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a)     Dôvodová správa 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na opravu uznesenia č. 18 – 

XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021, ktorým bol schválený investičný zámer mesta zrealizovať 

zariadenie sociálnych služieb a technickej vybavenosti v stavbe „Prestavba objektu  súp. č. 1 

na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ a schválenie záväzkov potrebných na čerpanie úveru 

zo ŠFRB. Posudzovateľ žiadosti o úver zistil, že do výšky úveru sú zahrnuté položky, na ktoré 

nie je možné poskytnúť úver a tieto položky musia byť hradené z vlastných zdrojov mesta. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné zmeniť v schválenom uznesení nasledovné body 3., 4., 5., 

6., a 9. 

3. spôsob financovania výstavby  „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, 

Stará Turá“ na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby  „ Prestavba objektu súp. č. 1 na 

zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ od spoločnosti STROJSTAV spol. s r.o. prostredníctvom: 

- úveru zo ŠFRB na výstavbu zariadenia sociálnych služieb vo výške 100% z obstarávacieho 

nákladu zariadenia sociálnych služieb, t. j. vo výške 1 752 000,- €  nová výška 1 761 710,- € 

- „nová položka“ - financovanie z vlastných zdrojov z Mesta Stará Turá vo výške 11 690,- € 

4. spôsob financovania technickej vybavenosti v stavbe „Prestavba objektu súp. č. 1 na 

zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby 

„Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ od spoločnosti 

STROJSTAV spol. s r.o. prostredníctvom: 

- úveru zo ŠFRB na obstaranie technickej vybavenosti  vo výške 70 290,- € nová výška 

68 390,- € 

- financovanie z vlastných zdrojov z Mesta Stará Turá vo výške 31 446,- €  nová výška 

29 034,- € 

5. predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory (úveru) z prostriedkov ŠFRB na 

výstavbu zariadenia sociálnych služieb „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre 

seniorov, Stará Turá“ vo výške 1 752 000,- € nová výška 1 761 710,- € (100%  

Obstarávacieho nákladu) 

6. predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory ( úveru ) z prostriedkov ŠFRB na 

obstaranie technickej vybavenosti pre zariadenie sociálnych služieb „Prestavba objektu súp. č. 

1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ vo výške 70 290,- € nová výška 68 390,- € 

9. vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 

obstarania súvisiacej technickej  vybavenosti  vo výške 31 446,-  €  nová výška vlastných 

zdrojov 40 724,- € v  rozpočte mesta. 

 

 

Návrh uznesenia 

Uznesenie číslo.........XXXII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e   

opravu uznesenia č. 18 – XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021 v bode 3., 4., 5., 6., a v bode 9. 

nasledovne: 



3. spôsob financovania výstavby  „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, 

Stará Turá“ na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby  „ Prestavba objektu súp. č. 1 na 

zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ od spoločnosti STROJSTAV spol. s r.o. prostredníctvom: 

- úveru zo ŠFRB na výstavbu zariadenia sociálnych služieb vo výške 100% z obstarávacieho 

nákladu zariadenia sociálnych služieb, t. j. vo výške 1 761 710,- € 

- financovanie z vlastných zdrojov z Mesta Stará Turá vo výške 11 690,- € 

4. spôsob financovania technickej vybavenosti v stavbe „Prestavba objektu súp. č. 1 na 

zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby 

„Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ od spoločnosti 

STROJSTAV spol. s r.o. prostredníctvom: 

- úveru zo ŠFRB na obstaranie technickej vybavenosti  vo výške 68 390,- € 

- financovanie z vlastných zdrojov z Mesta Stará Turá vo výške 29 034,- € 

5. predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory (úveru) z prostriedkov ŠFRB na 

výstavbu zariadenia sociálnych služieb „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre 

seniorov, Stará Turá“ vo výške 1 761 710,- € (100%  Obstarávacieho nákladu) 

6. predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory ( úveru ) z prostriedkov ŠFRB na 

obstaranie technickej vybavenosti pre zariadenie sociálnych služieb „Prestavba objektu súp. č. 

