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Zápis z rokovania Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 
uskutočnenej dňa 10.06.2019 (v pondelok) o 15:30 vo veľkej zasadačke mestského úradu 
 

 

Prítomní členovia (10):   

Mgr. Gavačová, Ing. Halinárová, Mgr. Klimáček, Ing. Dunajčík, Ing. Görög, Bc. Kučera, Ing. Nerád, 

Ing. Petrášová, Mgr. Slezák, Mgr. Škriečka 

 

Ospravedlnení členovia: 

M. Kavický 

 

Ostatní: 

PharmDr. Barszcz, Ing. Durec, L. Galbavá, Bc. Gulánová, M. Horňáková, Mgr. Krištofíková,            

A. Oslayová, N. Pániková, Bc. Zigová, JUDr. Šuchta,  

 

 

PROGRAM: 

 

1.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

2.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

3.  Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení 

4.  Areál „Zóna za gátom“  

5.  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh 

6.  VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní - návrh 

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

ičiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá – návrh                                                                                                 

8.  Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh 

9.  Informácia k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará Turá 

10.  Návrh na navýšenie výdavkovej časti PR 2019 v programe ŠPORT – poslanecký návrh 

11.  Ostatné 

12.  Záver 

 

 

Úvod: 
Dňa 10.06.2019 sa uskutočnilo spoločné rokovanie komisie pre ekonomiku, majetok mesta 

a podnikanie a komisie pre výstavbu a životné prostredie. Predmetom bol bod programu číslo 4. Areál 

„Zóna za gátom“ a Návrhy na riešenie majetkových záležitostí č. 1, 2, 3 a 9. Body určené pre spoločné 

rokovanie boli riešené prednostne a po ich prerokovaní pokračovala v schôdzi komisia pre ekonomiku, 

majetok mesta a podnikanie samostatne.  

Rokovanie komisií zahájil predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie Ing. Richard Bunčiak.  

I. Gavačová informovala o stiahnutí bodu programu č. 8 Zásady hospodárenia s majetkom mesta – 

návrh z rokovania. 

 

 

Bod programu č. 1 Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 
1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Mestský športový areál s.r.o. 

Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 617 a parc. č. 613/2 

z dôvodu uloženia plynovej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 616.   

 

Ing. Nerád požiadal komisiu o doplnenie do rokovania pozemky parc. č. 620/1 a parc. č. 613/1, 620/2, 

na ktorých bude potrebné zriadiť vecné bremeno z dôvodu zateplenia telocvične. 

Ing. Bunčiak doporučil zriadenie bezodplatného vecného bremena z dôvodu, že sa jedná o neziskovú 

činnosť (šport).   

Ing. Halinárová rovnako doporučila zriadenie bezodplatného vecného bremena.  
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Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča zriadenie odplatného vecného bremena na 

pozemkoch parc. č. 617 a parc. č. 613/2. Bezodplatne môže byť zriadené vecné bremeno na návrh 

primátora a rozhodnutia mestského zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča zriadenie bezodplatného vecného 

bremena na pozemkoch parc. č. 617, parc. č. 613/2, parc. č. 620/1 a parc. č. 613/1, 620/2.  

 

Hlasovanie: 

Za: Gavačová, Halinárová, Dunajčík, Görög, Kučera, Petrášová, Slezák 

Proti: Klimáček 

Zdržal sa: Nerád, Škriečka 

 

2. Žiadosť o prenájom pozemku 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Bc. Stanislava Zigu, Hurbanova 136/10 

Stará Turá o prenájom pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 4088/2 alebo parc. č. 4088/5 z dôvodu 

umiestnenia panelovej garáže. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že dostal výzvu na vypratanie 

pozemku pod panelovou garážou, ktorý sa nachádza za DK Javorina. 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča prenájom časti z pozemku parc. č. 4088/2 o výmere 

18 m2 nasledovne: podnájomnú zmluvu na dobu určitú do 31.12.2019 so žiadateľom uzatvorí 

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá, ktorý má predmetný pozemok v nájme.  

 

Žiadosť bola na základe vyjadrenia žiadateľa stiahnutá z rokovania komisie. 

 

3. Návrh na zriadenie vecného bremena 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zriadenie vecného bremena kde mesto 

Stará Turá bude oprávnený z vecného bremena. Zriadenie vecného bremena je potrebné uzatvoriť 

s vlastníkmi pozemkov  dotknutých stavbou „ Cyklochodník v meste Stará Turá“. Jedná sa 

o nasledovné pozemky - parcely reg „C“ parc. č. 1038/23, parc. č. 1572/1, parc. č. 1057/5, parc. č. 

1198/1, parc. č. 1198/2, parc. č. 1198/3, parc. č. 1198/4, parc. č. 1198/5, parc. č. 1198/6, parc. č. 

1056/5, parc. č.1056/2, parc. č. 1198/7, parc. č. 1189/1, parc. č. 1188/37, parc. č. 1825/15, parc. č. 

1825/230 a parcely reg. „E“ parc. č. 1305/21, parc. č. 764/5, parc. č. 764/91, parc. č. 1255, parc. č. 

