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Zápis z rokovania Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

uskutočnenej dňa 26.11.2020 o 15:30 vo veľkej zasadačke mestského úradu 
 

Prítomní členovia (9):   

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

Ing. Petrášová, Mgr. Slezák, Mgr. Škriečka 

 

Neprítomní členovia: 

M. Kavický 

 

Ostatní: 

PharmDr. Barszcz, Mgr. Krištofíková, L. Galbavá, D. Gulánová, Mgr. Sládková, Ing. Vráblová,       

Bc. Adámková, JUDr. Šuchta, M. Bezáková, Mgr. Krč, Mgr. Boorová  

 

PROGRAM: 

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrhy rozpočtových opatrení 

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

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

4. II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2021-2023 

5. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2021-2023 

6. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2021-2023 

7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá 

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

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

9. Návrh VZN o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 

10. Ostatné 

11. Záver 

 

Úvod: 
Dňa 26.11.2020 sa konalo rokovanie komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, ktoré 

zahájila predsedníčka komisie pani Halinárová. Navrhla prerokovať ako prvý bod programu č. 9 čo 

prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili.  

 

9. Návrh VZN o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 

Vedúca kancelárie primátora pani Boorová informovala o navrhovaných zmenách v predloženom 

VZN: 

- je potreba jeho aktualizácie a najmä  zosúladenie s platnou legislatívou v oblasti športu 

- zmena názvu Komisie mestského zastupiteľstva, ktorá prerokováva žiadosti o športové dotácie - 

názov „Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport“, ktorá pôsobila v tejto podobe v 

minulom volebnom období a ktorá sa pretransformovala na dve komisie, nahrádzame všeobecným 

označením príslušná komisia, aby sa v budúcnosti v prípade zmeny názvu komisie nemuselo opäť 

meniť nariadenie 

- zmena časového horizontu, na ktorý sú prideľované dotácie pre športové kluby 

- v súvislosti s aktuálnou situáciou s pandémiu COVID-19 sme do návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia vložili text,  že dotácie je možné prideľovať iba v prípade, že sú na to vyčlenené finančné 

prostriedky v rozpočte mesta na daný kalendárny rok a v prípade mimoriadnej situácie môže byť 

prideľovanie dotácií pozastavené. 

Člen komisie pán Nerád mal pripomienku k navrhovanej zmene časového horizontu, na ktorý majú 

byť prideľované dotácie pre športové kluby. Podľa jeho názoru by športovci potrebovali mať peniaze 

odsúhlasené pred začiatkom sezóny na celú sezónu a nie na kalendárny rok. Upozornil na odvolanie sa 

v dôvodovej správe na zákon o športe ale v návrhu VZN nenašiel žiadne ustanovenia zo spomínaného 

zákona, ktoré by mali riešiť poskytované dotácie. Pán Nerád pokračoval otázkou, či sa má táto dotácia 

riadiť zákonom o športe vzhľadom na to, že spomínaný zákon rieši prideľovanie dotácie pre športové 

organizácie zo ŠR prostredníctvom zväzov, VUC.. Ak dotácia pridelená podľa VZN je z podielových 

daní musí sa riadiť ustanoveniami zákona o športe, ale ak je prideľovaná z vlastných zdrojov mesta tak 

nie. Ďalej pokračoval, že zákon o športe sa má v roku 2021 výrazne meniť a pravdepodobne sa budú 

upravovať aj podmienky poskytovania dotácií. Tiež navrhol zvýšiť podiel vlastných prostriedkov 
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žiadateľov o dotáciu, a to na niečo medzi 10% - 50% podiel účasti. Aktuálne je podiel vlastných 

prostriedkov len vo výške 10%. Športové kluby by sa mali na financovaní podieľať vo väčšej miere.  

