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Zápis z rokovania Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

konanej dňa 25.11.2021 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu 

 

Prítomní členovia (6):   

Ing. Halinárová, Mgr. Gavačová, Ing. Nerád, Ing. Petrášová, Mgr. Slezák, Mgr. Škriečka 

 

Neprítomní členovia (4): 

Mgr. Klimáček, Ing. Dunajčík, M. Kavický, Bc. Kučera 

 

Ostatní: 

PharmDr. Barszcz, Mgr. Krištofíková, L. Galbavá, D. Gulánová, Mgr. Sládková, N. Pániková 

 

PROGRAM: 

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrhy rozpočtových opatrení 

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

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

4. Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 

5. II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2022-2024 

6. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2022-2024 

7. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2022-2024 

8. Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky  

9. Komunitný plán  sociálnych služieb na roky 2022-2030 

10. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 

11. Ostatné 

12. Záver 

 

Predsedníčka komisie pani Halinárová privítala prítomných a informovala, že v bode 11. Ostatné je 

doplnený materiál „Návrh na úpravu výšky nájomného v Dome kultúry Javorina Stará Turá od 

1.1.2022“. Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.  

 

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Martina Gondára, SNP 261/35, Stará 

Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 5820 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky  

a vybudovania vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka pozemku parc. č. 4609/1 a parc. č. 4609/2. 

 

Pani Galbavá informovala o stanovisku komisie výstavby a ŽP, ktorá odporučila zriadenie VB.  

Člen komisie pán Škriečka doplnil, že na predmetný pozemok už bolo schvaľované VB inému 

žiadateľovi a žiadatelia by mali vzájomne koordinovať uloženie elektrických prípojok.  

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 

odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2, ktoré bude spočívať v 

práve uloženia elektrickej prípojky a vybudovania vjazdu a výjazdu. Jednorazová výška odplaty za 

zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Stará Turá. 

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
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2. Žiadosť o odkúpenie pozemku v chatovej oblasti Dubník II.  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Miroslavy Kuchtovej, J. Kráľa 738/10, 

Senica o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 582 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. a tvorí okolie rekreačnej chaty. 

Žiadateľka súhlasí s cenou podľa Hodnotovej mapy vo výške 15,12 €/m2. 

 

Pani Galbavá reagovala na podnet pána Neráda, že žiadateľka je zároveň užívateľkou predmetného 

pozemku na základe nájomnej zmluvy. Informovala tiež o súhlasnom stanovisku komisie pre výstavbu 

a ŽP .  

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť odpredaj 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177 za cenu stanovenú na základe Hodnotovej mapy 

pozemkov vo výške 15,12 €/m2. 

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Žiadosť o zámenu nehnuteľností  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Jána Sadloňa, SNP 265/9, Stará Turá 

o zámenu nehnuteľností a to pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 106/2 – záhrada o výmere 456 m2  

a parc. č. 3275/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m2 , ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa 

zapísané na LV č. 10357 za nehnuteľnosti a to pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 626/1 – ostatná 

plocha o výmere 877 m2 a parcela reg. „E“ parc. č. 323/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

146 m2, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará Turá zapísané na LV č. 1.  

 

Pani Galbavá informovala o nesúhlasnom stanovisku komisie pre výstavbu a ŽP. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť zámenu 

nehnuteľností a to pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 106/2 a parc. č. 3275/1, ktoré sú vo vlastníctve 

žiadateľa za nehnuteľnosti a to pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 626/1 a parcela reg. „E“ parc. č. 

323/13, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá.  

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Prednostka úradu pani Krištofíková informovala o hospodárení mesta k 15.11.2021. Mesto Stará Turá 

eviduje k tomuto dátumu finančné prostriedky v celkovej výške 1 712 545,34 €. Z celkovej čiastky 

finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá eviduje je časť finančných prostriedkov vo výške 643 

712,81 € účelovo viazaná. Ďalšia informácia sa týkala zostatkov úverov. Pani Krištofíková sa 

ospravedlnila za nesprávne uvedený údaj v zaslaných materiáloch, konkrétne za zostatok nesplatenej 

časti úveru zo ŠFRB na prestavbu Domu Špecialistov na BD. Celková výška nesplatených úverov je  

3 923 062,08 €.  

