
U Z N E S E N I A  

 

z  XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 3. 12. 2015 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XIII/ 2015 

    Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015  návrh 

programu rokovania: 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3.   Vyhodnotenie uznesení z XII. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR mesta pre rok 2015 

 6.1 Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR  pre rok 2015 Technické služby Stará Turá 

 6.2 Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu rozpočtu mesta pre rok 2015 

 7.   II. Návrh programového rozpočtu DK Javorina Stará Turá na obdobie 2016-2018 

 8.   II. Návrh programového rozpočtu Technické služby Stará Turá na obdobie 2016-2018 

 9.   II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá  na obdobie 2016-2018 

10.  Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2016 

11.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2016 

12.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol  

13.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 12. 12. 2015 

14.  Návrh VZN č. 7/2015-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka a výške 

príspevku zákonného zástupcu 

15. Návrh VZN č. 8/2015-Nar. O vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov 

16. Návrh VZN č. 9/2015-Nar. O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

17. Návrh VZN č.10/2015-Nar. O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016 

19. Návrhy a otázky poslancov 
 

 

a tento 

      s c h v a ľ u j e . 

 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XII/ 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

 

a) zloženie návrhovej komisie: Ing. Bohdan Görög,  Mgr. Soňa Krištofíková,  

JUDr. Patrícia Klačková 



 

b) overovateľov zápisnice: Bc. Zuzana Zigová, Zuzana Durcová 

 

 

 

Uznesenie číslo 3 –XIII/ 2015                               
 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015 

„Vyhodnotenie plnenia uznesení z XII. zasadnutia  MsZ “   a toto              

 

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

 

 

Uznesenie číslo 4 –XIII/ 2015                               
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  3.11.2015  

žiadosť pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom Dibrovova 839/19, Nové Mesto nad 

Váhom o odkúpenie časti ( cca 36 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere 9630 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. 

Žiadateľ sa o predmetný pozemok stará už minimálne 25 rokov z dôvodu, že cez tento pozemok 

je prístup k elektrickým rozvodným skriniam. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

 

a)  n e s c h v a ľ u j e   
odpredaj časti z pozemku parc. č. 1680/101 

 

b)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov     

zámer prenájmu časti z pozemku  parc. č. 1680/101 v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) 

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa o 

predmetný pozemok riadne stará a má záujem vytvoriť si na pozemku státie pre 

osobný automobil.  

 

c) u k l a d á 

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer prenájmu pozemku na  úradnej  tabuli, na  

internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote  zverejnenia  zámeru 

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

 

                                                                                          Z: Majetkové odd. 

                                                                                          T:  18.12.2015 

 

 

Uznesenie číslo 5 –XIII/ 2015  
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  

žiadosť pána Bc. Erika Bartóka a manž. Mgr. Andrei, bytom Čachtice 1277 o odkúpenie časti  

( cca 200 m2 )  z pozemku parc. č. 1680/101 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 9630 

m2, ktorý sa nachádza  v chatovej oblasti Dubník II. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu 

zabezpečenia prístupu mechanizácie k čisteniu septiku a zamedzeniu tvorenia skládok 

biologockého odpadu okolo chaty, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.  

 



 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

 

a)  n e s c h v a ľ u j e   
odpredaj časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parc. č. 1680/101 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi. 

 

                                                                     Z: Majetkové odd. 

                                                                T:  18.12.2015         

                              

 

Uznesenie číslo 6 –XIII/ 2015     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 

žiadosť pani Anny Biesovej, bytom Papraď 1613, Stará Turá o odkúpenie časti  z pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 16850/2  – zast. plocha o výmere 53 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Papraď. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu vysporiadania  pozemkov pod stavbami, 

ktorých časť sa nachádza na predmetnom pozemku. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj  časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 16850/2 – zast. plocha  o výmere  

53 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá. Pozemok je 

čiastočne zastavaný stavbou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky a ostatná časť tvorí 

neoddeliteľnú súčasť dvora pri rodinnom dome. Kúpna cena za odpredávaný 

pozemok je stanovená vo výške 4,- €/m2.  

Odpredaj sa schvaľuje pre pani Annu Biesovú, Papraď 1613, 916 01 Stará Turá.  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                               Z: Majetkové odd. 

                                                                                   T: bezodkladne po splnení  

            podmienky         

                          

 

Uznesenie číslo 7 –XIII/ 2015    
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  

žiadosť pána Miroslava Polláka, Dibrovova 4/244, Stará Turá /zástupca vlastníkov bytov 

v bytovom dome súp. č. 244  o odkúpenie časti  ( cca 15 m2) z pozemku parcela reg. „C“ parc. 

