
Oddelenie výstavby ÚP a  ŽP

Komentár k plneniu rozpočtu stav k 31.12. 2007.  

Položka č.1
Rekonštrukcia Námestia slobody v Starej Turej
Rozpočet 595 236,00 Sk. Plnenie 595 233,5 Sk –Plnenie pozostáva z faktúry za dodávku 
a montáž svetelných valcov a montáž autobusových prístreškov. Z tejto položky boli hradené 
faktúry od rôznych malých subdodávateľov Technických služieb m.p.o. Stará Turá, ktoré 
realizovali sadové úpravy podľa schváleného projektu zelene. Stavba bola zaradená do 
majetku mesta  v celkovej nadobúdacej hodnote 20 414 079,36 Sk dňa 19. 9. 2007.
Poznámka: Do plnenia  nie sú zahrnuté  úroky z úveru (riadok 34) vo výške 449 929,10 Sk. 

položka č.2
Kompostáreň mesta Stará Turá (stredisko separovaného odpadu Tehelňa).
Rozpočet 5 387 613 Sk. Plnenie 495 397 Sk. Na túto akciu nám poskytlo MŽP SR  
nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % celkových oprávnených výdavkov to je 11 348 
078,70 Sk, pričom z rozpočtu mesta Stará Turá  sa budeme podielať 5 % z celkových 
oprávnených nákladov to je 597 267,30 Sk. Plnenie pozostáva z platby firme CP consult za 
úspešnosť projektu, búracie práce násypka, hydrogeologický prieskum a prepracovanie PD. 

položka č.3
Rekonštrukcia stoky „D“ – ul. Mýtna
Rozpočet 9 794 719 Sk. Plnenie 0 Sk.
Realizácia tejto investičnej akcie je podmienená získaním dotácie z fondov EÚ. Na 
Enviromentálny fond bola zaslaná žiadosť o dotáciu zaevidovaná 31.10. 2005 a opakovane 
v októbri 2006 a obnovená bola v 10/2007.

položka č.4
„Prekládka kanalizácie z autoservisu“
Rozpočet 400 000 Sk. Plnenie 371 945 Sk.  Plnenie pozostáva z preplatenia faktúry za 
stavebné práce dodávateľovi stavby firme AQUA Kubiš podľa ZoD realizáciu. Akcia bola 
skolaudovaná 12.12. 2007.

Položka č.5
Rozšírenie cintorína na ul. Husitskej Stará Turá
Rozpočet 1 739 000,00 Sk. Plnenie 7 200 Sk. Plnenie pozostáva z preplatenia faktúr za 
vypracovanie projektu bilancie skrývky (potrebné v trvalému vyňatiu z PPF) o vypracovanie 
odborného stanoviska. Zatiaľ je vybavené územné rozhodnutie. Akcia je v štádiu vybavovania 
stavebného povolenia. Realizácia započne v roku 2008.

Položka č.6
ÚPD Mesta Stará Turá - zmeny
Rozpočet 500 000 Sk. Pri zmene rozpočtu bola táto položka presunutá do rozpočtu 
majetkového oddelenia.

Položka č.7
Prestavba a modernizácia ZŠ na ul. Komenského - projekt
Rozpočet 997 000 Sk. Plnenie 492 000 Sk – pozostáva z faktúry za polohopisné a výškopisné 
zameranie celého areálu školy a preplatenia zálohovej platby podľa ZoD  č. 332/2007/P na 



vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a platby za vypracovanie 
projektu pre stavebné povolenie.

Položka č.8
Parkovisko pri bytovom dome s č. 3265
Rozpočet 2 000 000 Sk. Plnenie 92 670 Sk. Plnenie pozostáva z preplatenia faktúr za 
polohopisné a výškopisné zameranie územia a vypracovania projektovej dokumentácie pre 
územné a stavebné konanie. Akcia je pripravená na realizáciu v roku 2008.

položka č.9
Pasport miestnych komunikácií mesta Stará Turá
Rozpočet 0 Sk. Plnenie 0 Sk Pri zmene rozpočtu bola táto položka presunutá do rozpočtu 
majetkového oddelenia.

Investičné akcie zaradené do rozpočtu v rámci I. zmeny rozpočtu..

Položka č.10
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej
Rozpočet :56 700 Sk.  Plnenie 78 200 Sk. Plnenie pozostáva z platieb za geodetické 
zameranie polohopis + výškopis a vypracovania projektovej dokumentácie pre územné 
a stavebné konanie. V súčasnosti zabezpečujeme vyjadrenia k stavebnému povoleniu. 
Prekročenie plánovaných rozpočtových nákladov bolo z dôvodu požiadavky okresného 
dopravného inšpektora – dopracovať projekt verejného osvetlenia.

Položka č.11
Parkovisko pri r.k. kostole (pri drogérii)
Rozpočet: 13 700 Sk.
Plnenie 13 700 Sk. Plnenie pozostáva z platieb za geodetické zameranie polohopis + 
výškopis.
Pri zabezpečovaní podkladov pre projektanta, oddelenie výstavby ÚP a ŽP zadalo vypracovať 
polohopis a výškopis územia všetkých parkovísk. Nakoľko doposiaľ nebola uzatvorená 
dohoda s rím. kat. cirkvou o trvalom prenájme plochy, vypracovanie projektu sa odkladá na 
neurčito. 

Položka č.12
Parkovisko na ul. Hurbanovej Stará Turá
Rozpočet 91 670 Sk
Plnenie: 113 170 Sk pozostáva z preplatenia faktúry za  geodetické zameranie terénu 
polohopis + výškopis a vypracovania projektovej dokumentácie pre územné a stavebné 
konanie. Prekročenie plánovaných rozpočtových nákladov bolo z dôvodu požiadavky 
okresného dopravného inšpektora – dopracovať projekt verejného osvetlenia.

Položka č.13
Meštianka – prestavba ZŠ
Rozpočet pôvodný :0 Sk.  Plnenie 0 Sk. Listom zo dňa 3.7. 2006 Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR nám oznámilo, že táto akcia bola zaradená do zásobníka projektov, 
ale pre nedostatok finančných prostriedkov nieje možné projekt podporiť.



Položka č.14
Kanalizácia  mesta Stará Turá, stoka K
Rozpočet 8 800 000 Sk.   Plnenie: 8 799 276,80 Sk pozostáva z platby za vypracovanie 
projektu dopravného značenia, vytýčenia sietí a preplatenia realizačných prác. Akcia bola 
skolaudovaná 12.12. 2007.

Položka č.15
Prístrešok posypového materiálu Technoturu – Skladová budova
Rozpočet 351 533,50 Sk. 
Plnenie 351 533,50 Sk. Táto investičná akcia bola odovzdaná v 12/2006. Čiastka 351 533,50 
Sk predstavuje faktúru, ktorej úhrada sa uskutočnila až 3.1. 2007. 

Riadok 34: úroky z úverov
Rekonštrukcia Námestia slobody v Starej Turej .....................449 929,10 Sk

V Starej Turej dňa 11.3.2008

spracoval: Ing. Vlado

schválila: Ing. Mináriková