1264, parc. č. 764/82, parc. č. 2042/1, parc. č. 2043/1, parc. č. 2043/2, parc. č. 2043/3, parc. č. 764/93, 

parc. č. 2133/1, parc.č. 2305/1. S vlastníkmi pozemkov bude uzatvorená  zmluva o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena, ktorá je potrebná k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia pre uvedenú stavbu. 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča uzatvoriť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení 

vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 1038/23, parc. č. 1572/1, parc. č. 1057/5, 

parc. č. 1198/1, parc. č. 1198/2, parc. č. 1198/3, parc. č. 1198/4, parc. č. 1198/5, parc. č. 1198/6, 

parc. č. 1056/5, parc. č. 1056/2, parc. č. 1198/7, parc. č. 1189/1, parc. č. 1188/37, parc. č. 1825/15, 

parc. č. 1825/230 a parcely reg. „E“ parc. č. 1305/21, parc. č. 764/5, parc. č. 764/91, parc. č. 1255, 

parc. č. 1264, parc. č. 764/82, parc. č. 2042/1, parc. č. 2043/1, parc. č. 2043/2, parc. č. 2043/3, parc. 

č. 764/93, parc. č. 2133/1, parc. č. 2305/1. 

 

Peter Pecho sa vyjadril, že tento navrhnutý projekt je nešťastný. Predpokladá tri prekročenia cesty. 

Podľa nášho názoru (SOS) cyklisti cez Starú Turú nebudú jazdiť bezpečnejšie. Navrhujeme viesť cyklo 

chodník vnútroblokom a hlavná cesta by sa premostila (cena približne 100 tisíc eur). 

Radovan Morávek vysvetľuje, že bez zmlúv o budúcom vecnom bremene nie je možné vybavenie 

právoplatného  stavebného povolenia na daný projekt. 

Andrej Kučera upozorňuje na pozemky reg. „C-KN“ 1188/30 a 1188/31a vzťahy k pozemku reg. „C-

KN“ 1186/1 že majitelia majú záložný plán a cez tento pozemok je plánovaná  prístupová cesta tak 

aby sa vyhli ceste cez hlavný vstup do  areálu Chirany. 

Emil Vlado -  projekt pre cyklo chodník sa dá rozetapovať na tri úseky. Prvý úsek od fitnes centra po 

križovatku ul. Mýtna-Hurbanova. Druhý úsek od križovatky ul. Mýtna-Hurbanova po parkovisko 

Chirany a tretí úsek od hlavnej brány Chirany pozdĺž oplotenia po firmu Honeywell.  
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Peter Škriečka sa vyjadril, že ak inžiniering treba robiť ako celok, treba projekt prerobiť. Projekt je 

zle navrhnutý a nedáva zmysel. Tretí úsek je zle navrhnutý a nereflektuje hranicu pozemkov povodia 

Váhu, ale je namierený na súkromné pozemky, s ktorými budú veľké problémy. Navrhuje urobiť 

projekt, ktorý je logický a ekonomický pre mesto a zrealizovateľný. 

Richard Bunčiak pripomienkuje nezapisovanie si poznámok členov komisie. 

Radovan Morávek pripomína, že za minulé volebné obdobie bol schválený projekt cyklochodníka, ku 

ktorému chýbaju už len vecné bremená - vzťah k pozemkom, aby sa mohlo žiadať o stavebné 

povolenie. Pripomína, že tento projekt, ktorý je teraz spochybnený, prešiel minulé volebné obdobie 

zastupiteľstvom. 

Miroslav Nerád sa pýta, či ideme pokračovať v danom projekte, alebo nie.  

Radovan Morávek vysvetľuje, ak neuskutočníme projekt cyklochodník, nedostaneme peniaze z MAS-ky 

ani na lávku cez Topolecký potok ako ani na cyklochodník kde môžeme získať sumu 65tisíc euro. 

Prerozdelenie peňazí je nasledovné - 15tisíc eur na lávku cez Topolecký potok a 40tisíc eur na 

cyklochodník, ktoré môžeme získať z MAS-ky.  

Leopold Barczsz žiada o preverenie, či sa celá suma nedá použiť iba na lávky cez Topolecký potok. 

Juraj Gavač obvinil oddelenie výstavby za fabulácie s vyjadrovačkami. Jeho názor je, že ak nám 

schválili tri križovania cez štátne cest,y tak návrh pána Petra Pecha to znižuje o dve križovania štatnej 

cesty. 

Anna Halinárová upozorňuje, že tento projekt križuje so štátnou cestou len raz a dvakrát z miestnou 

komunikáciou. 

Richard Bunčiak žiada o zhrnutie a vyjadrenie o čom ideme hlasovať. 

Emil Vlado upozorňuje, že za 40tisic eur, ktoré sú určené na cyklochodník sa nevybuduje ani tretia 

časť. 

Richard Bunčia podotkol, že za 40tisíc eur sa urobia iba geometrické plány. 

Iveta Gavačová chce preveriť, koľko percent ľudí má vôbec záujem a bude cyklochodník využívať. 

Peter Škriečka znova upozorňuje na zlé riešenie daného projektu. 

Richard Bunčiak sa pýta, či sa to dá samostatne skolaudovať načo mu to pán Radovan Morávek 

odsúhlasuje, že sa to dá. 

Juraj Gavač by dal tento bod zrušiť a prepracovať. 

Richard Bunčiak kladie otázku na hlasovanie pre komisiu -  predloženie žiadosti o vecné bremená. 

Hlasovanie: Stavebná komisia volila:  

  Za – 0 

  Proti – 1 

  Zdržalo sa - 6 

                  Finančná komisia volila:    

  Za –  

  Proti – Klimáček, Nerád, Škriečka, Kučera, Petrášová, Slezák 

  Zdržalo sa – Gavačová, Halinárová, Dunajčík, Görög  

 

4. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Bc. Matúša Jankoviča, Topolecká č. 2144, 

Stará Turá o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 42 – zast. plocha o výmere 693 

m2, nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 152 na Hurbanovej ul., ktorý je zapísaný na LV č. 