Z podielových daní od začiatku roka vrátane mesiaca november mesto zinkasovalo spolu sumu 

3 296 179 €. V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 3 556 € a v porovnaní s tohtoročnou 

rozpočtovanou čiastkou viac o 4 222 €. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej zobrať na vedomie 

informáciu o aktuálnom hospodárení mesta. 

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

Prednostka úradu pani Krištofíková informovala, že rozpočtové opatrenie 20210035, bolo doplnené 

o ďalšie položky. Rozpočtové opatrenie upravuje viaceré príjmové a výdavkové položky. Príčinou je 
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skutočnosť, že niektoré investičné akcie nebudú realizované. Ďalej nebol prijatý plánovaný úver na 

IBV (bola financovaná z RF), nerealizoval sa predaj pozemkov pod IBV a mesto zaznamenalo 

podstatne nižší príjem z výťažkov z hier a lotérií. Okrem toho sú v RO zapracované aj príjmy, s 

ktorými nebolo v pôvodnom rozpočte počítané (navýšenie výnosu dane z príjmov, recyklačný fond – 

triedenie kuchynského odpadu). 

Rozpočtové opatrenia č. 20210027, 20210030, 20210033, 20210034, 20210036,  20210038 a 

20210040  schvaľuje primátor mesta v súlade s § 1 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará 

Turá a sú mestskému zastupiteľstvu predložené na vedomie. 

Rozpočtové opatrenie č. 20210028, 20210032 a 20210039 sú rozpočtové opatrenie zrealizované podľa 

ustanovenia §14 ods. 1 druhej časti prvej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, ktoré nie je potrebné schvaľovať orgánom mesta a z tohto dôvodu sú predložené 

na rokovanie  mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie. 

Predložené rozpočtové opatrenia č. 20210029, 20210031, 20210035 a 20210037 sú návrhy 

rozpočtových opatrení, ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

Zapracovaním rozpočtových opatrení sa znížia celkové príjmy o 926 042 € a výdavky o 1 283 108 €.  

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej zobrať na 

vedomie rozpočtové opatrenia č. 20210027, 20210028, 20210030, 20210032, 20210033, 20210034, 

20210036, 20210038, 20210039, 20210040 a schváliť rozpočtové opatrenia č. 20210029, 20210031, 

20210035, 20210037. 

 
Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

3.a Rozpočtové opatrenia m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

Pani Krištofíková informovala o rozpočtovom opatrení č. 3/2021, ktoré predkladá Dom kultúry 

Javorina z dôvodu získania finančných prostriedkov v celkovej sume 2 550 €  formou grantov Nadácie 

SPP a Nadácie ZSE. 

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej zobrať na 

vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2021.  

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

3.b Rozpočtové opatrenia m. p. o. Technické služby Stará Turá 

Pani Krištofíková uviedla, že rozpočtové opatrenia č. 4-10 sú v rámci rozpočtu TSST a rozpočtové 

opatrenie č. 11 má vplyv aj na rozpočet mesta a ide o presun z bežných výdavkov na kapitálové vo 

výške 4 430 €.  

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej zobrať na 

vedomie rozpočtové opatrenia č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.   

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 

Pani prednostka informovala o pozitívnom názore audítoriek. Z auditu vyplynuli upozornenia 

k poznámkam IUZ, ktoré sa mesto na odporúčanie audítoriek pokúsilo opraviť ale vzhľadom na 

náročný proces a uzatvorenie systému už oprava nebola možná.  Z auditu vyplynuli upozornenia aj pre 

príspevkové a rozpočtové organizácie, o ktorých boli informované.  

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej zobrať na 

vedomie správu audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za obdobie roku 

2020. 
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Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

5. II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2022-2024 

Pani prednostka upozornila na chybu v zaslanom materiáli, ktorá bola opravená a následne bol 

materiál opakovane zaslaný členom komisie.  

Celkový výsledný počet príjmov a výdavkov navrhovaného rozpočtu je 14 185 903 €.  