č. 1061/1  – ostatná plocha o celkovej výmere 10926 m2. 

Pozemok sa nachádza na ul. Dibrovovej. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu realizácie 

prístupovej rampy pre imobilných občanov.    

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) n e s c h v a ľ u j e   

odpredaj časti z pozemku parc. č. 1061/1 



 

b) s c h v a ľ u j e   

 

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 – ostatná 

plocha o výmere 10926 m2. Pozemok  parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 je zapísaný 

na LV č. 1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre 32 vlastníkov bytov 

v bytovom dome Dibrovova ul. 244, 916 01 Stará Turá.  

Vecné bremeno bude spočívať v práve osadenia prístupovej rampy pre imobilných 

občanov na pozemku parc. č. 1061/1. Vecné bremeno sa schvaľuje bezodplatne. 

 

c) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po realizácii a predložení     

     geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

 

                                                                               Z: Majetkové odd. 

                                                                              T: bezodkladne po splnení 

                 podmienok          

                            

 

Uznesenie číslo 8 –XIII/ 2015    
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015   

žiadosť pána Ing. Martina Šviglera a manž. Márie, Hlubockého 311/9,  Stará Turá o zámenu 

pozemkov - časť pozemku parc.  č.  423 – záhrady o celkovej výmere 867 m2 a pozemok parc. 

č. 422 – záhrady o výmere 122 m2 za časť pozemku parc. č. 440/2. Pozemky sa nachádzajú na 

ul. Hlubockého.  Zámenu pozemkov žiada za účelom zjednotenia pozemkov a úpravy pozemku 

parc. č. 440/2 na záhradu. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) n e s c h v a ľ u j e   

zámenu pozemkov z dôvodu, že na pozemok je v súčasnosti zverejnený zámer 

prenájmu 

 

b) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi. 

 

 

                                                                               Z: Majetkové odd. 

                                                                               T: 18.12.2015         

                            

 

Uznesenie číslo 9 –XIII/ 2015  
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  

žiadosť pani  Ľudmily  Banziovej,  bytom  Čiernovodská 5093/1, Bratislava o odkúpenie časti  

( cca 500 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17299/1  – ostatná plocha o celkovej výmere 

1511 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Topolecká. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu 

zabezpečenia si bezproblémového prístupu k rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve 

žiadateľky. 

Zámer odpredaja časti ( cca 500 m2 ) z pozemku bol zverejnený od 5.11.2015. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  



 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj časti ( cca 500 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17299/1 – ostatná 

plocha o celkovej výmere  1511 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na 

mesto Stará Turá.  Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 

3- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelne ponechať v majetku mesta. Odpredávaná časť pozemku slúži ako jediný 

možný bezproblémový prístup k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa.   

Odpredaj sa schvaľuje pre pani Ľudmilu Banziovú, bytom Čiernovodská 5093/1, 

821 07 Bratislava. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

 

                                                                                 Z: Majetkové odd. 

                                                                                              T: bezodkladne po splnení  

            podmienky       

                             

 

Uznesenie číslo 10 –XIII/ 2015      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  

žiadosť pána Mareka Žákovica, bytom Hlubockého 308/3, Stará Turá o odkúpenie časti  z 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/2  – záhrady o celkovej výmere 2043 m2. 

Pozemok sa nachádza na ul. Hlubockého za pozemkom, na ktorom bude realizovaná výstavba 

bytového domu s 15 b.j. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetná časť pozemku priamo 

susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. V súčasnej dobe je pozemok značne 

zanedbaný a výstavbou BD zostane verejne neprístupný. Vzhľadom na súčasný stav pozemku 

žiadateľ žiada o zohľadnenie kúpnej ceny.   

Zámer prenájmu  časti z pozemku bol zverejnený od 5.11.2015. K zverejnenému zámeru bola 

vznesená námietka od Ing. Martina Šviglera viď bod 5. Pán Žakovič oznámil  osobne a 

emailom, že o prenájom pozemku nemá záujem. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní oznámenia p. Žákoviča toto     

 

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

 

b) r u š í  uznesenie č. 5 – XII/2015 zo dňa 2.11.2015 

 

c) o d p o r ú č a  riešiť žiadosť o kúpu a výmenu po úprave a vysvahovaní pozemku 

pri novom bytovom dome s 15 b.j. až po výstavbe bytového domu 

 

d)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť p. Žákovičovi a p. Šviglerovi. 



 

 

 

                                                                                              Z: Majetkové odd. 

          T: bezodkladne po splnení 

             podmienky 

            

 

Uznesenie číslo 11 –XIII/ 2015      
       Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  

návrh zmeny zmluvy o užívaní uznaného Poľovného revíru Stará Turá – Mestské lesy 

uzatvorenej medzi mestom Stará Turá a Poľovníckym združením Les Stará Turá.  

