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Dôvodová správa
Na základe čl. 6 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá
schváleného uznesením č. 33-XVI/2016 dňa 28. 4. 2016 predkladá správne oddelenie
vyhodnotenie uznesení s ukladacou povinnosťou stanovených na XXXIII. zasadnutí
MsZ.

Návrh uznesenia
Uznesenie číslo – XXXIV/ 2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 2. 2018
„Vyhodnotenie plnenia uznesení z XXXIII. zasadnutia MsZ “ a toto
berie na vedomie.

Vyhodnotenie plnenia uznesení z XXXIII. zasadnutia MsZ Stará Turá
konaného dňa 14. 12. 2017
Uznesenie č. 4 – XXXIII/2017
Rozhodnutie mestského zastupiteľstva o schválení odpredaja spoluvlastníckeho podielu z
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 542/4 bolo pánovi Jánovi Šimlovičovi s manž. a pani Márii
Kollárovej oznámené dňa 19.12.2017 a kúpna zmluva bola podpísaná dňa 10.1.2018.
Splnené
Uznesenie č. 5 – XXXIII/2017
Rozhodnutie mestského zastupiteľstva o schválení odkúpenia pozemku parcela reg. „E“ parc.
č. 6403 bolo pani Anne Duchanovej, Brno oznámené a kúpna zmluva je pripravená na podpis.
Čiastočne splnené
Uznesenie č. 6 – XXXIII/2017
Rozhodnutie mestského zastupiteľstva o schválení odpredaja pozemku parc. č. 8775/2 bolo
pánovi Miroslavovi Ďurcovi, Mgr. Elene Sládkovej a Ing. Ľubici Žoltickej oznámené
19.12.2017. Kúpna zmluva bude uzatvorená po predložení geometrického plánu.
Čiastočne splnené
Uznesenie č. 11 – XXXIII/2017
Technické služby Stará Turá m. p. o. zapracovali dňa 18. 12. 2017 rozpočtové opatrenia do
svojho rozpočtu.
Splnené
Uznesenie č. 14-XXXIII/2017
Pripomienky k programovej časti rozpočtu na obdobie 2018 – 2020 boli zapracované dňa
15. 12. 2017. Programový rozpočet na obdobie 2018 – 2020 bol zverejnený na webovom
sídle mesta dňa 15.12.2017.
Splnené
Uznesenie č. 15-XXXIII/2017
Smernica č. 8/2017 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského
zastupiteľstva Stará Turá bola zverejnená dňa 20.12.2017.
Splnené
Uznesenie č. 16-XXXIII/2017
Správne oddelenie 19. 12. 2017 postúpilo ekonomickému oddeleniu mesta podklady k
zabezpečeniu vyplácania schváleného primeraného platu poslankyni dlhodobo plne uvoľnenej
na výkon funkcie zástupkyne primátorky mesta Stará Turá od 1. 1. 2018.
Splnené
Uznesenie č. 18-XXXIII/2017
Uznesenie zverejnené 20.12.2017 a termíny príležitostných trhov boli zapracované do
kalendára podujatí mesta, ktorý bol zverejnený 29.1.2018.
Splnené

Uznesenie č. 20 – XXXIII/2017
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 6 /2017 – Nar. o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá a 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 bolo zverejnené na úradnej tabuli a na
webovom sídle mesta dňa 15. 12. 2017.
Splnené
Uznesenie č. 21-XXXIII/2017
VZN č. 7/2017- Nar. o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa
bolo dňa 15. 12. 2017 zverejnené na webovom sídle mesta aj na úradnej tabuli.
Splnené
Uznesenie č. 22 – XXXIII/2017
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá sú uplatňované v praxi odo dňa účinnosti
15.12.2017.
Splnené
Uznesenie č. 23 – XXXIII/2017
SMERNICE č. 10/2017 – IS Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti a odmeňovanie
členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá bola zverejnená na webovom sídle 20. 12. 2017.
Splnené
Uznesenie č. 24-XXXIII/2017
VZN mesta Stará Turá č. 8/2017-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
bolo zverejnené na webovom sídle mesta dňa 15. 12. 2017.
Splnené
Uznesenia č. 26-XXXIII/2017
VZN mesta Stará Turá č. 9/2017-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bolo zverejnené na webovom sídle mesta dňa 15. 12. 2017.
Splnené
Uznesenia č. 27-XXXIII/2017
Osvedčenia o zvolení prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom boli vydané
20. 12. 2017.
Splnené
Uznesenia č. 29-XXXIII/2017
Zmena v obsadení komisie pre sociálne veci a bývanie bola zverejnená 20. 12. 2017.
Splnené