Člen komisie pán Škriečka požiadal aby tí, ktorí budú implementovať VZN do praxe sa pozreli aj na 

spôsob zverejnenia tak, aby aj v očiach verejnosti bol transparentný a spĺňal požiadavky hodnotenia 

Transparency International Slovensko. Na požiadavku pána Šriečku reagovala vedúca Kancelárie 

primátora. Informovala, že posledné hodnotenie TIS prebehlo pred dvomi rokmi. Odvtedy bolo 

napravených približne 80% z vytknutých nedostatkov a zverejnili sa potrebné náležitosti tak, aby 

spĺňali podmienky transparentnosti a boli jednoducho dohľadateľné. Nie je splnená jedna podmienka 

a tou je zriadenie hodnotiacej komisie. Ak by bola zriadená hodnotiaca komisia podľa podmienok TIS, 

nemohol by v nej pôsobiť nikto, kto je akýmkoľvek spôsobom prepojený s ktorýmkoľvek športovým 

klubom, ktorý je žiadateľom. V takom prípade by o športových kluboch rozhodovali ľudia, ktorí so 

športom  nemajú nič spoločné. 

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča prepracovať návrh VZN o dotáciách 

na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta o prednesené pripomienky a zapracovať 

pripomienky komisie pre šport. Takto upravený návrh VZN predložiť na 1. rokovanie MsZ v budúcom 

roku.         

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

1. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti HYDROUS s.r.o., Stará Turá 

o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/5 – zastavaná plocha o výmere 311 m2. Pozemok 

sa nachádza na ul. Družstevnej a susedí s budovou spoločnosti. Spoločnosť predmetnú časť pozemku 

žiada odkúpiť za účelom výstavby polyfunkčného objektu. Odkúpenie žiadajú za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom a to za cenu 30,59 €/m2, spolu cena 

9 513,49 €.   

Súčasťou bodu bola informácia o petícii proti zámeru výstavby polyfunkčného objektu HYDROUS v 

Starej Turej mestskej časti Kujanovec, ktorú podal JUDr. Jozef Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej 

správy. V súvislosti s petíciou bola uskutočnená kontrola dodržania podmienok  zákona č. 85/1990  

Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“)  pri zostavovaní 

a predkladaní predmetnej petície. Na základe upozornenia zo strany mesta Stará Turá došlo k 

odstráneniu zistených  nedostatkov petície. Následne bola petícia predložená na kontrolu údajov o jej  

signatároch. Obsah petície bol predložený s prihliadnutím na jej obsah  na posúdenie oddeleniu 

výstavby, územného plánu a životného prostredia  Mestského úradu mesta Stará Turá na stanovisko z 

dôvodu vecnej príslušnosti  tohto oddelenia. V tomto stanovisku je uvedený záver , že daná  lokalita a 

parcela sa nachádza v regulačnom bloku B1-2 záväznej časti územného plánu mesta Stará Turá, v 

ktorom  je  prípustná aj predmetná výstavba polyfunkčného objektu, čo odporuje tvrdeniu, uvedenému 

v petícii, podľa ktorého je výstavba polyfunkčného objektu v rozpore s územným plánom. Zároveň nie 

je zámerom spoločnosti odkúpiť celú parcelu parc. č. 287/1 k. ú. Stará Turá - ako sa tvrdí v predmetnej 

petícii - ale len časť tejto parcely, odčlenenej geometrickým plánom. K predmetnej petícii doložila 

svoje vyjadrenie aj spol. HYDROUS s.r.o. Stará Turá, kde vyvrátili aj ďalšie konštatovania z petície.  

Pani Galbavá informovala o predloženej žiadosti spoločnosťou HYDROUS s.r.o., Stará Turá o 

odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/5 – zastavaná plocha o výmere 311 m2. Pozemok sa 

nachádza na ul. Družstevnej a susedí s budovou spoločnosti. Odkúpenie žiadajú za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom, ktorý si dala spoločnosť spolu 

s geometrickým plánom vypracovať na vlastné náklady.  

Členka komisie pani Gavačová informovala o stanovisku komisie výstavby a ŽP. 