Pôvodný návrh zmluvy bol schválený uznesením MsZ č. 4 – XXXV/2014 zo dňa 11.3.2014. 

Zmluva nebola zaevidovaná na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom, odbor 

pozemkový a lesný z dôvodu, že Poľovné združenie nezvolalo valné zhromaždenie. Do zmluvy 

sa z uvedeného dôvodu dopĺňali údaje v čl. III o konaní zhromaždenia vlastníkov poľovných 

pozemkov v poľovnom revíri Stará Turá a v čl. V sa zmenila doba nájmu s účinnosťou 

1.1.2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní predloženého doplneného návrhu zmluvy       

 

a) r u š í   uznesenie MsZ č. 4 – XXXV/2014 zo dňa 11. 3. 2014 

 

b) s c h v a ľ u j e   zmluvu o užívaní uznaného poľovného revíru Stará Turá – 

Mestské lesy 

 

c)  u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť Poľovníckemu združeniu Les a uzatvoriť     

     zmluvu o užívaní uznaného Poľovného revíru Stará Turá – Mestské lesy a   

     zaevidovať túto zmluvu na Okresnom úrade, Pozemkový a lesný odbor v Novom     

     Meste nad Váhom.    

Z: Majetkové odd. 

                                                                                 T: bezodkladne po splnení  

             podmienky                         

              d) d o p o r u č u j e 

       Zástupcovi spoločníka Lesotur s. r. o. uzatvoriť do 29. 2. 2016 novú Zmluvu 

o spolupráci a riešení   škôd na poľovných pozemkoch a na zveri medzi užívateľom 

poľovného revíru Poľovníckym združením Les a užívateľom    poľovných 

pozemkov Lesotur s. r. o. 

                                                                                                                                                              

  

                                   

 

Uznesenie číslo 12 –XIII/ 2015      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  návrh 

na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy Stará Turá. Jedná sa o nasledovný 

majetok : zhodnotenie budovy „Zateplenie obv. plášťa telocvične ZŠ ul. Komenského  Stará 

Turá“  v obstarávacej cene 120 109,30 € 



Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

dodatkom od 1.1.2016 a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný 

do správy Základnej školy. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

a)  s c h v a ľ u j e   
zverenie nasledovného majetku mesta Stará Turá do správy ZŠ Stará Turá :  

zhodnotenie budovy „Zateplenie obv. plášťa telocvične ZŠ ul. Komenského  Stará 

Turá“  v obstarávacej cene 120 109,30 € 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť ZŠ Stará Turá a uzatvoriť od 1.1.2016 

dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy. 

 

 

                                                                                             Z: Majetkové odd. 

                                                                                             T:   1. 1. 2016     

 

     

Uznesenie číslo 13 –XIII/ 2015     
      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „Predajňa Farby – Laky č. 167“ na odpredaj 

nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. Jiráskovej č. 167 v Starej Turej.  Obchodná verejná 

súťaž bola opätovne zverejnená od 3.11.2015 do 24.11.2015 do 14.00 hod. Na vyhlásenú 

obchodnú verejnú súťaž sa prihlásil jeden záujemca. Obálka s ponukou bola otvorená dňa 

25.11.2015  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže        

 

a) s c h v a ľ u j e   
odpredaj budovy  súp. č. 167, ktorá je postavená na pozemku parc. č. 1039  a pozemok 

parc. č. 1039  – zast. plocha o výmere 107 m 2 nachádzajúce sa v k. ú.  Stará Turá. 

Budova súp. č. 167 a pozemok parc. č. 1039 je evidovaný v registri parciel „C“ na  liste  

vlastníctva  č.  1  v  podiele  1/1.   

Odpredaj  sa schvaľuje  pre pána Michala Jurču, trvale bytom Hurbanova 156/68, Stará 

Turá za cenu 60 000,- € v súlade s § 9a odst. 1  písm. a)  zák.  č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení.  

 

 

  b)  u k l a d á     

  MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pánovi Michalovi Jurčovi a uzatvoriť kúpnu    

  zmluvu.    

 

                                                                                            Z:  Majetkové odd. 

