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Dôvodová správa 

 

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

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá hlavný kontrolór pred- 

kladá výsledky kontroly plnenia uznesení prijatých na III.  zasadnutí Mestského  za-

stupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Uznesenie číslo     -   IV/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí  25. apríla 2019 prerokovalo  Vy-

hodnotenie plnenia uznesení prijatých na  III.  Zasadnutí MsZ a toto  

 

 b e r i e   na   v e d o m i e .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na  III. zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva  Stará Turá  

 

Na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  konanom 26. februára  2019 bolo prijatých  

dvadsaťosem  uznesení, z nich tri boli procesné, dvanásť sa týkalo majetkových záležitostí, 

jedno zmien rozpočtu, dve poskytnutia dotácií, jedno schválenia lehoty procesu obstaráva- 

nia zmien a doplnkov územného plánu mesta, jedno rád škôl, jedno činnosti hlavnej kon- 

trolórky a siedmymi uzneseniami zobralo mestské zastupiteľstvo predložené materiály  

na vedomie. 

 

Uznesenie č.5 – III/2019  

Rozhodnutie MsZ o schválení zriadenia vecného bremena bolo oznámené písomne 4. marca 

2019, následne 18. marca bola v súvislosti s tým podpísaná p. Gregorom zmluva o budúcej 

zmluve. 

 

Uznesenia č. 6,7, 15 - III/2019 

sa týkali neschválenia odpredaja pozemkov. Žiadateľom bola uvedená skutočnosť oznáme- 

ná písomne 4. marca 2019. 

 

Uznesenie č.8 – III/2019 

Rozhodnutie MsZ o schválení majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod lesnou ces- 

tou v súvislosti so stavbou Cyklochodník bolo vlastníkom pozemkov písomne oznámené  

22. marca 2019. Kúpna zmluva sa pripravuje. 

 

Uznesenie č. 9– III/2019 

V súvislosti so schválením vkladu budovy telocvične a pozemku pod telocvičňou do ZI 

spoločnosti MŠA Stará Turá ,s.r.o. bol podaný návrh na vklad týchto nehnuteľností do 

katastra nehnuteľností 18. marca 2019. MŠA mal 6. 3. 2019  valné zhromaždenie, na kto- 

rom bolo na základe uznesenia MsZ schválené zvýšenie ZI nepeňažným vkladom, sú 

podpísané všetky dokumenty potrebné k zápisu do OR, čaká sa už len na rozhodnutie 

o vklade. 

 

Uznesenie č. 10 –III/2019 

Rozhodnutie MsZ o schválení odpredaja spoluvlastníckeho podielu z pozemku bolo 

žiadateľovi oznámené písomne  4. marca 2019, kúpna zmluva bola podpísaná 12. 3. 2019 

 

Uznesenia č. 11 až 13 - III/2019 

sa týkali majetku mesta v správe  organizácií mesta, keď  rozhodnutie o odňatí majetku zo 

správy ZŠ bolo oznámené  4. 3. 2019 a zmluva o odňatí bola podpísaná 11. 3. 2019. zve- 

renie toho istého  majetku mesta do správy TSST bolo oznámené 1. 3.  2019 a súčasne bol 

podpísaný dodatok k zmluve o zverení majetku, rozhodnutie o  neschválení zverenia ma- 

jetku do správy DK bolo organizácii oznámené 4. 3. 2019.  

 

Uznesenie č. 14 –III/2019 

sa týkalo zámeru prenájmu pozemku na parkovanie pre pekáreň. Rozhodnutie bolo ozná- 

mené písomne 4.3. 2019 p. Matejkovi, zámer bol zverejnený v rovnakom dátume. 



 

Uznesenie č. 17–III/2019 

sa týkalo rozpočtových opatrení. Schválené rozpočtové opatrenia boli zapracované do roz-

počtu 27. februára 2019.  

 

Uznesenie č. 23 a 25  –III/2019 

sa týkali poskytnutia dotácií. Zmluva o poskytnutí dotácie s MŠA bola podpísaná 6. marca 

2019, športovým klubom bolo schválenie dotácií a výška oznámená tiež 6. marca, s výnim- 

kou MKK boli zmluvy podpísané a finančné prostriedky odoslané. 

 

Uznesenie č. 24 –III/2019 

sa týkalo priznania mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke. V súlade so schválenou výškou 

sa odmena začala vyplácať, prvý raz  vo februárovej výplate. 

 

Uznesenie č. 27 –III/2019 

sa týkalo predaja akcií Prima banky a.s.  Zmluva o kúpe cenných papierov bola podpísaná  

18. marca 2019. Kúpna cena bola pripísaná na účet mesta 19. marca 2019. 

 

Uznesenie č. 28 –III/2019 

Zmena v rade školy pri CVČ bola organizácii oznámená 5. marca 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