Člen komisie pán Slezák a zároveň zástupca investora, informoval o stanovisku spoločnosti 

HYDROUS s.r.o., v ktorým sa spoločnosť vyjadruje k tvrdeniam uvedeným v texte petície.  

Pán Šriečka navrhol zakomponovať do kúpnej zmluvy podmienky, ktoré zaviažu investora zrealizovať 

výstavbu podľa prezentovanej štúdie a podmienok dohodnutých s obyvateľmi miestnej časti 

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

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/5 priamym predajom za cenu 9 513,49 € podľa znaleckého 

posudku s podmienkami kúpnej zmluvy: 

• Kúpnu zmluvu ošetriť právom spätnej kúpy a sankciu za tento úkon, ktorým je nesplnenie termínu 

kolaudácie (4 roky) 

• Zachovanie stavby podľa prezentovanej štúdie najmä čo sa týka podlažnosti, účelu využitia, celkovej 

dĺžky 

• Preriešenie parkovacích miest a finančné spolupodieľanie sa s mestom na vypracovaní dopravného 

projektu miestnej časti Kujanovec 

• Vybudovanie odpočinkovej zóny, ktorá bude odovzdaná do správy mesta 

• Pri doprave materiálu a stavebných mechanizmov nebude využívaná príjazdová cesta cez obytnú 

zónu 

 

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

záver o neopodstatnenosti petície proti výstavbe polyfunkčného objektu spol. HYDROUS v meste 

Stará Turá na sídlisku Kujanovec. 

 

Za: Halinárová, Klimáček, Dunajčík, Kučera, Nerád, Petrášová, Slezák, Škriečka 

Proti: - 

Zdržal sa: Gavačová 

 

2. Žiadosť o súhlas s odkúpením časti pozemku na vybudovanie novej Trafostanice  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti bývaj.top s.r.o., Nové Mesto nad 

Váhom o odkúpenie  časti cca 42 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17344/6 – lesný pozemok o 

celkovej výmere 115579 m2. Pozemok žiadajú odkúpiť z dôvodu vybudovania novej Trafostanice v 

lokalite Súš spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, názov stavby „NM Stará Turá 

– Súš, VNK, TS, NNK“. Po súhlasnom stanovisku mesta bude vypracovaný predrealizačný GP, kde 

bude definovaná plocha pre odpredaj časti pozemku. 

Členka komisie pani Gavačová informovala o stanovisku komisie pre výstavbu a ŽP, ktorá odporučila 

schváliť zriadenie vecného bremena a tiež navrhla, aby mesto oslovilo ZSD a.s. o doplňujúce 

informácie, či nie je možné rozšírenie distribučnej siete ešte na viacero domov, alebo sa bude týkať iba 

stávajúcej zástavby. 

 

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

odpredaj a odporúča zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17344/6. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Pavla Bublavého a manž. Jany, Izbická 

14, Nové Mesto nad Váhom o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 

1797/4,  ktoré bude spočívať v práve uloženia komunikácie, spevnených plôch, verejnej kanalizácie, 

verejného vodovodu a dažďovej kanalizácie pre plánovanú obytnú zónu Nová Mýtna. 

 

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

odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1797/4, ktoré bude spočívať 

v práve uloženia komunikácie, spevnených plôch, verejnej kanalizácie, verejného vodovodu 

a dažďovej kanalizácie pre plánovanú obytnú zónu Nová Mýtna. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

4. Prenájom pozemku  

Uznesením MsZ č. 7-XVIII/2020 zo dňa 28.10.2020 bol pani Martine Galbavej, Podjavorinskej 516/2, 

Stará Turá schválený prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 97 (EKN parc. č. 781) od 1.1.2021 

no nebola schválená cena nájmu a prenajímateľ. 
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Člen komisie pán Nerád navrhol zaviesť jednotný systém pri určovaní cien prenájmov a to 1/10 

z kúpnej ceny podľa cenovej mapy na rok. 

