
  Primátor mesta Stará Turá 

  PharmDr. Leopold BARSZCZ                      Stará Turá, 18.októbra 2022 

 
 

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 

XXXVIII. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 27. októbra 2022 (štvrtok) 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. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 5/2021 a č. 6/2022  

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Návrh rozpočtových opatrení a prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení k III. 

zmene rozpočtu mesta pre rok 2022 

6.1. Rozpočtové opatrenia m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

6.2. Rozpočtové opatrenie m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá č. 5/2022 

7. Správa nezávislého audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá 

za obdobie roku 2021  

8. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2023 - 2025 

9. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2023 – 2025 

10. Návrh programového rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na obdobie 

2023 – 2025 

11. Návrh VZN č. 4 /2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a  školských 

zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá, v znení VZN č. 1/2020 zo dňa 

20.02.2020, VZN č. 5/2020 zo dňa 28.10.2020 a VZN č. 6/2021 zo dňa 09.12.2021  

12. Návrh VZN č. 5 /2022 o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov 

13. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na 

obdobie 2022 – 2030 s výhľadom do roku 2040 

14. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá 

15. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

16. Návrh miest na uzatvorenie manželstva 

17. Návrhy a otázky poslancov  

 

 
 

 

Primátor mesta Stará Turá 

    PharmDr. Leopold Barszcz 

 

 