7302 pod B49 na mesto Stará Turá v podiele 2689/311088.  

 

L. Galbavá informovala o troch žiadostiach p. Jankoviča, p. Ďurnekovej a spoločnosti MG Investment 

s.r.o. o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 42 – zast. plocha o výmere 693 m2, 

pod BD na ul. Hurbanova so súp. č. 152. Žiadosti prichádzali postupne a z toho dôvodu sú rozdelené 

do troch samostatných bodov – č. 4, 5, 8. Odkúpením podielov si žiadatelia vysporiadajú vlastnícke 

vzťahy. 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 42 odporúča za cenu 0,10 €/m2. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča odpredaj spoluvlastníckeho podielu 

z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 42 za cenu 0,10 €/m2.    
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Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: -  

Zdržal sa: -           

 

5. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Michaely Ďurnekovej, Jiráskova 165/6, 

Stará Turá o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 42 – zast. plocha o výmere 693 

m2, nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 152 na Hurbanovej ul., ktorý je zapísaný na LV č. 

7302 pod B49 na mesto Stará Turá v podiele 2689/311088.  

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 42 odporúča za cenu 0,10 €/m2. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča odpredaj spoluvlastníckeho podielu 

z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 42 za cenu 0,10 €/m2.   

 

Hlasovanie:  

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: -            

 

6. Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu 

spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá od 1.7.2019. Jedná  sa nasledovné pozemky - parc. č. 

45/8, parc. č. 55, parc. č. 93, parc. č. 157/1 (parcela reg. „E“ parc. č. 546/203), parc. č. 1761/20, parc. 

č. 1761/24, parc. č. 1761/193, parc. č. 1761/200, parc. č. 1761/206, parc. č. 287/1, parc. č. 542/1, parc. 

č. 592/1, parc. č. 715/1, parc. č. 717, parc. č. 1050/1, parc. č. 1589/65 (parcele reg „E“ parc. č. 1384, 

parc. č. 1387/1 a parc. č. 1388), parc. č. 1680/138, parc. č. 1680/160, parc. č. 1680/173 a parc. č. 

1680/177, ktoré spoločnosť TECHNOTUR s.r.o prenajíma podnájomcom.   

 

L. Galbavá uviedla, že na poslednej komisii odznela požiadavka ujednotenia nájmov pozemkov a ich 

prechod do nájmu spoločnosti TECHNOTUR. Oddelenie EaMM zatiaľ prezrelo len tie pozemky, 

ktoré v súčasnosti TECHNOTUR prenajíma a nemajú ich v nájomnej zmluve. Z toho dôvodu sa 

predkladá tento návrh.  

Ing. Nerád pripomienkoval, že pozemky, ktoré sú predmetom návrhu predstavujú značné územie 

Starej Turej. Pre zodpovedné rozhodovanie je potrebné zadefinovať pravidlá, ako má spoločnosť 

nakladať s pozemkami v nájme. 

Ing. Petrášová - pokračuje v uzatvorených zmluvách a neuzatvára nové zmluvy.  

Mgr. Gavačová vypracováva Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v ktorých budú obsiahnuté 

pravidlá nájmu nielen pozemkov ale aj bytov a nebytových priestorov. Alebo sa určia podmienky 

nájmu priamo v nájomných zmluvách.  

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR 

s.r.o. Stará Turá a to – pozemky parc. č. 45/8, parc. č. 55, parc. č. 93, parc. č. 157/1 (parcela reg. „E“ 

parc. č. 546/203), parc. č. 1761/20, parc. č. 1761/24, parc. č. 1761/193, parc. č. 1761/200, parc. č. 

1761/206, parc. č. 287/1, parc. č. 542/1, parc. č. 592/1, parc. č. 715/1, parc. č. 717, parc. č. 1050/1, 

parc. č. 1589/65 (parcele reg „E“ parc. č. 1384, parc. č. 1387/1 a parc. č. 1388), parc. č. 1680/138, 

parc. č. 1680/160, parc. č. 1680/173 a parc. č. 1680/177, parcele reg. „C“  zapísané na LV č. 1 

odporúča. 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča schváliť doplnenie nehnuteľností do 

nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá – pozemky parc. č. 45/8, parc. č. 55, parc. č. 93, 

parc. č. 157/1 (parcela reg. „E“ parc. č. 546/203), parc. č. 1761/20, parc. č. 1761/24, parc. č. 1761/193, 

parc. č. 1761/200, parc. č. 1761/206, parc. č. 287/1, parc. č. 542/1, parc. č. 592/1, parc. č. 715/1, parc. 

č. 717, parc. č. 1050/1, parc. č. 1589/65 (parcele reg „E“ parc. č. 1384, parc. č. 1387/1 a parc. č. 1388), 

parc. č. 1680/138, parc. č. 1680/160, parc. č. 1680/173 a parc. č. 1680/177, parcele reg. „C“  zapísané 
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na LV č. 1. Zároveň odporúča, aby nakladanie s týmto majetkom bolo v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta.  

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

7. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb   

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy 

Technických služieb m. p. o. Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok – detské ihrisko Drgoňova 

dolina v obstarávacej cene 10 404,43 € a „Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ Komenského na 

MŠ, Stará Turá – špecifikácia hracích prvkov na ploche detského ihriska“ v obstarávacej cene 

18 113,04 €. Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do 

správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 

Technických služieb m.p.o. Stará Turá. 

 

L. Galbavá navrhla pozmeniť pôvodný návrh a majetok „Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ 

Komenského na MŠ, Stará Turá – špecifikácia hracích prvkov na ploche detského ihriska“ 

v obstarávacej cene 18 113,04 € zveriť do majetku ZŠ, nakoľko je v areáli školy, na pozemku, ktorý 

má škola v správe a zároveň ho aktívne využíva.    