Vzhľadom na to, že časť pozemkov vo vlastníctve mesta pre najíma spoločnosť TECHNOTUR s. r. o. 

a časť Mesto Stará Turá, navrhla predsedníčka komisie pani Halinárová zvolať pracovné stretnutie, na 

ktorom sa dohodne postup pri prenajímaní pozemkov. 

 

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

pozemku EKN parc. č. 781 za cenu 3 €/m2.  

 

Za: Halinárová, Gavačová, Klimáček, Dunajčík, Nerád, Petrášová, Škriečka 

Proti: - 

Zdržal sa: Kučera , Slezák 

 

5. Prenájom časti z pozemku  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Branislava Molca, Mýtna 551/24, Stará 

Turá, Janky Novotkovej, Zelená 888/14, Nové Mesto nad Váhom a Branislava Novotku, 1. mája 

385/2, Lehota pod Vtáčnikom o prenájom časti cca 167 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

12650/25. Pozemok žiadajú prenajať za účelom výstavby prístrešku pre autá.   

Zámer prenájmu pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 12650/25 bol zverejnený dňa 30.09.2020. 

K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.   

Po vyhotovení GP sa jedná o pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 12650/40 – zast. plocha a nádvorie 

o výmere 135 m2 a parc. č. 12650/41 – zast. plocha o výmere 30 m2. 

Pani Galbavá doplnila, že v tejto lokalite sa pozemky predávali za cenu 18,- €/m2. 

Pani Gavačová navrhla určovať ceny nájmov podľa charakteru pozemku a prihliadať či premetom 

nájmu je záhrada alebo pozemok zastavaný stavbou a pod.  

 

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

pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 12650/40 a parc. č. 12650/41 za cenu 1,80 €/m2.  

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: Kučera, Gavačová 

 

6. Zverenie majetku mesta do správy  

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

Materskej školy, Hurbanova 153, Stará Turá „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 

Hurbanova 142 alokované pracovisko ul. Hurbanova 153 Stará Turá“ v obstarávacej cene 958 730,18 

€.  

 

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

majetku mesta do správy MŠ Stará Turá. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

7. Zverenie majetku mesta do správy  

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

Technických služieb m.p.o. Stará Turá „Dopravný prostriedok Piaggio Porter podvozok biely“ 

v obstarávacej cene 13 800 € a „Revitalizácia vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova, Stará Turá“ 

v obstarávacej cene 375 156,23 €.  

Pán Nerád upozornil, že na kúpu „Dopravného prostriedku Piaggio Porter podvozok biely“ boli 

použité kapitálové výdavky, ktoré v tom čase neboli súčasťou kapitálového rozpočtu. Prostriedky mali  

byť presunuté v rámci rozpočtu z bežných na kapitálové výdavky ešte pred samotnou kúpou.  

Pani Krištofíková informovala, že Technické služby prišli s návrhom zakúpiť podvozok z dôvodu 

nevyhovujúceho stavu vozového parku príspevkovej organizácie a kúpa bola nevyhnutná. Podvozok 

bol hradený z peňazí získaných z recyklačného fondu, ktoré sú zahrnuté v rozpočte avšak v bežnom a 

nie kapitálovom. 
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Pani Vráblová doplnila, že kúpa prostriedku bola najlacnejším spôsobom riešenia situácie, keďže 

Technickým službám neprešli kontrolou dva dopravné prostriedky.  

 

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

zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m.p.o. Stará Turá. 
 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 19.11.2020 finančné prostriedky v celkovej výške 1 079 872,11 €. 

Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe.  

Vývoj príjmov z podielových daní od apríla zaznamenáva pokles. Mesto dňa 20.10.2020 zinkasovalo z 

podielových daní sumu vo výške 283 188 €. V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 3 786 € a v 

porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou o 5 492 €. Celková výška nesplatených úverov k 

rovnakému dátumu je 1 358 214,25 €. 

