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Zápis z rokovania Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

uskutočnenej dňa 09.06.2022 o 15:00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu 
 

 

Prítomní členovia (7):   

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

 

Neprítomní členovia (3):   

Ing. Dunajčík, Mgr. Klimáček, Bc. Kučera 

 

Ostatní: 

Mgr. Krištofíková, Ing. Gulánová, Ing. Miklášová, P. Moravčík, N. Pániková    

 

PROGRAM: 

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

4. Ostatné 

 

 

Dňa 09.06.2022 o 15:00 sa konalo rokovanie komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, 

ktoré zahájila predsedníčka komisie pani Halinárová.  

 

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

1.1.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Stanislav Maťko 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Stanislava Maťka, bytom 164 Engert 

Ave FL3, Brooklyn, New York 11222 USA v zastúpení Pavla Maťku, Hlubockého 311/9, Stará Turá 

o odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4273/42 – trvalý trávny porast o výmere 88 m
2
. 

Pozemok sa nachádza na ul. Hlubockého a tvorí prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Pani Gavačová uviedla, že komisia výstavby súhlasí s odpredajom pozemku, ale iba tej časti, ktorá je 

priľahlá k pozemku pána Maťka. 

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

časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4273/42 bezprostredne susediacim s pozemkom žiadateľa. 

Odporúča žiadateľovi dať vypracovať GP na odčlenenie tejto časti pozemku. 

 

Za: 7 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

Pani Gavačová upozornila na zmenu poradia bodov oproti pôvodnému materiálu.  

 

1.2.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Michal Matejka Pagáčik 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Michal Matejka Pagáčik, Gen. 

M. R. Štefánika 382/37, Stará Turá o doriešenie vzťahu k pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1300 

a parcela reg. „C“ parc. č. 1570/1. Po zameraní GP žiadateľ zistil, že parkovisko vybudované na 

pozemku CKN parc. č.  1253 zasahuje čiastočne do pozemku EKN parc. č. 1300. Pozemok CKN parc. 

č. 1253 má pán Matejka v nájme. Zrealizovaný prístrešok zasahuje do pozemku CKN parc. č. 1570/1, 

na ktorom má stavebník zriadené vecné bremeno na uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky. 

Pani Gavačová uviedla, že komisia výstavby súhlasí, aby sa časť mestského pozemku, do ktorej 

zasahuje prístrešok, žiadateľovi odpredala z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O časť z parkoviska, 

zasahujúcej do pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1300,  sa mu rozšíri nájomná zmluva.  
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Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej: 

- schváliť odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1570/1. Odporúča žiadateľovi dať 

vypracovať GP na odčlenenie časti pozemku pod prístreškom. Cena za predaj bude stanovená 

podľa platnej Hodnotovej mapy.  

- schváliť prenájom časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1300 a vypracovať dodatok k 

nájomnej zmluve. 

 

Za: 7 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka)  

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

1.3.  Žiadosť o vydanie súhlasu s úpravou pozemku – Mgr. M. Lopraisová 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 8 - XXXIII/2022 zo dňa 28.4.2022 neschválilo vydanie súhlasu 

s úpravou pozemku parc. č. 6093/1, nakoľko sa nachádza existujúca komunikácia na pozemku parc. č. 

6087. Žiadateľka žiada o prehodnotenie vydaného stanoviska a na doplnenie uvádza, že komunikácia 

na pozemku parc. č. 6087 sa napája na komunikáciu na parc. č. 6093/1. Od bodu napojenia je 

komunikácia na parc. č. 6093/1 nespevnená a je vyjazdená ťažkými poľnohospodárskymi 

mechanizmami. Žiadateľka navrhuje úpravu kamenivom „čachtické blato“ a drvený asfalt. 

Komunikácia, ktorú má žiadateľka záujem upraviť je existujúca, slúži nielen jej ako prístup 

k nehnuteľnostiam ale aj pre ostatných vlastníkov nehnuteľností v jej okolí. Úpravou sa nebude sa 

vytvárať nová komunikácia. Náklady na úpravu bude znášať v plnej výške žiadateľka. Preto ešte raz 

žiada o prehodnotenie stanoviska a vydanie kladného súhlasu s úpravou pozemku pod komunikáciou.  

 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že predmetná žiadosť nie je v kompetencii komisie pre ekonomiku, 

majetok mesta a podnikanie a preto k predloženému materiálu nezaujali stanovisko. 

