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1﴿  Dôvodová správa 

 

Podľa § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení a na základe čl. IX  ods. 1 platného Roko-

vacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá hlavný kontrolór predkladá výsled- 

ky kontroly plnenia uznesení prijatých na X., XI. a XII. zasadnutí mestského  zastupiteľ- 

stva. 

 

 

 

 

 

 

                                               2﴿ Návrh uznesenia 

 

Uznesenie číslo       /2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

a)   b e r i e   na   v e d o m i e 

 

      vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na X., XI. a XII. zasadnutí  Mestského  

      zastupiteľstva Stará Turá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na X., XI. a XII. zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

     Na X. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12. 12. 2019 bolo prijatých 

dvadsaťsedem uznesení. Tri uznesenia boli procesné, piatimi zobralo Mestské zastupiteľstvo 

predložené materiály na vedomie,  jedno uznesenie bolo o neschválení predloženého  mate-

riálu, štrnásť  o schválení predložených materiálov  a štyri uznesenia boli kombinované. 

 

Plnenie uznesení: 

 

Uznesenie č. 9 – X/2019  

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva o zmene kúpnej ceny za odpredaj pozemku parc. č. 

85/1 bolo p. Michalovi Kobzovi oznámené dňa 17.12.2019.  

Uznesenie č. 10 – X/2019  

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva o schválení prenájmu pozemkov bolo Streleckému 

klubu Stará Turá oznámené dňa 17.12.2019. Zmluva o nájme pozemkov bola podpísaná dňa 

29.1.2020. 

Uznesenie č. 11 – X/2019  

Znalecký posudok na zabezpečenie záväzku záložným právom bol zabezpečený a použitý ako 

príloha k žiadosti na ŠFRB. 

Uznesenie č. 12 – X/2019 

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva o neschválení odpredaja častí z pozemkov bolo 

spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. oznámené dňa 17.12.2019.  

Uznesenie č. 13 – X/2019  

Zmluva o prevode správy majetku mesta Stará Turá uzatvorená medzi DK Javorina 

a Technickými službami bola podpísaná dňa 13.12.2019. 

Uznesenie č. 14 – X/2019 

Vklad zmluvy o zrušení vecného bremena bol Okresným úradom, katastrálny odbor Nové 

mesto nad Váhom povolený dňa 20.12.2019. 

Uznesenie č. 15 – X/2019  

Doplnené uznesenie bolo doručené na Okresný úrad, katastrálny odbor Nové Mesto nad 

Váhom dňa 17.12.2019.  

 

Uznesenie, ktoré ešte nebolo v celom rozsahu splnené a je teda v štádiu plnenia : 

 

Uznesenie č. 8 – X/2019 

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva o schválení odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ 

parc. č. 546/203 bolo žiadateľovi oznámené dňa 5.11.2019. Kúpna zmluva bude vypracovaná 

po predložení geometrického plánu na odčlenenie odpredávanej časti z pozemku. 

 

Na XI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13. 01. 2020 boli prijaté 

tri uznesenia, z toho dve procesné. Tretie uznesenie bolo splnené takto: 



Uznesenie č. 3 – XI/2020  

Žiadosť o úver zo ŠFRB a o dotáciu z MDV SR na stavbu  „Prestavba 1. NP a 2. NP objektu 

Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá“ s príslušnými dokladmi bola 

predložená dňa 15.1.2020 na OÚ Trenčín .  

 

Na XII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22. 01. 2020 boli prijaté 

štyri uznesenia, z toho dve procesné. Uznesenia číslo tri a štyri  uznesenie bolo splnené takto: 

 

Uznesenie č. 3 - XII/2020  

Žiadosť o úver zo ŠFRB a o dotáciu z MDV SR na stavbu „Prestavba objektu Internátu súp. č. 

377 na bytový dom, Stará Turá“ s príslušnými dokladmi bola predložená dňa 28.1.2020  

na OÚ Trenčín.  

 

Uznesenie č. 4 – XII/2020  

Žiadosť o úver zo ŠFRB a o dotáciu z MDVRR SR na „Prestavba objektu Domu špecialistov 

súp. č. 373 na bytový dom, Stará Turá“  s príslušnými dokladmi bola predložená dňa 

28.1.2020 na OÚ Trenčín.  

 

 

 

 