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 079 872,11 

€) je časť finančných prostriedkov vo výške 333 856,60 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 

41 069,39 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. 

 

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

vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení mesta. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 
3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrhy rozpočtových opatrení  

Predložených rozpočtových opatrení je spolu 18. Rozpočtové opatrenia č. 20200017, 20200018, 

20200022, 20200025, 20200030 a 2020033 schválil primátor mesta v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad 

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

Rozpočtové opatrenia č. 20200016, 20200019, 20200020, 20200023 a 20200027 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 je predložené k rokovaniu do mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie. 

Predložené rozpočtové opatrenia č. 20200021, 20200024, 20200026, 20200028, 20200029, 20200031 

a 20200032 sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých schválenie je v kompetencii mestského 

zastupiteľstva. 

Pán Nerád upozornil na rozpočtové opatrenie č. 20200016, ktorého súčasťou je okrem navýšenia 

príjmov aj navýšenie výdavkov a ktoré podľa neho má schvaľovať MsZ.  

Pani Krištofíková reagovala na upozornenie pána Neráda tým, že prostriedky nemožno použiť na iný 

účel ako je uvedený v usmernení ministerstva a MsZ bolo informované o účele použitia finančných 

prostriedkov pri schvaľovaní prijatia návratnej finančnej výpomoci z MF SR. 

Podľa pána Neráda by výdavkovú položku malo MsZ schvaľovať. 

Pani Krištofíková na podnet pána Neráda navrhla na navýšenie výdavkovej časti z RO č. 20200016 vo 

výške 192 474 € spraviť nové rozpočtové opatrenie č. 20200034, ktoré bude spadať do kategórie 

opatrení schvaľovaných zastupiteľstvom.       

 

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

vedomie rozpočtové opatrenia č. 2020016, 2020017, 20200018, 20200019, 20200020,  20200022, 

20200023, 20200025, 20200027, 20200030 a 2020033 a schváliť rozpočtové opatrenia č. 20200021, 

20200024, 20200026, 20200028, 20200029, 20200031, 20200032 a 20200034 v súlade s 

pripomienkami.   

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 
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3.1. Rozpočtové opatrenia m. p. o. DK Javorina Stará Turá  

Riaditeľka DK Javorina pani Adámková informovala o prvom rozpočtovom opatrení, ktoré DKJ 

predkladá z dôvodu poníženia rozpočtovaných prostriedkov od zriaďovateľa, Mesta Stará Turá. RO č. 

2/2020 predkladá z dôvodu potreby vykrytia celkových finančných prostriedkov na opravu kanálu pri 

Kultúrnom dome na Papradi. RO č. 3/2020 predkladá z dôvodu získania finančných prostriedkov 

formou daru a č. 4/2020 z dôvodu poklesu vlastných príjmov v dôsledku koronakrízy a následkov 

opatrení, ktoré majú vplyv na celkovú návštevnosť a platenie prenájmov. 

 

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

rozpočtové opatrenia č. 1/2020, 2/2020, 3/2020 a 4/2020. 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 

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

Riaditeľka TSST pani Vráblová informovala o rozpočtovom opatrení, ktoré organizácia predkladá.  

Rozpočtovým opatrením dôjde: 

 na programe 5. Bezpečnosť – podprogram 5.4.Verejné osvetlenie k zníženiu výdavkov na položke 

PHM (500 €), 

 na programe 6. Odpadové hospodárstvo k zníženiu výdavkov na položke PHM (5 600 € ), zároveň 

k navýšeniu výdavkov na nákup nadstavby – sklápač na vozidlo (3 800 €), k navýšeniu výdavkov 

na separáciu (9 000 €) a k navýšeniu poplatku za nebezpečný odpad (500 €), 

 na programe 7. Komunikácie k zníženiu výdavkov na položke PHM (5 900 €) a zároveň k 

navýšeniu výdavkov na opravy komunikácií tryskovou metódou (15 000 €),  

 na programe 12. Prostredie pre život k zníženiu výdavkov na PHM (3 000 € ) a súčasne k zníženiu 

kapitálových výdavkov, ktoré boli určené k dokončovacím prácam na Dubníku (5 300€), k presunu 

prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového (3 400 €),  

 na programe 15. Administratíva k navýšeniu výdavkov na položke DPH (4 600€) a k zníženiu 

výdavkov na položke Úrad práce (4 300 €). 

