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1) Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 

 

Mesto Stará Turá mimo rozpočtovaných finančných prostriedkov poskytuje sociálnu pomoc 

svojim občanom aj prostredníctvom zdrojov na charitatívnom účte mesta. Dobrovoľná zbierka 

je jedným zo spôsobov ako získať finančné prostriedky na plnenie úloh obce na úseku sociálnej 

pomoci.        

Dôvodom vyhlásenia zbierky je získať finančné prostriedky na poskytnutie sociálnej pomoci, 

ktorí sa ocitnú v náhlej mimoriadnej sociálnej nepriaznivej situácii. Budú použité výlučne na 

uvedený účel v zmysle Zásad pre poskytnutie pomoci z charitatívneho účtu mesta Stará Turá. 

O priebehu a výsledkoch zbierky budú občania informovaní na Mestskom zastupiteľstve 

v Starej Turej, na webovom sídle mesta www.staratura.sk a v Staroturianskom spravodajcovi.  

 

 

2) Stanovisko komisie  

 
 Komisia pre sociálne veci a bývanie MsZ v Starej Turej na svojom zasadnutí prerokovala 

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a odporúča ho  MsZ v Starej Turej schváliť. 

 

 

3) Návrh uznesenia: 
                                                

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  Návrh na vykonanie dobrovoľnej zbierky za  

nasledovných podmienok: 

 

1. Usporiadateľ zbierky:  Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  

2. Účel zbierky: poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí živelnou pohromou, 

pri náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej 

sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne 

zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám 

v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených 

rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín 

3. Miesto a dátum konania zbierky: Nám. slobody v Starej Turej dňa 14.12.2019 počas 

trvania Vianočného trhu, 

4. Spôsob vykonania zbierky: dobrovoľné peňažné príspevky od fyzických a právnických 

osôb do označenej uzavretej pokladničky umiestnenej stánku označenom „Zbierka do 

charity Stará Turá“, výnos zbierky bude uložený na charitatívny účet mesta Stará Turá, 

5.  Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: žiadne, zbierka bude 

zabezpečovaná pracovníkmi mesta, členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi, 

6. Osoby zodpovedné za konanie zbierky: Ing., Mgr. Zdena Pilátová – predsedníčka komisie 

pre sociálne veci a bývanie, Ing. Anna Halinárová– poslanec MsZ, Mgr. Elena  Sládková –

poverená  vedúca sociálneho oddelenia.                 

 

 

http://www.staratura.sk/


 

 
 

Naša značka: 14121/SOC/2724/2019 

Návrh 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku 

 

7. Usporiadateľ zbierky:  Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  

8. Účel zbierky: poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí živelnou pohromou, 

pri náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej 

sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne 

zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám 

v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených 

rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín 

9. Miesto a dátum konania zbierky: Nám. slobody v Starej Turej dňa 14.12.2019 počas 

trvania Vianočného trhu, 

10. Spôsob vykonania zbierky: dobrovoľné peňažné príspevky od fyzických a právnických 

osôb do označenej uzavretej pokladničky umiestnenej stánku označenom „Zbierka do 

charity Stará Turá“, výnos zbierky bude uložený na charitatívny účet mesta Stará Turá, 

11.  Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: žiadne, zbierka bude 

zabezpečovaná pracovníkmi mesta, členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi, 

12. Osoby zodpovedné za konanie zbierky: Ing., Mgr. Zdena Pilátová – predsedníčka komisie 

pre sociálne veci a bývanie, Ing. Anna Halinárová– poslanec MsZ, Mgr. Elena  Sládková –

poverená  vedúca sociálneho oddelenia.                 

 

Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel v zmysle Zásad pre 

poskytnutie pomoci z charitatívneho účtu mesta Stará Turá. O priebehu a výsledkoch 

zbierky budú občania informovaní na Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej, na 

webovom sídle mesta www.staratura.sk a v Staroturianskom spravodajcovi.  

 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo prerokované a schválené na zasadnutí  Mestského 

zastupiteľstva v Starej Turej dňa 31.10.2019  uznesením č. ................. 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz 

         primátor mesta 

 

http://www.staratura.sk/