                                                                                            T:  18.12.2015      

 

 



Uznesenie číslo 14 –XIII/ 2015      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  

žiadosť pani Drahomíry Galářové, bytom Moravní 592, Veselí nad Moravou o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/131  – trvalý trávny porast o výmere 499 m2, ktorý sa 

nachádza v chatovej oblasti Dubník II. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že tvorí 

neoddeliteľnú súčasť jej rekreačnej chaty. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o občianku ČR, 

v minulosti podľa Devízového zákona nemohla odkúpiť priľahlý pozemok. Z uvedeného 

dôvodu užíva pozemok na základe zmluvy o podnájme pozemku uzatvorenej medzi 

TECHNOTURom s.r.o. Stará Turá a žiadateľkou. Devízový zákon bol novelizovaný 

a v súčasnej dobe umožňuje pozemok odpredať. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/131 – trvalý trávny porast 

o výmere  499 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  

Pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť rekreačnej chaty. Kúpna cena za odpredávaný 

pozemok je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Odpredaj sa schvaľuje pre pani Drahomíru Galářovú, bytom Moravní 592, 698 01 

Veselí nad Moravou, ČR. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

 

                                                                                 Z: Majetkové odd. 

                                                                              T: 18.12.2015        

 

  

Uznesenie číslo 15 –XIII/ 2015      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  návrh 

na doplnenie uznesenia č. 25 – IX/2015 zo dňa 17.9.2015, ktorým bolo schválené pre pani Annu 

Besedičovú zriadenie vecného bremena na pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 11316/2 z dôvodu 

zriadenia vzdušného vedenia elektrickej prípojky. Po realizácii elektrickej prípojky a 

vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 11317/1, parc. 

č. 11316/5 a parc. č. 4852/16.     

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu     

 

a)   s c h v a ľ u j e    doplnenie uznesenia MsZ č. 25 – IX/2015 zo dňa 17.9.2015   

      nasledovne : vecné bremeno bude zriadené na pozemkoch parcele reg. „C“        

      parc. č. 11317/1 – orná pôda o výmere 2029 m2, parc. č. 11316/5 – ostatná plocha  

      o výmere 153 m2 a parc. č. 4852/16 – orná pôda o výmere 30 m2.  

Pozemky  parcele reg. „C“ parc. č. 11317/1, parc. č. 11316/5, parc. č. 4852/16 sú 

zapísané na LV č. 1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre pani Annu 

Besedičovú,  bytom Gen. M. R. Štefánika 366/64, Stará Turá. Vecné bremeno bude 

spočívať v práve zriadenia vzdušného vedenia elektrickej prípojky. 

 

d) u k l a d á     



     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o zriadení 

vecného bremena. 

 

 

                                                                               Z: Majetkové odd. 

                                                                               T:  31.12.2015         

 

 

 

Uznesenie číslo 16 –XIII/ 2015      
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 Informáciu 

o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 17 –XIII/ 2015      
    Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 v súlade 

s § 14 ods.2 zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Návrh 

rozpočtového opatrenia k VII. zmene rozpočtu mesta pre rok 2015, ktorým sa:  

 

 - znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu 83 374 € 

   a zároveň 

 - znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu 104 843 € 

a tento:  

 

a) schvaľuje  
s podmienkou viazanosti výdavku druhej splátky vkladu mesta Stará Turá do 

základného imania MŠA na príjem z predaja nehnuteľnosti Predajňa farby – laky za 

minimálnu cenu 35 000 € 

 

b) ukladá  
MsÚ zapracovať navrhované zmeny do rozpočtu mesta  

       Z: Ekonomické odd. 

T: do 10.12.2015 

p.č. 

61 
Popis rozpočtového opatrenia 

Položka 

rozpočtu 

Suma 

príjem výdavok 

  