  

Rozpočet 

2022

Rozpočet 

2023

Rozpočet 

2024

návrh výhľad výhľad

v € v € v €

S P O L U

    

  

príjmy (BR) 7 639 193 8 014 133 8 432 573

výdavky (BR) 7 253 333 7 201 548 7 679 689

Výsledok hospodárenia (BR): 385 860 812 585 752 884

príjmy (KR) 2 357 943 532 500 326 500

výdavky (KR) 6 599 355 1 009 470 699 100

Výsledok hospodárenia (KR): -4 241 412 -476 970 -372 600

Bežný 

rozpočet               

(BR)

Kapitálový 

rozpočet      

(KR)

   

  

príjmy (FO) 4 188 767 0 0

výdavky (FO) 333 215 335 615 380 284

Finančné operácie CELKOM: 3 855 552 -335 615 -380 284

Finančné 

operácie       

(FO)

 
Príjmy z podielových daní pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 3,75 mil. €. Poľa prognostík 

ministerstva financií by sa mesto malo dostať na výšku 3,79 mil. €, počíta sa však s istou rezervou.  

Daň z majetku, domáce dane, príjmy z podnikania a z vlastníctva, administratívne poplatky, iné 

nedaňové príjmy, bežné granty a transfery a vlastné príjmy škôl ostali nezmenené v porovnaní s prvým 

návrhom. Zmena nastala v kapitálových príjmoch. Konkrétne na položke predaj pozemkov. 

Predpokladá sa, že predaj pozemkov pod IBV sa bude realizovať. V grantoch a transferoch sa znížila 

rozpočtovaná suma na riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP v ZŠ. Zvýšili sa príjmové 

finančné operácie, ktoré predstavujú prostriedky prechádzajúce z roku 2021. najväčšiu čiastku 

predstavujú finančné prostriedky z recyklačného fondu.   

Člen komisie pán Nerád, upozornil na nezrovnalosť medzi číselnou a textovou časťou rozpočtu - 

v príjmovej časti na položke predaj pozemkov.     

Pani poslankyňa Pániková, mala otázku k spôsobu výpočtu nájmov od spoločností Lesotur s.r.o. 

a Technotur s.r.o. Ďalej oboznámila prítomných s obsahom stretnutia, ktoré bolo s pánom Durcom a 

na ktorom vyjadril nespokojnosť k výške nájmu pre spoločnosť Technotur s.r.o. vo výške 30 tis. €.  

Riaditeľka spoločnosti Technotur s.r.o. sa vyjadrila, že spoločnosť platí nájomné z tepelného 

hospodárstva, z nebytových priestorov (táto položka sa nemení) a ostatné je za bytové domy. Člen 

komisie pán Nerád upozornil, že nájom z bytov a nájomné Technotur s.r.o. je v rozpočte vyčíslený 

v rôznych riadkoch.  

Pani Pániková pokračovala k otázke nájmov, poukázala na to, že riaditeľ spoločnosti Lesotur s.r.o.  

predložil návrh hospodárenia spoločnosti, v ktorom počítal s nájmom 100 tis. € pre mesto ale nájom 

30 tis. € pre spoločnosť Technotur s.r.o. je naviac. 

Člen komisie pán Škriečka sa vyjadril, že spomínaná výška nájmu od spoločnosti Lesotur s.r.o.  pre 

spoločnosť Technotur s.r.o. nie je len nájom. Sú to tiež služby spojené s užívaním priestorov (energie, 

teplo, voda), ktoré spoločnosť platila rovnako aj vo svojej budove.   

Predsedníčka komisie pani Halinárová sa vyjadrila, že na stretnutí poslancov s pánom Durcom si 

zúčastnení poslanci vyžiadali predloženie konkrétnych čísiel a údajov, ktorými podloží svoje 

argumenty. Konštatovala, že žiadne podklady poslanci nedostali.  

Podľa pani Gavačovej je zásadný problém v prenajímaní majetku medzi spoločnosťami Lesotur s.r.o.  

a Technotur s.r.o. v tom, že spoločnosti Lesotur s.r.o.  sa nemení predmet nájmu. Lesotur s.r.o.  má od 

roku 2007 prenajaté pozemky v rovnakej výmere. Ďalej pokračovala a vysvetlila, že predmet nájmu 

spoločnosti Technotur s.r.o. sa v porovnaní so spoločnosťou Lesotur s.r.o. mení. Podľa zákona 

o majetku obcí má mesto aj pri nájme postupovať rovnako ako pri predaji pozemkov a zmienku o cene 

za predmet nájmu, ktorý dáva mesto do nájmu svojej spoločnosti, uvádzať v uzneseniach. Následne si 

spoločnosť stanoví podnájomné pre svojho podnájomcu. Doteraz sa však v uzneseniach cena 
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neuvádzala čo spôsobuje, že nie je prehľad a v rozpočte sa nájom od spoločnosti Technotur uvádza 

v jednej položke jednou sumou.  