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zverenie majetku mesta do správy odporúča. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča zverenie majetku detské ihrisko 

Drgoňova dolina do správy Technických služieb a majetok „Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ 

Komenského na MŠ, Stará Turá – špecifikácia hracích prvkov na ploche detského ihriska“ do správy 

ZŠ Stará Turá. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

8. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti MG Investment s.r.o., 

Odborárska 1381/18, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. 

č. 42 – zast. plocha o výmere 693 m2, nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 152 na 

Hurbanovej ul., ktorý je zapísaný na LV č. 7302 pod B49 na mesto Stará Turá v podiele 2694/311088.  

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 42 odporúča za cenu 0,10 €/m2. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča odpredaj spoluvlastníckeho podielu 

z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 42 za cenu 0,10 €/m2.              

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Radoslava Setnického, Holubyho 338/6, 

Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4092/18, parc. č. 4089, parc. č. 

4088/2, parc. č. 4088/5 z dôvodu uloženia NN elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. 

č. 4089/5.   
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Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele 

reg. „E“ parc. č. 4088/2, parc. č. 4089 a parcele reg. „C“ parc. č. 4088/5 a parc. č. 4092/18.  

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča zriadenie vecného bremena na 

pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 4088/2, parc. č. 4089 a parcely reg. „C“ parc. č. 4088/5 a parc. č. 

4092/18. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

10. Návrh na vyhlásenie prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh primátora mesta na rozhodnutie 

o prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta. Jedná sa o nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva 

č. 1 v k. ú. Stará Turá: 

- kotolňa súp. č. 376 – nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 614 

- školská kuchyňa bez súp. č. – nachádzajúca sa pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 619         

- sklad školskej kuchyne bez súp. č.–nachádzajúci sa na pozemku parcela reg.„C“,parc. č. 621 

- dielne (s nadstavbou) bez súp. č.–nachádzajúce sa na pozemku parcele reg.„C“,parc. č. 612   

Dôvodová správa: 

Mesto Stará Turá sa stalo vlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností postupnou zámenou s TSK. 

Objekty v bývalom areáli SPŠE na ul. Gen. M. R. Štefánika  dlhodobo neslúžia svojmu pôvodnému 

účelu, sú nevyužívané a postupne sa znehodnocujú.  

Urbanistická štúdia zóny Za Gátom ul. Gen. M.R. Štefánika, Stará Turá, ktorú MsZ svojim uznesením 

č. 30 – IV/2019 zo dňa 25.4.2019 zobralo na vedomie,  rieši využitie  existujúcich objektov, ktoré po 

prestavbe a rekonštrukcii prinesú do tejto mestskej zóny život a nové impulzy. Zároveň bude riešená aj 

otázka parkovania nielen pre nových obyvateľov, ale aj pre existujúce bytové domy nachádzajúce sa 

na ulici gen. M.R. Štefánika a v okolí.  

Pre zachovanie čo najväčšieho množstva existujúcej zelene v tejto zóne je potrebné  navrhnuté objekty 

odstrániť a vzniknutý priestor využiť na vybudovanie parkovacích miest tak ako je to navrhnuté 

v urbanistickej štúdii. Z uvedeného dôvodu je potrebné tento majetok vyhlásiť za prebytočný. 

 

Ing. Halinárová položila otázku či budú vyššie uvedené nehnuteľnosti odstraňované tento rok a na 

náklady mesta.  

L. Galbavá odpovedala, že budú odstraňované postupne. 

Ing. Nerád doplnil, že kotolňa bude odstránená ešte v roku 2019 z rozpočtu mesta. Časť nákladov 

vynaložených na odstránenie ostatných nehnuteľností bude vrátená pri výstavbe parkovacích miest 

z dotácie MDV SR, pretože náklady na vybudovanie parkovacích miest sú súčasťou nákladov na 

výstavbu bytov.  

  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča rozhodnúť o prebytočnosti nehnuteľného majetku 

mesta - kotolňa súp. č. 376 – nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 614, školská 

kuchyňa bez súp. č. – nachádzajúca sa pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 619, sklad školskej kuchyne 

bez súp. č.–nachádzajúci sa na pozemku parcela reg.„C“,parc. č. 621, dielne (s nadstavbou) bez súp. 

č.–nachádzajúce sa na pozemku parcele reg.„C“,parc. č. 612.    

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča rozhodnúť o prebytočnosti 

nehnuteľného majetku mesta - kotolňa súp. č. 376 – nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. „C“, 

parc. č. 614, školská kuchyňa bez súp. č. – nachádzajúca sa pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 619, 

sklad školskej kuchyne bez súp. č.–nachádzajúci sa na pozemku parcela reg.„C“,parc. č. 621, dielne 

(s nadstavbou) bez súp. č.–nachádzajúce sa na pozemku parcele reg.„C“,parc. č. 612.   

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 
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11. Upozornenie prokurátora 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá upozornenie prokurátora na porušenie zákona, a to 

ust. § 42 odst.  2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam a ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prijímaní 

uznesení o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku mesta. 

 

L. Galbavá informovala o upozornení prokurátora, ktorý vykonal previerku stavu zákonnosti v postupe 

mesta Stará Turá pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku mesta podľa zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v rokoch 2017 a 2018, ktoré prišlo v deň konania 

komisie.  

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta upozornenie prokurátora berie na vedomie.  

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie berie na vedomie upozornenie prokurátora. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

 

Bod programu č. 2 Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 31.05.2019 finančné prostriedky v celkovej výške 1 231 581,69 €. 

Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní 

v mesiaci máj zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 33 849 € a v porovnaní 

s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou o 25 431 €. Mesto dňa 20.05.2019 zinkasovalo sumu 

podielových daní vo výške 194 791 €. Celková suma podielových daní od začiatku roka 2019 dosiahla 

sumu 1 480 638 €, čo je o 88 187 € viac ako rozpočtovaná čiastka na toto obdobie. Celková výška 

nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 379 896,12 €. 

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 231 581,69 

€) je časť finančných prostriedkov vo výške 587 172,60  € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 

39 377,99 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných prostriedkov 

mesta je ustálený. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zobrala na vedomie predložený materiál 

a odporúča ho predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

 

Bod programu č. 3 Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení 
Oddelenie ekonomiky a majetku Mestského úradu Stará Turá v súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 

2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia k III. zmene rozpočtu 

mesta Stará Turá na rok 2019. 

Rozpočtové opatrenie č. 201900014 je návrh rozpočtového opatrenia, ktorého schválenie je 

v kompetencii mestského zastupiteľstva.  

Rozpočtové opatrenia č. 20190012 a 20190013 schválil primátor mesta v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a sú mestskému zastupiteľstvu predložené na vedomie. 

Vplyvom rozpočtových opatrení dôjde k zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu o sumu 1 082 € 

a k zvýšeniu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 1 082 €. 

 



8 

 

Ing. Nerád mal výhradu voči RO č. 20190012, ktorým sa presúva 250 € z kapitoly 10.3. - športové 

podujatia na 9.3.1 ZUŠ - tovary a služby pre účasť detí ZUŠ na tanečnej súťaži. Zároveň vyjadril 

názor k rozpočtu školstva, ktorý je dostatočne veľký na pokrytie takýchto výdavkov a rozpočtu športu, 

kde tieto financie budú chýbať. 

Ing. Halinárová objasnila použitie prostriedkov z vybranej kapitoly 10.3. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča zobrať na vedomie rozpočtové 

opatrenia číslo 20190012 a 20190013 a odporúča schváliť rozpočtové opatrenie číslo 20190014. 

 

Hlasovanie: 

Za: Gavačová, Halinárová, Dunajčík, Görög, Klimáček, Kučera, Petrášová, Slezák, Škriečka 

Proti: - 

Zdržal sa: Nerád 

 

 

Bod programu č. 4 Areál „Zóna za gátom“ 
 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie berie na vedomie informáciu o realizácii „Zóny 

za gátom“ 

 

 

Bod programu č. 5 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady – návrh 
Dôvodom návrhu nového všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Turá o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré obsahuje aj návrhy na zvýšenie jednotlivých 

sadzieb tohto miestneho poplatku s účinnosťou od 01.01.2020 - je podstatný nárast nákladov 

súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva v mestách a obciach Slovenskej republiky a 

osobitne aj v meste Stará Turá.  

Zároveň došlo   napriek  úbytku obyvateľov mesta  Stará Turá aj  ku podstatnému zvýšeniu  celkového 

množstva  objemu  vytvoreného odpadu  na tomto území 

Ďalšou skutočnosťou , na ktorú je nutné nesporne  prihliadať,   sú veľké  zvozové vzdialenosti odpadu 

v regióne mesta Stará Turá a okolitých kopaníc. 

Vytvorený objem finančných prostriedkov v súčasných príjmoch  Technických   služieb   mesta Stará 

Turá, ktoré zabezpečujú vývoz TKO, nestačí na pokrytie všetkých nákladov spojených s odpadovým 

hospodárstvom. 

 

JUDr. Šuchta predniesol zmeny v navrhovanom VZN. 

Mgr. Škriečka poukázal na rozdiel (81 850 €) medzí príjmami z poplatku a nákladmi na OH, o ktorom 

si myslí, že nezahŕňa položku odpisy mesta za odpadové hospodárstvo za vozidlá, ktoré sú v správe 

TSST. Ing. Nerád doplnil, že odpisy sú v skutočnosti oveľa vyššie. Podľa Mgr. Škriečku materiál 

vyvoláva dojem, že zvýšením poplatku sa mesto v oblasti OH dostáva do pozitívnych čísel, čo nie je 

pravda. Pretože znížením odpisov sa len zmierňuje to, že OH je v negatívnom výsledku. Je len 

otázkou času, kedy bude potrebné nakúpiť nové mechanizmy pre TSST, na ktoré nie je tvorená 

dostatočná rezerva.  

Ing. Halinárová dodala, že úložné na skládke je reálne číslo na rok 2019 a budúci rok sa bude 

zvyšovať. 

Ing. Nerád – príjmy TSST sú nízke v porovnaní s množstvom práce, ktorú vykonávajú v rámci 

likvidácie odpadu aj pre okolité obce. Pre mesto je zber odpadu drahší ako pre iné obce, pretože mesto 

znáša aj iné náklady a okrem toho, ak by TSST zvýšili ceny neboli by konkurencieschopní.   

Mgr. Krištofíková – do materiálov k zasadnutiu MsZ bude doplnený komentár TSST. 