Výnos dane z príjmov  111003 BP 14 260   

Daň za psa 133001 BP 900   

Daň za užívanie verejného priestranstva  133012 BP 3 990   

Daň za ubytovanie 133006 BP 200   

Nájomné z konania jarmoku 212002 BP 1 840   

Nájomné z prenájmu bytov 14 BJ 212003 BP -2 421   

Ostatné platby za tovary a služby, recykl. fond 223001 BP -8 040   

Pokuty 222003 BP 1 565   

Úroky z termínovaných vkladov 244000 BP 25   

Úroky na bankových účtoch 242000 BP 45   



Výťažok z lotérií a hier 292008 BP 2 925   

Ostatné nedaňové príjmy 292 BP 7 273   

Granty (AIDE, charita) 311 BP 2 779   

Decentralizačná dotácia - matrika 312001 BP 509   

Decentralizačná dotácia - školstvo ( PK a HN ) 312001 BP 42 555   

Decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/ 312001 BP 20   

Decentralizačná dot. správa pozem. komunik. 312001 BP -102   

Decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok 312001 BP -275   

Decentralizačná dotácia - register obyvateľov 312001 BP -42   

Dotácia na spoloč. školský úrad 312001 BP 222   

Chránená dielňa (ms.kamerový systém) 312001 BP 1 408   

Menšie obecné služby, aktivačné činnosti 312001 BP -1 687   

Voľby, sčítanie obyvateľstva 312001 BP -1 600   

Individuálne potreby, vojnové hroby 312001 BP 35   

Dotácia na opatrovateľské služby 312001 BP -3 772   

Refundácia prác ROEP 312001 BP -1 000   

Dotácia na "Zachovanie remesiel" 312001 BP -16 359   

Dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávenie 312001 BP 80   

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení   -2 621   

Predaj pozemkov 230 b/ KP 7 801   

Rekonštr. a modernizácia verejného osvetlenia 300 b/ KP -855 000   

Kúpa bytového domu 14BJ 300 b/ KP -620   

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 454001 FOP 222 653   

Bankový úver - Verejné osvetlenie II. Etapa 500 a/ FOP 500 000   

Úver ŠFRB na bytový dom 14 BJ 500 b/ FOP -920   

Mzdy primátora a HK 1.1.1. a/ BV   -3 500 

Odvody zo miezd primátora a HK 1.1.1. b/ BV   -2 200 

Rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov 1.2.3. b/ BV   -460 

Internetová prezentácia mesta 2.1.1. BV   -31 

energie plyn (vrátane DŠS) 3.1. b/ BV   -1 500 

energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice 3.1. c/ BV   -2 000 

Rutinná a štandardná údržba 3.1. g/ BV   -3 000 

Špec. služby (právne, notárske, auditor...) 3.1. k/ BV   -2 550 

Verejné obstarávanie 3.1. l/ BV   -500 

PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie popl. 3.2. d/ BV   -1 000 

Automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie 3.2. e/ BV   1 000 

software 3.3.1. a/ BV   -40 

údržba a upgrady softwaru 3.3.1. b/ BV   -50 

internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna) 3.3.1. g/ BV   -442 