Pani Krištofíková informovala o zmenách vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v porovnaní 

s pôvodným návrhom: 

- prvok 1.2.3. Investičné plánovanie – navýšenie v riadku spoluúčasť mesta na projektoch z fondov 

EU o 5 tis. € pre rok 2022 

-  program 3. Interné služby - presun medzi jednotlivými položkami ale celková suma ostala rovnaká; 

bolo potrebné navýšiť položku energie elektrina vzhľadom k zvýšeniu cien  

-  podprogram 4.2. Transfery na rôzne účely podľa VZN – zníženie v riadku Participatívny rozpočet 

- podprogram 5.4. Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST – navýšenie o 25 tis. € 

vzhľadom k zvýšeniu cien el. energie 

- mierne zmeny v programe 9. Vzdelávanie 

- podprogram 10.1.5. Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá – zníženie o 500 € 

- navýšenie na podprograme 11.2. Kultúrna infraštruktúra o 12 500 € z dôvodu zvyšovania cien el. 

energie (rovnako ako v 11.3. a 11.4.), opravy garáže a zabezpečenia organizácie osláv viacerých 

výročí  

Pán Nerád upozornil že v rozpočte nie je premietnutý návrh na úpravu výšky nájomného v DK 

Javorina.  

- v podprograme 13.2.1. Terénna opatrovateľská služba – navýšenie v riadku mzdy, odvody a 

stravovanie z dôvodu zvýšeného počtu opatrovaných sa prijali nové pracovné sily, čo sa dotklo aj 

rozpočtu pre rok 2021  

Zmeny v kapitálovej časti výdavkov: 

- zníženie v prvku 1.2.3. Investičné plánovanie o 40 tis. € 

- navýšenie 6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň o sumu 373 578 € - prostriedky, 

o ktoré bola položka navýšená majú byť použité na účel projektu. V prípade, ak nebudú tieto 

prostriedky potrebné na tento projekt, využijú sa na iný účel, ktorý opätovne bude schvaľovať MsZ. 

Pán Nerád navrhol pripraviť ďalšiu variantu využitia finančných prostriedkov v prípade, ak sa projekt 

nebude realizovať.  

- zníženie na  9.1.4. (projekt v spolupráci s partnerským mesto Kunovice-komunitné záhrady 

a chodník v rámci škôlky) o 18 tis. € z dôvodu presnej kalkulácie 

- zníženie na 9.2.4. riadok Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP o 37 tis. € rovnako 

z dôvodu presnejšieho vyčíslenia a zníženia výdavkov 

- navýšenie na 11.10.2. z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie veľkej sály a suma 15 tis. € 

predstavuje spoluúčasť 

Pán Nerád požiadal o preverenie, či v textových častiach rozpočtov za predchádzajúce roky boli 

merateľné ukazovatele pre transfery príspevkovým organizáciám.   

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť návrh 

programového rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na obdobie 2023 a 2024. 

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

6. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2022-2024 

Člen komisie pán Nerád upozornil, že Dom kultúry Javorina predložil návrh na úpravu výšky 

nájomného v Dome kultúry Javorina Stará Turá od 1.1.2022, ktorý nie je premietnutý v navrhovanom 

rozpočte.  

Pani Krištofíková reagovala, že upozorní riaditeľku organizácie aby do zasadnutia MsZ už návrh bol 

upravený podľa odporúčaného navýšenia.  

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť  návrh 

programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na rok 2022 s výhľadom na obdobie 2022 

a 2024.  

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
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7. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2022-2024 

Zmeny v porovnaní s pôvodným návrhom sú spôsobené zvýšením elektrickej energie. Žiadne iné 

zmeny v rozpočte nie sú.  

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť  návrh 

programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na rok 2022 s výhľadom na obdobie 

2023 a 2024. 

 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky  

Materiál bol stiahnutý z rokovania a to z dôvodu zrušenia Vianočných trhov, kde sa mala zbierka 

uskutočniť.  

 

9. Komunitný plán  sociálnych služieb na roky 2022-2030 

Mesto Stará Turá od roku 2008 v súlade so zákonom plánuje sociálne služby na základe komunitného 

plánu, ktorého platnosť v kalendárnom roku 2021 končí. V tejto súvislosti mesto vypracovalo nový 

komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 – 2030. Pri spracovaní komunitného plánu sme 

vychádzali z národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 - 2030 s prihliadnutím na 

miestne špecifiká a potreby obyvateľov nášho mesta v oblasti sociálnych služieb. Zákon neupravuje 

termíny vypracovania a dĺžku plánovaného obdobia komunitného plánu, určuje len jeho základné 

náležitosti a východiská. 