 

1.4.  Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku – Martina Lukáč 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Martiny Lukáč, SNP 149/58, Stará 

Turá o odkúpenie časti cca 477 m
2
 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3380/1 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 2 240 m
2
. Pozemok sa nachádza pri záhradkárskej na osade Chrásnatá 

a žiadateľ ho má záujem odkúpiť z dôvodu zachovania prístupu k chate, ktorú má vo vlastníctve.  

 

Pani Gavačová poznamenala, že reálne číslo pozemku je 3380/6. Uviedla stanovisko komisie 

výstavby, ktorá neodporúča schváliť žiadosť. 

Pán Škriečka upozornil, že na daných pozemkoch sú spustené pozemkové úpravy a zasahovať do 

majetkovo-právnych vzťahov regulovaných štátom nemá zmysel. Predmetný pozemok môže slúžiť 

viacerým účelom a ani zo strategického dôvodu nemá zmysel tento pozemok predávať. 

 

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

odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3380/1.  

 

Za: 7 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  - 

Zdržal sa: - 

 

1.5.  Žiadosť o umiestnenie Z-Boxu  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., 

Bratislava o umiestnenie Z-Boxu v meste Stará Turá. Spoločnosť si vytipovala tri lokality pre 

umiestnenie, a to na pozemku parc. č. 1061/11, parc. č. 45/8 a parc. č. 446/18, prípadne inú lokalitu  

navrhnutú mestom. V meste vedia umiestniť cca 24 boxov, boxy sú vo veľkosti 2,4,6 stĺpcové, kde 2 

stĺpce majú 20 odkladacích boxov. Boxy by mali byť umiestnené v dobrej dostupnosti pre občanov. 

Pre začiatok je možnosť umiestnenia napr. len jeden box a postupne vie spoločnosť rozširovať 

umiestnenie boxov. Boxy majú jednoduchú inštaláciu na spevnenom podklade bez nutnosti napojenia 

na elektrickú sieť.  
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1.6.  Žiadosť o prenájom časti pozemku  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Alza.sk s.r.o., Bratislava 

o prenájom časti cca 5 m
2
 z pozemku parc. č. 542/1 pre umiestnenie samostatnej výdajne schránky na 

dobu neurčitú. Časť pozemku o ktorú majú záujem sa nachádza na ul. SNP pri Dome služieb v časti od 

námestia. 

 

Komisia rokovala o bodoch 1.5. a 1.6. súčasne. 

Pán Nerád poznamenal, že ak by spoločnosti mali záujem o umiestnenie boxov v športovom areáli, vie 

sa s nimi dohodnúť. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej túto službu v meste 

Stará Turá podporiť. Odporúča, aby oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia 

a oddelenie ekonomiky a majetku mesta odkonzultovalo so spoločnosťami veľkosť boxov a umiestnenie 

ich stavieb. 

  

Za: 7 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti:  - 

Zdržal sa: - 

 

1.7.  Žiadosť o rekonštrukciu chodníka, ktorý je zároveň odkvapovým chodníkom a prechádza 

do komunikačného chodníka a dotácia na jeho spolufinancovanie  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Zuzany Trebatickej, zástupcu 

vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. Gen. M. R. Štefánika 356, Stará Turá o vydanie súhlasu 

s rekonštrukciou odkvapového chodníka pri bytovom dome súp. č. 356. Odkvapový chodník v šírke 

cca 50 cm od bytového domu budú vlastníci bytov financovať z fondu opráv a údržby. Z dôvodu, že 

odkvapový chodník prechádza do komunikačného chodníka žiadajú o spolufinancovanie opravy tohto 

chodníka. Chodník nachádzajúci sa pred bytovým domom je v čase dažďov, letných búrok a v čase 

topenia snehu zaplavený vodou a je veľmi ťažko prechodný nielen pre obyvateľov BD ale aj občanov, 

ktorý po ňom prechádzajú do CVČ, ZŠ, Klubu dôchodcov, či veterinárnej ambulancie. V prípade, že 

vlastníci bytov zrealizujú opravu odkvapového chodníka (chcú realizovať čo najskorej), naruší sa 

dizajnová a funkčná stránka komunikačného chodníka, preto žiadajú o súčasnú opravu 

komunikačného chodníka mestom  v čase, keď budú realizovať rekonštrukciu odkvapového chodníka. 

 

Pán Moravčík uviedol, že tento rok nie sú vyčlenené prostriedky v rozpočte na predmetný chodník.  

Na rok 2022 sú peniaze už prerozdelené a keď tak budúci rok bude táto časť chodníkov zahrnutá do 

budúcoročných opráv. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča zaradiť predmetný chodník do 

plánu obnovy komunikácií na rok 2023 ako celok, nielen pred bytovým domom na ul. Gen. M. 

