
 
 

 Komisia Mestského zastupiteľstva Stará Turá                                                                        
pre rozvoj podnikateľských aktivít 

 

 
                                                                           
 
 
 

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 19.6.2017 
 

Miesto konania: MsÚ Stará Turá – veľká zasadacia miestnosť 

Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu). 

 

Program rokovania komisie:  

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 – Nar. o pravidlách určovania 

prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb v meste Stará 

Turá 

2. Rôzne. 

 

 Stanovisko komisie k bodu 1) : 

                 Predložený návrh  nariadenia je vypracovaný v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona 

č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Stará Turá č.4/2017 – Nar.  o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode 

a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá.  

Dňa 24. mája 2017 bola Mestskému úradu Stará Turá doručená žiadosť spoločnosti 

TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina o zmenu prevádzkovej doby a to každý 

deň včítane víkendu od 9,00 hod. do 22,00 hod. K žiadosti bolo doložených 131 podpisov, 

ktoré uvedenú žiadosť podporujú. V súčasnej dobe je prevádzkový čas od 8,00 hod. do 19,00 

hod.. V žiadosti sa uvádza, že od poslednej úpravy prevádzkového času počas celej doby boli 

rešpektované všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia mesta, nedochádzalo 

k nerešpektovaniu pravidiel medziľudského spolunažívania, nedochádzalo k rušivému 

pôsobeniu na podmienky života a životného prostredia (hluk).  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 – Nar. o pravidlách určovania 

prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá bol 

zverejnený dňa 2.6.2017. 

Dňa 12. júna 2017 bol doručený Mestskému úradu Stará Turá Podpisový hárok s podpisom 

34 občanov bývajúcich na Kozmonautovej ulici, ktorí nesúhlasia s navrhovanou úpravou. 

Na zasadaní komisií boli prítomní pán Dušan Lukáč  a pán Vitek, ktorí prezentovali svoje 

nesúhlasné stanovisko. 



Ing. Mikláš predložil návrh, aby uvedenej prevádzke bol povolený na skúšobnú dobu 2 

mesiace prevádzkový čas do 21,00 hod. V prípade, že by došlo k porušeniu nariadenia, 

prevádzkový čas by bol znova upravený do 19,00 hod. 

Za tento návrh hlasovali 2 členovia komisie zo šiestich, teda návrh nebol doporučený a tým 

nebol doporučený na schválenie mestským zastupiteľstvom ani návrh zmeny nariadenia. 

Stanovisko komisie k bodu 2) : 

1) V bode rôzne Ing. Petrovičová informovala o konaní 26. ročníka Staroturianskeho 

jarmoku, ktorý sa uskutočnil  v termíne 9. -10.6.2017, ktorý bol finančne i kultúrne 

mimoriadne úspešný. Dosiahli sme príjmy za prenájom predajných miest cca 29 500 €, 

rozpočtovaných bolo 22 000 €.      

2) Ďalej informovala, že pán Ján Kucharovic podal oznámenie o prevádzkovom čase 

v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na Ulici SNP 159, prevádzkareň predaj kebabu 

a bagiet a to v čase pondelok až štrvrtok od 10,00 hod. do 22,00 hod, v piatok od 10,00 hod. 

do 02,00 hod., v sobotu od 12,00 hod. do 02,00 hod. a v nedeľu od 12,00 hod. do 20,00 hod.. 

Komisia uvedené zobrala na vedomie. 

3) Komisia prerokovala návrh zrušenia členstva člena komisie pána Vladimíra Černáka  

z Komisie MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít, nakoľko sa zasadaní uvedenej komisie 

nikdy nezúčastnil. 

Komisia návrh jednohlasne doporučila. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Stará Turá, 20.6.2017 

 

 

Zapísala: Ing. Iveta Petrovičová                            Schválila:  Ing. Monika Hluchá  

                tajomníčka komisie                                                  predsedníčka komisie 

 

 

Prílohy:  1.   Prezenčná listina zo zasadania komisie zo dňa 19.6.2017 