mesačné poplatky za kópie 3.3.1. ch/ BV   -320 

kopírovacie zariadenie - nájom 3.3.1. i/ BV   -843 

údržba telekomunikačnej techniky 3.3.1. j/ BV   -150 

údržba zabezpečovacieho zariadenia 3.3.1. l/ BV   -12 



údržba majetku 3.4. d/ BV   1 300 

evidencia a správa pozemkov - nájomné 3.4. e/ BV   -200 

kolkové známky pre vnútornú správu 3.4. h/ BV   -1 000 

materiál 3.4. i/ BV   2 000 

menšie obecné služby 4.3.1. BV   -187 

mzda MsP   5.1.1. a/ BV   -1 586 

odvody MsP 5.1.1. b/ BV   598 

sociálny fond 5.1.1. c/ BV   -5 

stravné MsP 5.1.1. d/ BV   -211 

telefónne služby, internet 5.1.1. e/ BV   -260 

kancelárske stroje, prístroje 5.1.1. g/ BV   33 

všeobecný materiál 5.1.1. h/ BV   10 

odevy, obuv 5.1.1. i/ BV   -1 

palivo, mazivá, oleje,údržba 5.1.1. j/ BV   -300 

údržba výpočtovej techniky 5.1.1. l/ BV   84 

voda, elektrika, plyn 5.1.1. r/ BV   -300 

reprezentačné výdavky 5.1.1. s/ BV   -20 

mzda chránená dielňa 5.1.2. a/ BV   310 

údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys. 5.1.2. c/ BV   -50 

poistné 5.1.2. d/ BV   -680 

výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia 5.3. b/ BV   940 

nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov 5.3. d/ BV   -200 

palivá a mazivá 5.3. e/ BV   -150 

štartovné 5.3. h/ BV   120 

doprava - súťaže 5.3. ch/ BV   -600 

opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel 5.3. i/ BV   -110 

Rekonštr. a moderniz. verej. osvetlenia II. Etapa 5.5.1. d/ BV   17 383 

Poplatky za odchyt túlavých psov 5.6.1. BV   -200 

použitie recyklačného fondu 6.2. BV   -3 040 

transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST) 7.1.1. BV   -3 000 

mzdy MŠ 9.1.1. a/ BV   3 650 

odvody MŠ 9.1.1. b/ BV   1 278 

mzdy MŠ - jedáleň 9.1.2. a/ BV   850 

odvody MŠ - jedáleň 9.1.2. b/ BV   298 

mzdy - ZŠ 9.2.1. a/ BV   25 522 

odvody - ZŠ 9.2.1. b/ BV   8 932 

tovary a služby - ZŠ 9.2.1. c/ BV   -29 001 

mzdy - ZŠ - ŠKD 9.2.2. a/ BV   650 

odvody - ZŠ - ŠKD 9.2.2. b/ BV   228 

mzdy - ZŠ - ŠJ 9.2.3. a/ BV   1 100 

odvody - ZŠ - ŠJ 9.2.3. b/ BV   385 

mzdy ZUŠ 9.3.1. a/ BV   1 724 

odvody ZUŠ 9.3.1. b/ BV   603 



mzdy - CVČ 9.3.2. a/ BV   413 

odvody - CVČ 9.3.2. b/ BV   145 

refund. transf. CVČ mimo zriaď. pôsobn. mesta 9.3.3. BV   -29 

účelovo viazané prostriedky - ZŠ 9.4.1. BV   35 038 

účelovo viazané prostriedky - MŠ 9.4.2. BV   7 278 

účelovo viazané prostriedky - CVČ 9.4.3. BV   -164 

výdavky z vlastných príjmov - MŠ 9.5.2. BV   -5 800 

výdavky z vlastných príjmov - ZUŠ 9.5.3. BV   3 179 

iné výdavky grant. systému na podporu športu 10.2. b/ BV   1 000 

zachovanie tradič. remesiel v ST a Kunoviciach 11.9.1. BV   -1 701 

rekonštr. soc. zar. a výmena vchod. dverí na DK 11.10.1. BV   -250 

Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST) 12.1. BV   -2 702 

Splátky úroku z úveru - námestie 12.2.2. BV   -607 

mzdy 13.2.1. a/ BV   700 

odvody 13.2.1. b/ BV   -440 

telefón, internet 13.2.1. c/ BV   -290 

všeobecný materiál 13.2.1. d/ BV   -200 

benzín, údržba auta 13.2.1. e/ BV   920 

stravovanie 13.2.1. f/ BV   -900 

dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 13.2.1. h/ BV   -700 

mzdy 13.2.2. a/ BV   -3 670 

odvody 13.2.2. b/ BV   -1 998 

plyn, elektrika 13.2.2. c/ BV   -1 000 

voda 13.2.2. d/ BV   -500 

interiérové vybavenie 13.2.2. f/ BV   -50 

všeobecný materiál 13.2.2. g/ BV   6 900 

údržba 13.2.2. h/ BV   -700 

všeobecné služby 13.2.2.ch/ BV   576 

stravovanie 13.2.2. i/ BV   -270 

sociálny fond - prídel 13.2.2. j/ BV   -189 

vrátenie nevyčerpaného transferu na ZOS 13.2.2. l/ BV   526 

benzín, údržba auta 13.2.2.m/ BV   200 

pokuty  13.2.2. n/ BV   150 

energia, voda, internet 13.3.1. a/ BV   -1 230 

prepravné 13.3.1. b/ BV   -750 

všeobecné služby 13.3.1. c/ BV   1 550 

mzdy 13.3.1. d/ BV   -100 

odvody 13.3.1. e/ BV   -120 

všeobecný materiál 13.3.1. f/ BV   300 

jednorázové dávky v hmotnej núdzi 13.4.1. BV   -400 

lekárske posudky 13.5.1. BV   -200 

sociálne posudky 13.5.2. BV   -500 

splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul. 14.1.2. c/ BV   -2 010 



Prestavba Domu špecialistov na bytový dom 14.1.4. BV   -1 000 

poistenie majetku 15.2. b/ BV   -2 050 

notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč. 15.2. e/ BV   -1 500 

bankové poplatky, daň z úroku,úrok 15.2. f/ BV   -2 100 

mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné 15.2. g/ BV   -452 

odvody  a DDS zamestnanci  15.2. h/ BV   -172 

stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ) 15.2. ch/ BV   300 

tvorba sociálneho fondu 15.2. i/ BV   -664 

dohody o vykonaní práce, ROEP 15.2. j/ BV   -1 500 

vzdelávanie 15.2. k/ BV   -500 

inzercia 15.2. m/ BV   -600 

tuzemské cestovné výdavky 15.2. r/ BV   600 

územný plán zóny "Dráhy" 1.2.2. b/ KV   -3 500 

rozvojové projekty 1.2.3. d/ KV   -859 

software 3.3.1. a/ KV   -2 750 

PC, server, diskové polia, iný hardware 3.3.1. e/ KV   -115 

prestavba a nadstavba budovy MsU 4.3.2. KV   -1 385 

Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia 5.5.1. a/ KV   -1 455 

Rekonštr. a modernizácia verejného osvetlenia II 5.5.1. b/ KV   -152 903 

zateplenie strechy na DK 11.10.1. KV   -1 481 

Transfer TSST 12.1. KV   2 702 

PD pre stavebné konanie - Vodovod Topolecká 12.3.4. KV   -12 148 

PD pre stav. Kon. - Vodovod Topolecká  -stoka F 12.3.5. KV   -5 000 

Detské ihrisko 12.5.2 KV   -2 

centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS 13.2.2. KV   300 

kúpa bytového domu - 14 BJ 14.1.3. KV   -1 533 

Prestavba Domu špecialistov na bytový dom 14.1.4. KV   -3 500 

Vklady do ZI spoločností mesta 1.3.1. FOV   52 520 

splátka istiny úveru na 14 BJ 14.1.1. FOV   -4 800 

 Celková suma k VII. zmene  -83.374 -104 843 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 18 –XIII/ 2015      
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 Návrh  