JUDr. Šuchta – je potrebné vysvetliť občanom dôležitosť separácie odpadu 

Ing. Nerád požiadal o doplnenie vo VZN v § 2 ods. 2 možnosť využívania spoločnej zbernej nádoby 

len pre podnikateľov, ktorí majú prevádzku v jednej nehnuteľnosti a v § 2 ods. 1 písm. a) doplniť za 

sadzbu „Fyzická osoba“ 

  
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady odporúča v súlade so zapracovanými pripomienkami. 
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Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: -  

 

 

Bod programu č. 6 VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní – návrh 
Daň z nehnuteľností  je jedným z hlavných zdrojov príjmov mesta Stará Turá,  vďaka ktorému sa 

dokážeme vyrovnávať s čoraz väčším počtom kompetencií a úloh, ktoré na samosprávy prenáša štát, 

ale zároveň sa dokážeme rozvíjať a prinášať obyvateľom nové, respektíve kvalitnejšie služby a 

možnosti. 

Mestu Stará Turá bude na vykrytie vládnych opatrení chýbať v rozpočte na r.2019 viac ako 300 000 €. 

Tieto prostriedky sa mesto snaží vykryť šetrením na viacerých položkách rozpočtu, ale bude musieť 

pristúpiť aj k zvýšeniu daní z nehnuteľností pre obyvateľov a podnikateľov v Starej Turej. 

Okrem toho v porovnaní s viacerými mestami a obcami z okolia  má mesto Stará Turá vyššie náklady 

pre  objektívne príčiny, poukazujeme v tejto súvislosti  napr. na  rozlohu mesta Stará Turá, ktorá  je  

na území 50,94 km2. V súčasnosti sa v Starej Turej staráme  o 90 km miestnych komunikácii, 

v okolitých okresných mestách je to výrazne menší úsek ciest. 

Je potrebné zdôrazniť, že v meste Stará Turá neboli menené od r. 2012 sadzby dane z pozemkov, ktoré 

sú na   nízkej úrovni a posledná úprava sadzieb dane zo stavieb a dane z bytov bola taktiež v roku 

2012, pre rok 2013. 

 

Ing. Halinárová referovala pripomienku obyvateľov časti Topolecká k zvýšeniu daní, ktorá znela „čo 

sa z daní vráti do miestnych častí“ a zároveň vyjadrila názor, že takýmto spôsobom nie je možné dane 

rozdeľovať. 

Podľa Mgr. Škriečku je navýšenie sadzieb poľnohospodárskych nehnuteľností logické, pretože 

doterajšia sadzba bola veľmi nízka, ale zároveň je navýšenie sadzby skokové. Navrhol spôsob 

motivácie pre poľnohospodárov, ktorým by mohla byť znížená sadzba dane za podmienky prechodu 

na ekologické poľnohospodárstvo, čo by nemalo mať výrazný dopad na rozpočet. 

Mgr. Klimáčka zaujímala informácia o dopade zvýšenia sadzieb daní na družstvo, ktorú podala p. 

Horňáková. Vysvetlila tiež nutnosť  dodržať legislatívu, účinnú od 1. 12. 2013, podľa ktorej nesmie 

byť rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane viac ako 10 násobok. Túto povinnosť zosúladiť 

sadzby má obec v termíne najneskôr za zdaňovacie obdobie roku 2024, preto je nutné a vhodné 

zvyšovať sadzby postupne, inak by  mesto muselo  radikálne zvýšiť sadzby v roku 2023.  

N. Pániková mala otázku k zľavám na DZN a M. Horňáková informovala o zľavách, ktoré mesto 

poskytuje občanom. 

Ing. Durec poukázal na dopad zvýšenia sadzby dane za lesy pre drobných vlastníkov. M. Horňáková 

argumentovala, že dopad na týchto vlastníkov nebude, pretože sa zdaňujú len hospodársky využívané 

lesy a ak občan doloží potvrdenie o nevyužívaní pozemku na tento účel, nie je predmetom dane, 

rovnako ako vodné plochy, ktoré nie sú hospodársky využívané. 

Ing. Nerád vyjadril názor k nízkemu nárastu sadzby za stavebné pozemky. 

Člen komisie Mgr. Klimáček navrhol nasledovné úpravy sadzieb daní: 

- navýšenie sadzby Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a Trvalé trávne porasty 

o maximálne 40 % 

- navýšenie sadzby za záhrady o maximálne 25 % 

- navýšenie sadzby za stavby na bývanie v miestnych častiach o maximálne 45 % 

Väčšina členov komisie neodsúhlasila predložené návrhy  a uvedený návrh nebol schválený.  

Mgr. Škriečka navrhol navýšenie sadzby za stavebné pozemky v jednotlivej časti mesta z 1,30 na 2,00 

a tento návrh bol odsúhlasený. 

Ing. Nerád navrhol navýšenie sadzby dane za osobu a prenocovanie z pôvodných 0,50 € na 0,75 € 

a Mgr. Gavačová dala protinávrh na 0,80 €, ktorý bol odsúhlasený všetkými členmi komisie.  

Na podnet Ing. Neráda bude doplnený § 23 ods. 1 o druhy miestnych daní, pri ktorých sa daň v úhrne 

najviac do 3 eur nebude vyrubovať. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie návrh VZN o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní odporúča v súlade so zapracovanými pripomienkami. 
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Hlasovanie: 

Za: Gavačová, Halinárová, Dunajčík, Görög, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka 

Proti: - 

Zdržal sa: Klimáček, Kučera 

 

 

Bod programu č. 7 VZN o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných 

zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

na území mesta Stará Turá – návrh 
Dôvodom návrhu nového všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Turá o určení výšky 

mesačných  príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov   na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach  je predovšetkým zmena finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov účinná od 1.9.2019 a aj zmena výšky režijných nákladov 

v školských jedálňach. 

