
  Primátor mesta Stará Turá 

  PharmDr. Leopold BARSZCZ                      Stará Turá, 20. apríla 2021 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 

XXII. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 28. apríla 2021 (streda) o 15.00 h 

v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Turej 

 

Program rokovania:       

  

1. O t v o r e n i e, schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Vyhodnotenie kontroly plnenia uznesení zo XVII., XVIII., XIX., XX. zasadnutia  MsZ  

4. Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na obdobie máj – jún 2021 

5. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

6. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

7. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

8. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2020 

9. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2020 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2020 

11. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina m. p. o. Stará Turá k 31.12.2020 

12. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2020 

13. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2020 

14. Informácia  o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. za rok 2020 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2020 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

16. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR s .r. o. za rok 2020 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

17. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s. r. o. za rok 

2020 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

18. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019-Nar. o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní 

19. Informácia o uplatnení protestu  prokurátora 

20. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt 

„Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných 

opatrení“ 

21. Zmena v komisii MsZ 

22. Návrhy a otázky poslancov  

 

 
 

 

Primátor mesta Stará Turá 

    PharmDr. Leopold Barszcz 

 

 