 

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

rozpočtové opatrenie č. 1. 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

  
4. II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2021-2023  

Pani Krištofíková informovala II. návrhu programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2021-

2023, ktorý mesto pre rok 2021 navrhuje vyrovnaný. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované 

vo výške 14 172 820 €. Vzhľadom na aktuálnu situáciu  príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom 

roku s poklesom  podielových daní. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť 

neuvažuje, preto príjem dane z nehnuteľností rozpočtujeme v rovnakej výške ako v roku 2020. 

Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 7 283 998 €, čo je o 234 235 € menej ako v 

roku 2020. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 3 743 400 €, čo je v 

porovnaní s rokom 2020 zvýšenie o 1 953 795 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 3 

145 422 €. Z toho sumu 400 000 € navrhujeme čerpať z úverových zdrojov na pokrytie nákladov 

súvisiacich s IBV; suma vo výške 2 695 580 € je tvorená schválenými úvermi zo ŠFRB na 

rekonštrukciu budovy internátu a DŠ za účelom vybudovania nových bytových jednotiek; suma 20 

000 € je splátka finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s. v roku 2016 a 

suma 29 842 € je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (finančné prostriedky  mesto získalo 

ako štátnu dotáciu   určenú na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Topoleckej ešte v roku 2018).  

Výdavková časť rozpočtu v sume  14 172 820  € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 6 953 

421 €, suma 6 243 583 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 975 816 € je rozpočtovaná na 

výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2021 v celkovom objeme 5 988 

306 € budú financované z veľkej časti  z cudzích zdrojov,  ktorých výška je  2 983 400 €, ďalej z 

úverových zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 2 695 580 € ako aj z vlastných zdrojov, objem 
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ktorých dosahuje sumu 309 326 €. Suma 400 000 € bude vložená do imania spoločnosti AQUATUR, 

a.s., z ktorej bude financovaná príprava územia pod IBV Nové Hnilíky. 

Navrhovaný rozpočet na rok 2021 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 330 577  € a v 

kapitálovom rozpočte schodok v sume 2 500 183 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 

písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. rozdiel 

celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a kapitálového 

rozpočtu) je schodok vo výške 2 169 606 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol 

krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 330 577 € a prebytkom z finančných operácií vo výške 2 

169 606 €.   

 

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

programového rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na obdobie 2022-2023. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 
5. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2021-2023  

Riaditeľka DKJ pani Adámková informovala členov komisie, že rozpočet ostal nezmenený 

v porovnaní s rozpočtom predloženým na predchádzajúcej komisii a zasadnutí MsZ. 

 

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 2021 s výhľadom na obdobie 2022-

2023. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

  
6. II. návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2021-2023  

Riaditeľka TSST pani Vráblová informovala členov komisie, že rozpočet ostal pre rok 2021 

nezmenený v porovnaní s rozpočtom predloženým na predchádzajúcej komisii a zasadnutí MsZ. 

Pán Nerád sa vyjadril k textovej časti rozpočtu, v ktorej niektoré ukazovatele podľa jeho názoru 

nemajú vypovedaciu hodnotu.  

 

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 2021 s výhľadom na obdobie 

2022-2023. 

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 

 
7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá 

Pán Šuchta informoval o predloženom návrhu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá, do 

ktorého boli zapracované aj pripomienky pracovnej skupiny, ktorej stretnutie sa uskutočnilo 
24.11.2020.  