1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ vo výške 68 390,- € 

9. vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 

obstarania súvisiacej technickej  vybavenosti  vo výške 40 724,- € v rozpočte mesta. 

 

 

b)     Dôvodová správa 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na doplnenie uznesenia č. 15 – 

XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021, ktorým bolo schválené zabezpečenie záväzku záložným 

právom k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta v k. ú. Stará Turá v prospech ŠFRB. 

Nedopatrením nebola do uznesenia zahrnutá parcela reg. „C“ parc. č. 64 - záhrada o výmere 

663 m
2
, ktorá tvorí dvor vedľa budovy MsÚ. 

    



 
 

 

 

Návrh uznesenia 

Uznesenie číslo........XXXII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e   

doplnenie uznesenia č. 15 – XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021 o pozemok parcela reg. „C“ parc. 

č. 64 – záhrada o výmere 663 m
2
, nachádzajúci sa v k. ú. Stará Turá. Pozemok bude 

predmetom záložného práva v prospech ŠFRB Bratislava, IČO 31 749 542. 

 



c)     Dôvodová správa 

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

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 62/1, ktoré bude spočívať v práve prechodu a prejazdu 

v prospech ŠFRB.  

Návrh uznesenia 

Uznesenie číslo.........XXXII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e   

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parcela 

reg. „C“ parc. č. 62/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 618 m
2
, nachádzajúci sa v k. ú. 

Stará Turá. Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu celej výmery pozemku parc. č. 62/1 

v prospech ŠFRB Bratislava a má charakter „in rem“. 

 

 

d)     Dôvodová správa 

Mesto Stará Turá podalo žiadosť o úver zo ŠFRB na prestavbu objektu súp. č. 1 na Zariadenie 

pre seniorov. Uznesením č. 15-XXIII/2021 zo dňa 24.6.2021 bolo schválené zriadenie 

záložného práva na nehnuteľnosti, medzi ktorými sa nachádza aj prístavba MsÚ - sobášna 

sieň. Tá bude zbúraná a nahradená novou stavbou. V čase jej zbúrania nebude dostatočné 

zabezpečenie finančného krytia úveru. Preto ŠFRB vyzval mesto na doplnenie zriadenia 

záložného práva v prospech ŠFRB na budúcu stavbu „Prestavba objektu súp. č. 1 na 

zariadenie pre seniorov, Stará Turá“, tak ako bude postupne budované. Mesto súhlasí s tzv. 

postupným zakladaním predmetnej nehnuteľnosti a teda s tým, že budúca budova zariadenia 

pre seniorov bude po etapách postupne zapisovaná v katastri nehnuteľností ako rozostavaná 

stavba, pričom následne bude zriadené záložné právo k už vybudovanej časti nehnuteľnosti v 

prospech Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom dostatočného krytia poskytnutého úveru 

z prostriedkovŠFRB. 

 

Návrh uznesenia 

Uznesenie číslo.........XXXII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e   

záväzok mesta zriadiť záložné právo v prospech ŠFRB na budúcu stavbu „Prestavba objektu 

súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ vrátane jej jednotlivých častí, tak ako budú 

postupne budované.  Mesto Stará Turá súhlasí s tzv. postupným zakladaním predmetnej 

nehnuteľnosti a teda s tým, že budúca stavba „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre 

seniorov, Stará Turá“ bude po etapách postupne zapisovaná v katastri nehnuteľností ako 

rozostavaná stavba, pričom následne bude zriadené záložné právo k už vybudovanej časti 

nehnuteľnosti v prospech ŠFRB za účelom dostatočného krytia poskytnutého úveru z 

prostriedkovŠFRB. 

 



e)     Dôvodová správa 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zrušenie uznesenia č. 14 – 

XXV/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorý bola schválená zmena uznesenia č. 18-XXIII/2021 zo dňa 

24.6.2021. Uznesenie je potrebné zrušiť z dôvodu, že je nahradené novým uznesením. 

 

 
 

 

Návrh uznesenia 

Uznesenie číslo........XXXII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

r u š í   uznesenie č. 14 – XXV/2021 zo dňa 23.9.2021 

 

 