R. Štefánika 356 a v prípade finančných možností rozpočtu mesta riešiť rekonštrukciu už 

v roku 2022. 
 

Za: 5 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Petrášová, Slezák) 

Proti:  - 

Zdržal sa: 2 (Nerád, Škriečka) 

 

1.8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani JUDr. Ingrid Vrkočovej, Štúrova 

446/16, Brezová pod Bradlom o odkúpenie  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/107 – trvalý 

trávny porast o výmere 532 m
2
, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Dubník II. Žiadateľka pozemok 

využíva ako prístup a okolie rekreačnej chaty, ktorej je spoluvlastníčka. Žiadateľka prikladá súhlas 

spoluvlastníkov chaty s odpredajom pozemku len žiadateľke. 
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Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/107 podľa zásad hospodárenia s majetkom 

mesta a platnej Hodnotovej mapy. 
 

Za: 7 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

1.9.  OVS – Nové Hnilíky   

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.1.2022 uznesením č. 3-XXIX/2022 schválilo 

spôsob prevodu vlastníctva majetku a to pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 4554/10-16, 19, 20, 21 

obchodnou verejnou súťažou. OVS bola vyhlásená od 24.1.2022 do 14.2.2022. Uvedenou OVS sa 

odpredali pozemky parc. č. 4554/11, 12 a 14.   

Predkladáme upravený návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže. Zmena sa týka zjednodušenia 

procesu obchodnej verejnej súťaže.       

 

Dňa 03.03.2022 sa konala elektronická aukcia v rámci obchodnej verejnej súťaže, na základe ktorej 

došlo k predaju 3 z 10 pozemkov určených na IBV v lokalite Nové Hnilíky. Následne mesto 

individuálne oslovilo záujemcov, ktorí sa o kúpu pozemku zaujímali prostredníctvom na tento účel  

zriadenej emailovej adresy, no obchodnej verejnej súťaže sa nezúčastnili, s cieľom zistiť dôvody, pre 

ktoré sa do OVS neprihlásili. Bolo oslovených 13 pôvodných záujemcov, ktorí nepredložili ponuky 

a ako dôvody uvádzali nasledovné:  

 cena za pozemok vysoká, nevyhovujúci prístup k pozemkom, podmienky výstavby, 

 mokrá pôda v danej lokalite, v súčasnom období RD nie, 

 rozhodli sa pre kúpu bytu, 

 v súčasnosti nie je vyriešená prístupová cesta, nesúhlasí s obálkovým výberom, máme 

stanoviť cenu za m2 a tak predávať, 

 absurdné, ak pri tak vysokej cene pozemku diktujeme ako má vyzerať RD (napr. sklon 

strechy), je smiešne robiť urbanizmus pre 10  pozemkov (výhrada voči Pavlechovej práci, 

ľuďom sa také domy nepáčia), odradilo ich to, ak by nemuseli akceptovať tieto urbanistické 

podmienky tak majú záujem, 

 chce projekt, ktorý má iný sklon strechy, preto ani nepodal súťažný návrh, 

 vysoká cena + rastúce náklady stavebných materiálov a práce, 

 nevyhovujúce podmienky pre výstavbu. 

 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prichádza do úvahy predaj 

nehnuteľného majetku mesta iba formou obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou, 

nakoľko cena jednotlivých pozemkov presahuje čiastku EUR 40 000,- (§ 9a ods. 5 cit. zákona). 

Navrhujeme preto predaj formou OVS s tým, že :  

- architektonická štúdia nebude súčasťou podmienok OVS,  

- v podmienkach OVS budú uvedené iba jednotlivé regulatívy z tejto štúdie,  

- elektronická aukcia sa bude konať iba v prípade, ak bude podaných viac súťažných návrhov na jeden  

pozemok.   

 

Pán Nerád vyslovil názor, že ak budú ponúkané ceny za jeden pozemok veľmi blízke, tak by sa 

elektronická aukcia mala konať. 

Pán Škriečka uviedol, že nemá zmysel meniť podmienky v každom kole inak. Ustúpenie od 

regulatívov vníma ako neefektívne nakladanie so zdrojmi. V miere propagácie je urobených veľmi 

málo krokov a v prezentácii projektu by sa malo urobiť výrazne viac.   

Pán Nerád vyjadril nespokojnosť s propagáciou projektu. 

