
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stará Turá
č. 1/2012 – Nar. 

ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 – Nar. 
ZZáássaaddyy hhoossppooddáárreenniiaa ss mmaajjeettkkoomm mmeessttaa SSttaarráá TTuurráá

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 19.4.2012 uznesením č. 32-
XV/2012 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie 
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. a/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších prepisov, § 9 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov /ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní/.  

Čl. 1
Čl. 4 OObbssttaarraanniiee //nnáákkuupp// mmaajjeettkkuu sa nahrádza nasledovným textom: 

((11)) O nákupe nehnuteľného majetku rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
Finančné prostriedky musia byť zabezpečené v rozpočte mesta Stará Turá, resp. v schválenom 
pláne organizácie.
  (2) Obstarávať hmotný a nehmotný hnuteľný majetok formou nákupu, alebo leasingu, služby 
a stavebné práce možno nasledovne:

a/ do 1 000,- € nadobúdacej ceny vrátane vedúci oddelenia MsÚ, vedúci organizačnej 
jednotky MsÚ a vedúci strediska mestskej príspevkovej, resp. rozpočtovej    
organizácie v závislosti od rozpočtovej skladby,                                                                                                                        

b/ nad 1 000,- € do 3 500,- € nadobúdacej ceny prednosta MsÚ, resp. riaditeľ mestskej 
    príspevkovej organizácie,
c/ nad 3 500,- € nadobúdacej ceny vrátane  je obstarávateľom štatutárny orgán 
    organizácie.
d/ nad 10 000,- € nadobúdacej ceny vrátane pre tovary a služby, schvaľuje obstaranie   
    MsZ, resp DR mestskej organizácie
e/ nad 20 000,- €  hodnoty stavebných prác vrátane schvaľuje obstaranie MsZ, resp   

DR   mestskej organizácie
Finančné prostriedky musia byť zabezpečené v rozpočte mesta Stará Turá, resp. v schválenom 
pláne organizácie
  (3) Formy obstarávania musia byť v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
  (4) Nadobúdacie ceny  na obstaranie (nákup) majetku sú uvádzane bez DPH.
  (5) Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 
odstránenie havarijného stavu majetku mesta, alebo na likvidáciu škôd spôsobených 
živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované, je 
dispozičné právo primátora mesta  do 33 200,- €, s tým že k rozhodnutiu je potrebný podpis 
najmenej dvoch účastníkov z uvedených vedúcich pracovníkov: zástupca primátora, hlavný 
kontrolór, prednosta úradu. O rozhodnutí bude následne informované MsZ, ktoré rozhodne
aké prostriedky budú použité na krytie týchto výdavkov.

Čl. 2
V čl. 5 VVyymmeeddzzeenniiee ffoorriieemm oobbssttaarráávvaanniiaa aa ppooddmmiieennookk iicchh ppoouužžiittiiaa sa vypúšťa bod 5 a body 
2, 3 a 4 sa nahrádzajú nasledovným textom:

  (2) Na zabezpečenie vyhodnocovania súťažných ponúk mesta Stará Turá zriadi v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre vyhodnotenie súťažných ponúk, s výnimkou 
zákaziek s nízkou hodnotou, mestské zastupiteľstvo. Menovaní členovia komisie budú 



odbornú spôsobilosť, alebo prax, deklarovať písomným čestným vyhlásením o tom, že majú 
minimálne úplné stredoškolské vzdelania a že spĺňajú podmienky stanovené § 40 odst. 1 zák. 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
  
  (3) Na zabezpečenie vyhodnocovania súťažných ponúk v mestských organizáciách určuje v 
súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre vyhodnotenie súťažných ponúk 
Dozorná rada organizácie. V prípade, že organizácia Dozornú radu nemá zriadenú, menuje 
komisiu MsZ. MsZ môže túto svoju právomoc delegovať na komisiu MsZ pre financie, 
rozpočet a majetok mesta
    
  (4) Komisia pre vyhodnocovanie ponúk musí byť v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní päťčlenná a je uznášania schopná, ak pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk sú 
prítomní minimálne traja členovia komisie inak nie je spôsobilá vyhodnocovať predložené 
ponuky. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie, alebo odbornú prax zodpovedajúcu 
predmetu zákazky. Člen komisie musí byť bezúhonný a nesmie byť uchádzačom, ani zaujatý 
vo vzťahu k uchádzačom. Členom komisie môže byť i poslanec MsZ, ktorý spĺňa uvedené 
podmienky.  Na zabezpečenie transparentnosti môže MsZ menovať do komisie  aj ďalších 
členov bez práva vyhodnocovať ponuky.  

Čl. 3
Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011- Nar. ZZáássaaddyy hhoossppooddáárreenniiaa ss
mmaajjeettkkoomm mmeessttaa SSttaarráá TTuurráá zostávajú nezmenené.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 3.5.2012 a 
nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od jeho vyvesenia, t. j. dňa 18.5.2012.

V Starej Turej, dňa 2.5.2012

    Ing. Ján Kišš
   primátor mesta