Ďalšie navrhované zmeny sa týkajú určenia výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov, ale aj  

spôsobu uhrádzania, resp. stanovenia podmienok   ich  neuhrádzania členené podľa jednotlivých škôl 

a školských zariadení. Vzhľadom na zvýšenie nákladov na činnosť v Centre voľného času je 

navrhovaná zvýšená úprava výšky mesačných príspevkov pre členov záujmových krúžkov, ktorí 

neodovzdajú vzdelávací poukaz  v tomto zariadení, čo sa týka aj členov babyclubu. Dôvodom ďalšej  

úpravy je zmena legislatívy, na základe ktorej sa od 1.1.2019  poskytuje osobitná štátna dotácia na 

stravu pre  deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 1.9.2019 aj na žiaka základnej 

školy, ktorá umožňuje znížiť príspevok  zákonného zástupcu na stravu. Nariadenie upravuje najmä 

spôsob a podmienky poskytovania dotácie. V tejto spojitosti  je potrebné upraviť  aj  povinnosť 

zákonných zástupcov odhlasovať žiakov alebo predškolákov  zo stravy. V prípade, ak žiak alebo 

predškolák nebude odhlásený, obed sa pre neho navarí, ale neodoberie ho a v tomto prípade  zákonný 

zástupca  nemá nárok na dotáciu na stravu  a z tohto dôvodu musí uhradiť celú sumu nákladov na 

nákup potravín. 

 

Ing. Nerád pripomienkoval, že vo VZN nerozlišujeme deti zo ST a deti žijúce mimo Starej Turej. 

Viacero materských škôl na Slovensku už pristúpilo k rozlišovaniu poplatkov podľa vyššie 

spomenutého kritéria. Ďalej poukázal na VZN iných obcí, ktoré rozlišujú poplatky v ZUŠ alebo CVČ 

v závislosti od toho, či rodičia odovzdali vzdelávací poukaz alebo neodovzdali.  

Mgr. Krištofíková vysvetlila, že ZUŠ neberie vzdelávacie poukazy a v CVČ sú rozdelené sadzby 

poplatkov pre deti, ktoré odovzdali poukazy oproti tým, ktoré neodovzdali. Informovala tiež 

o nezmenenej výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole z dôvodu stiesnených podmienok. 

Reagovala na pripomienku Ing. Neráda rozlíšiť poplatky pre deti, ktoré prichádzajú z okolitých obcí 

ale až po prechode do zrekonštruovaných priestorov MŠ. 

Ing. Nerád navrhol zvýšiť úhradu nákladov pre zákonných zástupcov detí základnej školy na sumu      

3 €/dieťa/mesiac na vykrytie režijných nákladov školskej jedálne. Poslednou pripomienkou bola 

veková hranica, ktorá umožňuje nižšie poplatky pre študentov a dospelých do 25 rokov navštevujúcich 

ZUŠ alebo CVČ, ktorí nehradia plnú sumu a tým sa zvyšujú náklady pre mesto. Pričom pri čerpaní 

dotácie na šport je dodržiavaná veková hranica 23 rokov.  

Mgr. Krištofíková informovala o navrhovanom zvýšení poplatku za stravovanie pre cudzích 

stravníkov na sumu 2,80 €.  

Mgr. Škriečka navrhol zjednodušiť spôsob vyberania poplatkov. 

Mgr. Krištofíková prednesie návrh riaditeľkám, pretože je na vedení školy aký systém vyberania 

poplatkov si určia.  

Návrhy členov komisie  pre doplnenie a zmenu návrhu VZN sú nasledovné: 

- výber režijných nákladov sumárne 

- umožniť vyberať poplatky polročne 

- zvýšiť stravné pre dospelých stravníkov na 3,00 € 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie návrh VZN o určení výšky mesačných 

príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach na území mesta Stará Turá odporúča v súlade so zapracovanými 

pripomienkami. 
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Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

 

Bod programu č. 8 Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh 
Materiál k tomuto bodu nebol predložený členom komisie. Mgr. Iveta Gavačová informovala 

o stiahnutí bodu programu z rokovania.  

 

 

Bod programu č. 9 Informácia k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará 

Turá 
Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej a priamej demokracie, v rámci ktorej môžu 

obyvatelia a členovia komunít, združení, nadácií a iných inštitúcii venujúcim sa verejnoprospešnej 

činnosti diskutovať a rozhodovať o využití výdavkovej časti rozpočtu mesta. Ide o nástroj zapojenia 

verejnosti do procesu rozhodovania o rozpočte cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, 

voľbu a následný monitoring. 

K prioritám vedenia mesta Stará Turá patrí transparentnosť, otvorenosť a efektívnosť samosprávy, 

a preto sa vedenie rozhodlo, že by bolo dobré zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú 

verejnosť v Starej Turej, a tým umožniť občanom priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o 

prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.  

Oddelenie kancelárie primátora mesta za účelom prípravy možnosti využitia participatívneho rozpočtu 

v Starej Turej zorganizovalo stretnutie organizácií: OZtiek, nadácii a organizácií, neformálnych 

skupín, ktoré sa venujú určitej verejnoprospešnej činnosti v našom meste. Na tomto stretnutí 

diskutovali o príprave a možnostiach participatívneho rozpočtu, o projektoch, o aktivitách, ktorým sa 

jednotlivé organizácie venujú. 

 

Ing. Halinárová na základe predloženého materiálu vyrozumela, že projekty bude spracovávať 

pracovník MsÚ, v tom prípade to už nie je participatívny rozpočet verejnosti a je vhodné zvoliť iný 

systém spracovania projektov. 

Mgr. Škriečka vysvetlil princíp a spôsob fungovania participatívneho rozpočtu, ktorým sa občania 

môžu zapojiť do diania v meste prostredníctvom projektu ale predstavuje aj určitú záťaž pre úrad.  