Pani Gavačová uviedla, že pre nasledujúcu súťaž je potrebné zjednodušiť podmienky, ktoré by oslovili 

čo najväčšie množstvo ľudí. Tiež uviedla, že iná forma predaja v tomto prípade nie je možná, len 

verejná obchodná súťaž, pretože hodnota pozemkov je nad 40 000 EUR. 
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Pán Nerád odporučil realizovať elektronickú aukciu v prípade, ak bude medzi cenovými ponukami 

rozdiel menší ako 10%. Pokiaľ bude rozdiel v ponukách na jeden pozemok väčší ako 10%, tak sa 

predá tomu, kto dáva najvyššiu cenu.  

 

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

podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 4554/10, 13, 

15, 16, 19, 20, 21 s nasledovnými zmenami: 

- v novom bode 4.9. bude doplnené: ,,alebo rozdiel v cenových ponukách bude nižší ako 10% 

(vrátane)” 

- regulatívy budú prepísané z architektonickej štúdie zo strany 3. 

 

Za: 7 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

1.10.  Žiadosť o zriadenie vecného bremena - AQUATUR a.s. 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá 

o zriadenie vecného bremena na pozemkoch reg. „E“ č. 4643, 4652/21, 4704/1, 4701 a reg. „C“ č. 
4554/9 v súvislosti s preložkou VN (lokalita Nové Hnilíky).  

 

1.11.  Žiadosť o zriadenie vecného bremena - AQUATUR a.s. 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá 

o zriadenie vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ č. 4554/9 pre distribučné rozvody NN 

(lokalita Nové Hnilíky). 

 
Komisia rokovala o bodoch 1.10. a 1.11. súčasne. 

Pani Gavačová informovala, že komisia výstavby nemá problém so zriadením vecného 

bremena v obidvoch bodoch, ale je potrebné ho obsahovo pomenovať a určiť v prospech koho 

bude VB zriadené. 
 

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

vecného bremena na pozemkoch parcely reg. ,,E“ parc. č. 4643, 4652/21, 4704/1, 4701 a parcely reg. 

„C“ parc. č.  4554/9, ktoré bude do konania MsZ presne naformulované a bude zriadené v prospech 

Západoslovenskej distribučnej a.s. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

Neprítomní: 1 (Halinárová) 

 

1.12.  Žiadosť o odkúpenie pozemku - AQUATUR a.s. 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá 

o odkúpenie pozemku p. č. EKN 4554/23 o výmere 41 m
2
 z dôvodu osadenia transformačnej stanice. 

AQUATUR a.s. v procese výstavby prevedie vlastníctvo na ZDIS a.s. 
 

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

odpredaj pozemku parcely reg. ,,E“ parc. č. 4554/23 o výmere 41 m
2
. Cena za predaj bude 

stanovená podľa platnej Hodnotovej mapy. 
 

Za: 7 (Halinárová, Gavačová, Kavický, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti: - 

Zdržal sa: - 
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2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 02.06.2022 finančné prostriedky v celkovej sume 4 114 701,83 €.  

Mesto v máji zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 141 371 €, čo je v porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roka pokles o 17 715 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou 

čiastkou je to pokles o 24 299 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 

5 609 067,03 €. 

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje vo výške 

4 114 701,83 € je časť finančných prostriedkov v sume 1 137 042,60 €  účelovo viazaná v rezervnom 

fonde, suma 45 437,13 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov a suma 1 754 127,22 

€ predstavuje viazané finančné prostriedky získané prostredníctvom úveru zo SLSP - Konverzia školy 

na MsÚ. 

 

Pani Krištofíková informovala o doplnení položky v Stave finančných prostriedkov na bankových 

účtoch týkajúcej sa úveru.  

 

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

vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení mesta. 

 

Za: 5 (Halinárová, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka) 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

Neprítomní: 2 (Gavačová, Kavický) 

 
 

3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

Rozpočtové opatrenia č. 20220001, 20220004 a 20220009 schválil primátor mesta v súlade s § 1 ods. 

2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a sú mestskému zastupiteľstvu predložené na 

vedomie.   

Rozpočtové opatrenia č. 20220002, 20220005 - 20220008 sú rozpočtové opatrenia 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.  

Rozpočtové opatrenie č. 20220003 je návrh rozpočtového opatrenia, ktorého schválenie je 

v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

 

Pani Krištofíková uviedla, že do rokovania komisie pribudlo rozpočtové opatrenie č. 20220009. 

Opatrenie 

číslo
Členenie Typ opatrenia Hodnota Zmenu vyvolal

Ekonom. 

klasifik.