rozpočtových opatrení na zmenu PR  m. p. o. Technické služby Stará pre rok 2015, 

ktorým sa: 

 

znížia  bežné výdavky o sumu  17 000 €,  

       



a zároveň 

zvýšia bežné výdavky o sumu 14 000 € , a to podľa nižšie uvedenej špecifikácie 

 

Program Názov položky Zníženie výdavku Zvýšenie výdavku 

5.4.2. Elektr.energia 2 000 €  

5.4.3. Oprava a údržba 1 000 €  

5.4.1. Materiál  3 000 € 

5.4. Spolu – Bezpečnosť a por. 3 000 € 3 000 € 

6.1.1. PHM 3 000 €  

6.1.1. Elektr.energia 500 €  

6.1.1. Poistenie  1 500 €  

6.1.1. Materiál  4 500 € 

6.1.1. Preprava  500 € 

6.1.2. PHM 2 000 €  

6.1.2. Materiál  500 € 

6.1.2. Oprava a údržba  1 500 € 

6.1. Spolu – Odpad.hosp. 7 000 € 7 000 € 

7.1.1. PHM 2 000 €  

7.1.2. PHM 5 000 €  

7.1.1. Materiál  4 000 € 

7.1. Spolu - Cesty 7 000 € 4 000 € 

TSST SPOLU CELKOM 17 000 € 14 000 € 
 

 

Výsledný rozpočet Technických služieb Stará Turá na rok 2015 sa zníži o 3 000 €, čím sa zníži 

aj dotácia z Mesta Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá tieto rozpočtové opatrenia 

a) s c h v a ľ u j e 

b) u k l a d á  

zapracovať zmeny do rozpočtu Technických služieb. 

                  Z: TS 

      T: 10. 12. 2015 

 

 

Uznesenie číslo 18a –XIII/ 2015 
 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015 v súlade 

s § 14 ods.2 písm. c) zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Návrh 

rozpočtového opatrenia k VII. zmene rozpočtu mesta pre rok 2015, ktorým sa:  

 

 - Zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 3 265 €,  

                                 a to na na pol. 230 KP, riadok a 231000 predaj stavieb a budov 

 

    a zároveň 

 

 - Zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 3 265 €, 

                                 a to na prvku 10.10.2 KV, riadok 717 002 rekonštrukcia sociálnych 

zariadení a schodiska na DK 



a tento:  

 

a) s c h v a ľ u j e  
 

b) u k l a d á  
MsÚ zapracovať navrhované zmeny do rozpočtu mesta  

 

Z: Ekonomické odd. 

T: do 10.12.2015 

 

 

Uznesenie číslo 19 –XIII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 3.12.2015  na svojom zasadnutí II. Návrh 

rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky  2016-2018 a týmto  

 

a) schvaľuje : 

 1.  Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na  rok 2016 

 2.  Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2016  
 

b) berie na vedomie: 

 1. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky  2017 - 2018 

 2. Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2017-2018 

 

    

Uznesenie číslo 20 –XIII/ 2015  
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  

II. Návrh rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ  SLUŽBY Stará Turá  na obdobie 2016-2018 

 

    a) schvaľuje : 

 1.  Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na  rok 2016 

 2.  Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2016  
 

b) berie na vedomie: 

 1. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky  2017 - 2018 

 2. Rozpočet nákladov a výnosov na rok 2017-2018 

 

 

Uznesenie číslo 21 –XIII/ 2015 

 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 03.12.2015 Návrh 

programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2016-2018 a tento: 

 
1. schvaľuje rozpočet na rok 2016 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre:  

 

Bežné príjmy:                 5 313 822        Bežné výdavky:                       4 911 326 

Kapitálové príjmy:         1 798 310        Kapitálové výdavky                1 565 724 

Finančné príjmové operácie:                0  Finančné výdavkové operácie:       635 005 

--------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom:                      7 112 132        Výdavky celkom:              7 112 055 



 

 

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 77 €.         