Ing. Halinárová doplnila, že prvoradé je prijať a schváliť VZN, ktorým sa určia oblasti pre 

predkladanie návrhov, vyčlenia finančné prostriedky z rozpočtu a podmienky ich poskytovania.  

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej 

Turej zobrať na vedomie informáciu k možnosti využitia participatívneho rozpočtu v meste Stará Turá 

a súhlasiť s návrhom MsÚ pripraviť návrh VZN o participatívnom rozpočte pre mesto Stará Turá. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

 

Bod programu č. 10 Návrh na navýšenie výdavkovej časti PR 2019 v programe ŠPORT – 

poslanecký návrh 
Program č. 10 – Šport programového rozpočtu je dlhodobo podfinancovaný. Bežné výdavky v tomto 

roku predstavujú v rozpočte čiastku 97 600 EUR.  V roku 2014 predstavovali výdavky na tento 

program čiastku 83 233 EUR. Od roku 2014 tak celkové navýšenie bežných výdavkov tohto Programu 

predstavovalo len 14 367 EUR.  

 

 

Vývoj je zobrazený v grafe : 
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Z grafu vidieť, že výdavky bežného rozpočtu v iných programoch rástli za posledných 5 rokov oveľa 

vyšším tempom ako dotácie do športu, ktoré za toto obdobie vzrástli o 11 %.  

Podobné je to aj u investícií do infraštruktúry, kde v oblasti športu za posledné 4 roky bolo 

preinvestované 17 910,00 EUR, pričom v programe kultúry to tvorilo 132 834,00 EUR. 

 

Navrhované navýšenie bežných výdavkov v budúcom období na prvok – 10.2. - Dotácie športovým 

klubom podľa VZN je nasledovné: 

r. 2019 – o 6 tis. EUR 

r. 2020 – o 18 tis. EUR oproti 2019 

r. 2021 – o 18 tis. EUR oproti 2020 

Od r. 2022 – priemerným percentom rastu výdavkov Programového rozpočtu. 

V roku 2021 by tak dotácie pre športové kluby podľa VZN mali dosiahnuť čiastku 76 tis. EUR. 

Predložený materiál obsahuje aj opatrenia, ktoré môžu plne pokryť požadované výdavky.  

 

Ing. Nerád doplnil, že ide o financovanie programu šport v rámci bežného rozpočtu.  

Mgr. Škriečka – požiadavka je nenáročná, šport si zaslúži tieto peniaze a bude ich potrebovať 

Predsedníčka Ing. Halinárová súhlasila s p. Škriečkom a položila otázku, či komisia odporučí 

zapracovať požadované navýšenie do rozpočtu ešte v roku 2019 alebo odporučí navýšiť program 

o navrhovanú  sumu až pri príprave rozpočtu na rok 2020.  

Predsedníčka komisie prezentovala pozitívne ohlasy a reakcie verejnosti na MŠA za čo mesto vďačí 

Ing. Nerádovi, ktorý investuje do areálu. 

Primátor mesta vyjadril názor k spracovanému materiálu a pozitívne vníma aj to, že obsahuje 

opatrenia, ktoré môžu pokryť požadované výdavky. Poukázal na financie, ktoré sú vyhradené pre 

program rozpočtu šport a sú veľmi nízke v porovnaní napríklad s kultúrou.       

Na otázku člena komisie Göröga, ktorý sa pýtal na využitie trávnatej plochy na štadióne, ktorá mala 

šetriť náklady futbalovému klubu a nemuseli si prenajímať iné priestory reagoval poslanec Antálek. 

Plocha je využívaná predovšetkým pri zimnej príprave a na tréningový proces detí. 

Ing. Nerád pre predstavu uviedol náklady MBK, ktoré sú ročne okolo 50 000 € a zhruba 20% 

z celkových nákladov dostane klub ako dotáciu od mesta. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej 

Turej schváliť navýšenie bežných výdavkov v programe č. 10 – Šport (podprogram: 10.2. - Grantový 

systém na podporu športu, položka dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN) pre rok 
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2019 o sumu 6 000 € a zároveň odporúča vypracovať nové VZN, ktoré bude zohľadňovať požadované 

navýšenie finančných prostriedkov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 10 

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

 

Bod programu č. 11 

 

Mgr. Krištofíková oznámila, že plánovaný materiál Zásady odmeňovania poslancov a členov 

komisii nebude predložený, pretože sa vyskytli ďalšie otázky a problémy týkajúce sa ZPOZu, 

ktoré nie sú v aktuálnom materiály ešte zapracované. Predložený bude až v septembrovom 

zastupiteľstve. 

Mgr. Škriečka predložil návrh členom komisie vzdať sa odmien z dôvodu zložitej 

administratívnej činnosti pri ich vyplácaní.  

K nasledujúcim rokovaniam všetkých komisii sa vypracuje tlačivo na vzdanie sa odmeny, na 

ktoré sa členovia vyjadria podpisom či súhlasia so vzdaním sa odmeny alebo nesúhlasia a celé 

obdobie (4 roky).  

Primátor informoval členov o priebehu rekonštrukcie MŠ. V projekte nie je naprojektovaných 

22 okien. Rekonštrukcia MŠ sa môže navýšiť o sumu 200 tis., ktoré budú použité na 

rekonštrukciu sociálnych zariadení, maľovanie, átrium.   

 
 

 

 

Zapísal:  Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie      

Schválila:  Ing. Anna Halinárová, predsedníčka komisie 

 

V Starej Turej 14.06.2019 