Dátum  

opatrenia
Ekonomické členenie - popis

20220001 Výdavky Presun prostriedkov -2 746,00 Ing. arch. Robeková 713 005 24.03.2022 8.2. Doprav. bezpečnosť, c) osvetlenie priechodov pre chodcov

Výdavky Presun prostriedkov 2 746,00 Ing. arch. Robeková 711 005 24.03.2022 1.2.2. Územ. plánovanie, a) projekty - územný plán mesta

20220002 Príjmy Povolené prekročenie 30 912,00 L. Galbavá 453 27.05.2022 400 príjmy z trans. s fin. A a P;c)zostatok prostriedkov z predchádz. rokov

Výdavky Povolené prekročenie 13 699,00 L. Galbavá 633 004 27.05.2022 6.4.2. Stredisko tried. zberu a kompostáreň

 Výdavky Povolené prekročenie 10 732,00 L. Galbavá 630 27.05.2022 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25 c) tovary a služby

Výdavky Povolené prekročenie 2 825,00 L. Galbavá 637 004 27.05.2022 12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Výdavky Povolené prekročenie 1 875,00 L. Galbavá 642 026 27.05.2022 13.4.3. Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

Výdavky Povolené prekročenie 1 781,00 L. Galbavá 637 027 27.05.2022 15.3. Voľby, sčítanie obyvateľstva

20220003 Výdavky Presun prostriedkov -15 779,00 Mgr. E. Sládková 610 27.05.2022 9.4.1. a) Základná škola

Výdavky Presun prostriedkov -3 421,00 Mgr. E. Sládková 610 27.05.2022 9.4.2. a) Materská škola

Výdavky Presun prostriedkov 10 390,00 Mgr. E. Sládková 637 037 27.05.2022 9.4.1. MsÚ) Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR

Výdavky Presun prostriedkov 5 389,00 Mgr. E. Sládková 630 27.05.2022 9.2.1. c) ZŠ Hurbanova 128/25, tovary a služby

Výdavky Presun prostriedkov 3 421,00 Mgr. E. Sládková 637 037 27.05.2022 9.4.1. MsÚ) Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR

20220004 Výdavky Presun prostriedkov -3 377,00 Mgr. E. Sládková 632 26.05.2022 9.5. Výdavky z vlastných príjmov, 9.5.2. Materská škola

 Výdavky Presun prostriedkov 3 377,00 Mgr. E. Sládková 700 26.05.2022 9.1. Materské školy, 9.1.2. Školská jedáleň pri MŠ

20220005 Príjmy Povolené prekročenie 8 765,00 Mgr. M. Krč 312 001 27.05.2022 310 Tuzemské bežné granty a transfery, x)riešenie pandem. situácie, príspevok (Ukrajina)

Výdavky Povolené prekročenie 8 765,00 Mgr. M. Krč 642 014 27.05.2022 13.4.6. Príspevok pre odídencov z Ukrajiny

20220006 Príjmy Povolené prekročenie 19 180,00 Mgr. E. Sládková 312 001 26.05.2022 310 Tuzemské bežné granty a transfery, c) decentralizačná dotácia školstvo

 Výdavky Povolené prekročenie 19 180,00 Mgr. E. Sládková 610 26.05.2022 9.4. Účelovo viazané prostriedky, 9.4.2. Materská škola

20220007 Príjmy Povolené prekročenie 29 475,00 Mgr. E. Sládková 312 001 26.05.2022 310 Tuzemské bežné granty a transfery, c) decentralizačná dotácia školstvo

Výdavky Povolené prekročenie 29 475,00 Mgr. E. Sládková 610 26.05.2022 9.4. Účelovo viazané prostriedky, 9.4.1. Základná škola

20220008 Príjmy Povolené zníženie -3 247,00 Mgr. E. Sládková 312 001 26.05.2022 310 Tuzemské bežné granty a transfery, c) decentralizačná dotácia školstvo

Výdavky Povolené zníženie -3 247,00 Mgr. E. Sládková 610 26.05.2022 9. Vzdelávanie, 9.2. Základné školy, 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25, a) mzdy

20220009 Výdavky Presun prostriedkov -1 500,00 L. Galbavá 635 006 03.06.2022 14.1.5. Údržba bytových domov

Výdavky Presun prostriedkov 1 500,00 L. Galbavá 637 004 03.06.2022 5.6.1. Poplatky za odchyt túlavých psov

Prehľad rozpočtových opatrení k I. zmene rozpočtu mesta na rok 2022
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Komisia pre ekonomiku , majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej: 

- zobrať na vedomie rozpočtové opatrenia č. 20220001, 20220002, 20220004 – 20220009, 

- schváliť rozpočtové opatrenie č. 20220003. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

Neprítomní: 1 (Gavačová) 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Natália Miklášová, tajomníčka komisie   .................................. 

  

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

 

 

V Starej Turej  15.06.2022 