 

 

2. berie na vedomie:  

a. rozpočet na roky 2017 a 2018 vrátane programovej časti 

b. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 a 2018. 

 

 
3. ukladá  

MsÚ zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou. 

                                                                                       Z: Ekonomické odd.                             

            T: 17. 12. 2015 

 

 

Uznesenie číslo 22 –XIII/ 2015      
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 3.12.2015 návrh 

stanovenia termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času v meste Stará Turá pre 

rok 2016 Stará Turá a to: 

 

 Veľkonočný trh                         18. marca 2016 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

 

 XXV. Staroturiansky jarmok  10. júna 2016 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

            občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod. 

          11. júna 2016 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.      

 

 Festival Divné veci                    24. - 25. Jún 2016 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

  

 Kopaničársky jarmek              21. októbra 2016 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

 

 Vianočný trh                             10. decembra 2016 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

 

 a tento: 

 

a) schvaľuje, 

 

b) ukladá zverejniť. 

       Z: Organizačné oddelenie 

                                                                                               T:  11.12.2015 

 

 

 

Uznesenie číslo 23 –XIII/ 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na  svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015 prerokovalo návrh 

termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva  Stará Turá na rok 2016 a tento: 

 

       s c h v a ľ u j e    s nasledovnými termínmi: 

 



- 25. 2.  2016 

- 28. 4.  2016 

- 23. 6.  2016 

- 25. 8.  2016 

- 27.10. 2016 

- 15.12. 2016 

 

so začiatkom rokovania o 15 hod. 

 

 

 

Uznesenie číslo 24 –XIII/ 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015  prerokovalo  

Správu z kontrol  ukončených po  XII.  zasadnutí MsZ a túto  

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 25 –XIII/ 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 Návrh 

na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá a tento  : 

  

a) s c h v a ľ u j e  nasledovne:    
 

1. Organizátor zbierky:  Mesto Stará Turá, MsÚ, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, 

2. Účel zbierky: na poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí živelnou pohromou, 

pri náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej 

sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne 

zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám 

v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených 

rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín. 

3. Miesto a dátum konania zbierky: Nám. Slobody v Starej Turej dňa 12.12.2015 počas 

trvania Vianočného trhu. 

4. Spôsob vykonania zbierky: dobrovoľným poskytovaním peňažných príspevkov 

od fyzických a právnických osôb do uzavretej pokladničky. 

5. Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: žiadne, zbierka bude 

zabezpečovaná pracovníkmi mesta, členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi. 

6. Výnos zbierky bude uložený na charitatívny účet mesta Stará Turá. 

7. Osoby zodpovedné za konanie zbierky:  Mgr. Júlia Bublavá a Mgr. Soňa Krištofíková. 

 

 

Uznesenie číslo 26 –XIII/ 2015 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 3. 12. 2015 

návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8 /2015-Nar. O vymedzení miest na umiestnenie 

volebných plagátov   a toto 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov 

    

a) s c h v a ľ u j e 

 

b) u k l a d á  



MsÚ zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou. 

       Z: Správne odd. 

T: 10.12.2015 

 

 

Uznesenie číslo 27 –XIII/ 2015 

    Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 prerokovalo návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 7/2015 – Nar.  o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a tento trojpätinovou 

väčšinou hlasov prítomných poslancov 

 

a)   s c h v a ľ u j e 

 

b)   u k l a d á 

  MsÚ zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou. 

                                                                                          Z: Sociálne odd. 

T: 10.12.2015 

 

 

 

Uznesenie číslo 28 –XIII/ 2015 

          Mestské  zastupiteľstvo  Stará Turá  na  svojom  zasadnutí dňa 03.12.2015 prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č.9/2015-Nar. o podmienkach 

určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá a tento trojpätinovou 

väčšinou hlasov prítomných poslancov 

 

a) schvaľuje 

 

b) ukladá 

MsÚ  zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou. 

        Z: Ekonomické oddelenie 

        T: 10.12.2015 

 

 

Uznesenie číslo 29 –XIII/ 2015 

       Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015  prerokovalo návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 10/2015-Nar. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tento trojpätinovou 

väčšinou hlasov prítomných poslancov 

 

a)   s c h v a ľ u j e 

 

b)   u k l a d á 

  MsÚ zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou. 

                                                                                        Z: Ekonomické oddelenie 

                                                                                        T:  10.12.2015 

 

 



 

 

 

Uznesenie číslo 30 –XIII/ 2015 

          MsZ na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015  prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej  kontrolórky mesta na 1. polrok 2016  a tento 

 

 s c h v a ľ u j e . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

              primátorka mesta 

                S t a r á  T u r á  

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 3. 12. 2015 

 

 

 


