vyjadrila, že ak to mesto nedostane do majetku, tak to VÚC niekomu 
odpredá, bude to súkromný majetok a s tým už mesto nič nemá. Teraz sme sa dozvedeli novú 
skutočnosť, ktorú na minulom zasadnutí nikto nepovedal, že by malo mesto tieto byty 
odkúpiť. Ide o to, či to mesto potrebuje odkúpiť, za akých podmienok a či máme potrebu tých 
bytov.
Primátor podotkol, že zastupiteľstvo má rozhodovať, čo v tomto meste bude a nie nejaký 
podnikateľ, ktorý si povie, že on si vybaví peniaze. 
Ing. Nerád oponoval, že mesto to povedalo vo forme ÚP.
Primátor sa spýtal Ing, Neráda ako chce získať peniaze, ktoré mesto investovalo do kruhovej 
križovatky. Spýtal sa ho či to kúpi?
Ing. Nerád povedal, že nie, to si nevie ani predstaviť. Podľa jeho slov primátorova predstava 
sa ťahá už 7 rokov a nie je predpoklad, že sa stane. 
Primátor povedal, že preto, že to nešlo toľký čas  so starým županom, možno to pôjde 
s novým. spýtal sa Ing Neráda, prečo dal návrh na kúpu na VÚC len na telocvičňu. Prečo ste 
to nechceli kúpiť an block.
Ing. Nerád sa vyjadril, že o iné nemal záujem.
Primátor sa vyjadril, že jednému sa predá toto, druhému hento, nakoniec tam ostane len 
železobétón a brezy na vrchu. a čo s tým?.
Ing. Nerád povedal na to, že primátor sa spolupodieľal na tom, aby mu nebola predaná 
telocvičňa. On sa však dohodol s mestom Piešťany a ide tam budovať športovú halu. 1 mil. €
pôjde teraz do Piešťan.
Primátor povedal, že je už o tom informovaný.
Poslanec Mlynek povedal, že klobúk dolu pred firmou, ktorá nám vystavala byty. Ovšem má 
obavy, zo skúseností z prideľovania bytov, či ich plne obsadíme .Pretože vždy je veľa 
žiadostí, ale keď príde ten moment, všetci odskočia.



Primátor informoval, že vyvíja aktivity na zrekonštruovanie železničnej stanice, ktorá je 
v katastrofálnom stave. Rekonštrukcia by sa mala realizovať z prostriedkov Generálneho 
riaditeľstva železníc SR. Pri tejto príležitosti sme požiadali primátora Myjavy, či by nemal 
záujem taktiež rekonštruovať, spolu teda vybavujeme rekonštrukciu jednej aj druhej stanice.
Ing. Gavač pripomienkoval, že by sa do tej rekonštrukcie mali zahrnúť aj podchody na Súš 
a na Nové Mesto.
Primátor povedal, že toto už sa snažil vybaviť, ale existujúce zákony, ktoré musia železnice 
dodržať toto nedovoľujú. Zároveň požiadal predsedu finančnej komisie Ing. Neráda, aby 
skrátil zasadnutia KFRM na maximálne 4 hodiny. Pracovníci úradu, ktorí na jeho
zasadnutiach ponocujú do polnoci, nie sú schopní na druhí deň vybavovať ľudí, lebo sú 
nevyspatí. „Tí ľudia majú svoje rodiny, choré deti a pokiaľ ste absolvovali na škole teóriu 
riadenia, by ste mali vedieť, že akékoľvek sedenie viac ako 4 hodiny je kontraproduktívne.
 Ak chcete zefektívniť svoje pôsobenie v KFRM dávam vám tento návrh. To sa týka aj 
zastupiteľstva,  dajú sa aj zložité veci povedať jednoduchšie a tak zrozumiteľne, aby nebolo 
zbytočne exhibované.“
Ing. Nerád to zobral na vedomie a povedal, že on na jeho komisii nikoho nedrží.
Mgr. Krištofíková informovala, že bolo opätovne vypísané výberové konanie na obsadenie 
riaditeľa ZUŠ s tým. že prihlášky sa podávajú do 15. 11. 2013. s tým súvisí aj zmena, ktorú si 
dostatočne včas neuvedomila. Keďže bývalý riaditeľ ZUŠ Mgr. Masár je stále členom 
komisie školstva a kultúry, je potrebné ho odvolať a nahradiť na jeho miesto Mgr. Lacovú. 

Prijíma sa nové uznesenie:
    Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24. 10. 2013
poslanecký návrh Mgr. Sone Krištofíkovej na zmenu obsadenia Komisie pre školstvo 
a kultúru.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

a) o d v o l á v a
z funkcie člena komisie Mgr. Miloslava Masára

b) m e n u j e
do funkcie člena komisie Mgr. Miroslavu Lacovú

c) u k l a d á
Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s menovaním. 

Z: správne odd.
T:  31.10.2013

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

PharmDr. Barszcz  mal dotaz na Ing. Minárikovú, nakoľko na komisii výstavby bol návrh zo 
zvyšných peňazí by mohol byť realizovaná štúdia  na umelú trávnatú plochu. 
Ing. Mináriková potvrdila, že pripravujú podklady pre projektanta, urobili obhliadku, 
fotodokumentáciu, vytlačila sa katastrálna mapa a na tomto zámere sa pracuje.
Mgr.Krištofíková informovala o riešení vysielania mestskej TV. Riaditeľ ZSŠ v Starej Turej 
je ochotný urobiť skúšobné vysielanie aktivít mesta do konca roka.  Vysielanie  by bežalo na 
nete na you tube. Ďalšie informácie k vysielaniu podá na zastupiteľstve.



Po vyčerpaní programu rokovania ukončil primátor mesta zasadnutie o 17.20 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