Spracovanie KP prebiehalo na základe harmonogramu, pracovala na ňom zriadená pracovná skupina, 

spracovala sa analýza prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý bol distribuovaný písomnou aj 

elektronickou formou. Návratnosť nebola taká, ako sa očakávalo. Aj napriek nízkej návratnosti boli 

spracované hlavné ciele, ktoré sú v strategickej časti. Z analýzy vyplynulo, že by občania sú spokojní 

s poskytovanými službami a mesto by naďalej v poskytovaní chcelo pokračovať. Záujem zo strany 

verejnosti je o denný stacionár, zriadenie prepravnej služby.  

Člen komisie pán Nerád konštatoval, že väčšina respondentov boli seniori a spýtal sa, či aj iné vrstvy 

obyvateľstva čerpajú sociálne služby. Pretože takýto spôsob potlačí služby pre ostatné vrstvy 

a v popredí budú tie pre seniorov keďže tí tvorili väčšinu respondentov. 

Pani Sládková reagovala, že mesto poskytuje občanom jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, 

príspevok občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, čo 

zahŕňa aj mladšie vrstvy obyvateľstva.  

Podľa člena komisie pána Škriečku je počet respondentov veľmi nízky pre vyvodenie záverov. 

Pani Sládková pokračovala a informovala, že čo sa týka nových aktivít, mesto by sa chcelo zapojiť do 

projektu, ktorý ponúka TSK a to je monitorovanie seniorov. V súvislosti s novelou zákona by sa mali 

pripraviť indikátory kvality sociálnych služieb a služby by sa mali pravidelne na základe týchto 

indikátorov hodnotiť. Naďalej sa bude pokračovať v zbere šatstva (sociálny šatník). V dotazníkoch sa 

objavovala požiadavka práce s problémovou mládežou, monitorovať ich, naďalej robiť preventívne 

programy a zabezpečovať voľnočasové aktivity.      

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá  2022 – 2030. 

 
Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

10. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 

Dôvodom novej právnej úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je aktualizácia prílohy č. 1 – 

úprava výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka/resp. dieťa vyššie uvedených škôl a školských 

zariadení, vychádzajúcu z platného znenia prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z., ktoré 
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uvádza výšku koeficientov pre jednotlivé druhy škôl. Zároveň je nutné rešpektovať v návrhu výšky 

dotácií aj aktuálnu výšku výnosu podielovej dane pre mesto na príslušný kalendárny rok a z toho 

vyplývajúci jednotkový koeficient – pri zohľadnení súčasného počtu prijatých žiakov a detí v školách 

a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá. Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia ostávajú nezmenené. 

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť 

návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Stará Turá. 
 

Za:  6 (Halinárová, Gavačová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

11. Ostatné 

 

Názov materiálu: Návrh na úpravu výšky nájomného v Dome kultúry Javorina Stará Turá od 

1.1.2022 

Podľa člena komisie pána Neráda je navrhované navýšenie nízke vzhľadom na výšku inflácie 

za obdobie 2012 – 2021, ktorá je 18,9 % a zároveň rast cien nehnuteľnosti. Navrhol zvýšiť 

nájomné DK Javorina o 18 % z pôvodne navrhovaných 11 % a zároveň navrhol navýšenie 

nájmov v spoločnosti Technotur s.r.o.  

Riaditeľka spoločnosti Technotur s.r.o. zareagovala, že spoločnosť navyšovala nájmy o 10 %.  

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť 

zvýšenie nájomného v Dome kultúry Javorina Stará Turá o 18% s účinnosťou od 1.7.2022 

a súčasne navrhla automaticky navyšovať nájmy od roku 2023 o výšku inflácie.  
 

Za:  4 (Halinárová, Nerád, Slezák, Škriečka) 

Proti:  0 

Zdržal sa: 2 (Gavačová, Petrášová) 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Bc. Dominika Gulánová     .................................. 

  

Schválila:  Ing. Anna Halinárová, predsedníčka komisie  .................................. 

 

 

 

V Starej Turej  30.11.2021 