Predložený text je založený na viac ako ročnej príprave tohto dokumentu, vychádzajúcej aj zo štúdia a 

porovnávania textov Zásad o hospodárení s majetkom viacerých miest a obcí Slovenskej republiky, 

opiera sa aj o právne závery viacerých dotknutých súdnych rozhodnutí, ktoré sa právnou úpravou 

Zásad o hospodárení s majetkom miest a obci na základe protestov prokurátorov, resp. na základe 

správnych žalôb zaoberali. 

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť návrh 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.  
 

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

Proti: - 



8 

 

Zdržal sa: - 
 

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

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

Návrhom predkladaného VZN, ktorý by mal byť účinný od 01.01.2021 dôjde k zjednoteniu 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  na  20€/dieťa/mesiac (znížená úhrada v 

prípade súrodencov sa ruší). Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej 

obcou sa s účinnosťou od 1. januára 2020 bude určovať jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do 

materskej školy.  

Navrhujeme aj zjednotenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí v základnej škole  na 9 €/žiak/ mesiac (znížená 

suma v prípade súrodencov sa ruší). 

V návrhu VZN sa mení termín uhrádzania mesačného príspevku z 15. dňa na 10. deň. 

V § 3 navrhujeme zvýšenie mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ v skupinovej 

forme vyučovania z dôvodu nedostatočnej dotácie na mzdy a prevádzku z výnosu z podielových daní 

na túto formu štúdia. Preto navrhujeme:  

• v prípravnom skupinovom štúdiu zvýšenie z pôvodných 3,70€ na 5€/žiak/mesiac 

• v základnom skupinovom štúdiu zvýšenie z pôvodných 4,30 € na 6 €//žiak/mesiac. 

Pri nadštandardnom štúdiu, navrhujeme zvýšenie poplatkov  pre tieto skupiny najmä  z dôvodu, že 

zriaďovateľ nedostáva na týchto študentov žiadnu dotáciu: 

• štúdium pre dospelých individuálne (zárobkovo činné osoby)  z pôvodných  10 € na 30 €/ žiak / 

mesiac                                            

• štúdium pre dospelých skupinové (zárobkovo činné osoby)  z pôvodných  8,50€  na  20€/ žiak / 

mesiac                                            

• individuálne štúdium pre dospelých (študenti, dôchodcovia) z pôvodných  6 €  na  20 €/ žiak / mesiac                                            

• skupinové  štúdium pre dospelých (študenti, dôchodcovia)    z pôvodných  4,30 €  na  18 €/ žiak / 

mesiac                                          

• žiak  navštevujúci viac ako jedno individuálne a viac ako jedno skupinové štúdium:  

   1.individuálne štúdium mesačne    z pôvodných  15 €  na  30 €/ žiak / mesiac                                          

   2.skupinové štúdium  mesačne sumu z pôvodných  15 €  na  20 €/ žiak / mesiac     

• žiak navštevujúci  okrem  základnej umeleckej školy  Stará Turá aj základnú umeleckú školu  v inom 

meste, ktorej odovzdal čestné vyhlásenie do zberu údajov na účely rozdeľovania výnosu dane z 

príjmov obciam, mesačne sumou z pôvodných  15 €   na  50 €  pre jedno nezaopatrené dieťa. 

 

Člen komisie pán Škriečka navrhol zvýšiť úhradu nákladov v ZUŠ v prípravnom skupinovom štúdiu 

na 6€/žiak/mesiac. 

 

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

VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá v súlade s navrhovanou 

úpravou.  

 

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

Proti: - 

Zdržal sa: - 
Neprítomný: Nerád 

 
10. Ostatné  

Pani Krištofíková navrhla, aby sa rokovanie komisie začínalo o 15 hod. namiesto pôvodne 

zaužívaného času.  

 

 

 

Zapísal:  Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie   .................................. 

  

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

 

V Starej Turej  02.12.2020 


