
 

  Primátor mesta Stará Turá 

  PharmDr. Leopold BARSZCZ                                    Stará Turá, 10. septembra 2021  

 
 

   P O Z V Á N K A 
 

V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 

XXV. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 23. septembra 2021 (štvrtok) o 15.00 h 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Turej 
 

Program rokovania: 

      

1. O t v o r e n i e, schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 3/2021 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí  

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení, návrh rozpočtových opatrení 

6.1. Rozpočtové opatrenia m .p. o. Technické služby Stará Turá 

6.2. Rozpočtové opatrenia  m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2021 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2021 a monitorovacia správa 

k programovému rozpočtu 

9. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá 

k 30.06.2021 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30.06.2021 

11. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina m. p . o. k 30.06.2021 

12. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu DK Javorina m. p. o.  k 30.06.2021    

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. k 30.06.2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov  

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30.06.2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30.06.2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

16. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, 

s. r. o. k  30.06.2021 

17. Prijatie investičného splátkového úveru so stanoviskom HK mesta Stará Turá  

18. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá  

19. Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na  

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá 

20. Návrh na zmenu sídla obchodných spoločností Lesotur s .r. o. a TECHNOTUR s. r. o. 

21. Schválenie zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti AQUATUR a. s.   

22. Zmeny v komisiách MsZ 

23. Návrhy a otázky poslancov 

  

 

         Primátor mesta Stará Turá 

           PharmDr. Leopold Barszcz 


