Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 13.04.2016 (v stredu) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

Prítomní členovia:
Ing. Görög, Ing. Zloch, JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Ing. Petrášová, Mgr. Jankovič,
Janka Trúsiková, Ing. Galovičová, Ing. Holota
Ospravedlnení:
Ing. Adámek, Mgr. Šedovičová, Mgr. Császár,
Hostia:
Ing. Halinárová, Bc. Zigová, Ing. Volár, Ing. Maťková, Ing. Ješko, p. Kavický, Ing. Vráblová, Ing.
Durec, Mgr. Barbušinová.

PROGRAM:
Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Návrh rozpočtového opatrenia
Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2015 a stanovisko HK k záverečnému účtu
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu:
5.1.
mesta Stará Turá za rok 2015
5.2.
m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2015
5.3.
m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2015
6. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. za rok 2015 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
7. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2015 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
8. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR za rok 2015 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
9. Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. za rok 2015
10. Návrh cenníka a trhového poriadku XXV. ročníka Staroturianskeho jarmoku
11. Ostatné
11.1. Návrh VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu
11.2. Návrh VZN č. 6/2016 o sociálnych službách
11.3. Návrh VZN č. 5/2016 o odpadoch
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1.
1.1. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pána Michala Jurču, bytom Hurbanova 156/68, Stará Turá o
odkúpenie časti ( cca 120 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/4 – zast. plocha o celkovej
výmere 349 m2, ktorý sa nachádza za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa na ul. Jiráskovej.
Predmetný pozemok tvorí nádvorie za domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Finančná komisia zámer odpredaja časti (cca 120 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/4
odporúča.
1.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 221 na ul.
Dibrovovej v Starej Turej o odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2482/1 – zast. plocha o
výmere 803 m2 (CKN parc. č. 944), ktorého časť sa nachádza pod bytovým domom na ul. Dibrovovej
č. 221 a zvyšok pozemku tvorí nádvorie k bytovému domu.
Finančná komisia odporúča odpredaj celého pozemku parc. č. 2482/1.
1.3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť spoločnosti PreVaK, s.r.o., Stará Turá o zriadenie vecného
bremena na pozemkoch parcela reg. „E“ parc. č. 4952/2 – orná pôda o výmere 5637 m2 a parcele reg.
„C“ parc. č. 4952/1 – lesné pozemky o výmere 536050 m2, parc. č. 4955 – zast. plocha o výmere 363
m2 , parc. č. 4956 – zast. plocha o výmere 3050 m2, parc. č. 4965 – zast. plocha o výmere 8999 m2
z dôvodu uloženia vodovodného potrubia, ktoré je súčasťou stavby „Stará Turá, Súš – pripojenie VZ
Horný Súšik do vodovodného systému mesta“.
Finančná komisia zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4952/2, parc. č. 4952/1, parc. č.
4955, parc. č. 4956, parc. č. 4965 odporúča.
1.4. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pani Eleny Martiniskovej Párovskej, bytom Jesenského 880,
019 01 Ilava o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/14 – záhrady o výmere 433 m2,
ktorý sa nachádza v miestnej časti Trávniky. Žiadateľka bude predmetný pozemok využívať ako
záhradu, prípadne neskôr vybuduje na pozemku menšiu chatku.
Finančná komisia odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/14 neodporúča, nakoľko účel
využitia je v rozpore s územným plánom mesta.
1.5. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pána Vladislava Štefulu a manž. Ľubice, bytom Hurbanova
156, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17391/1 – trvalé trávnaté
porasty o celkovej výmere 3741 m2, ktorý priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.
Žiadateľ sa o predmetný pozemok stará už viac ako 20 rokov.
Finančná komisia odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17391/1 neodporúča v rozsahu
vyznačenom na snímku, nakoľko k zostávajúcej časti pozemku nebude žiadny prístup.
1.6. Návrh Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy
Majetkové oddelenie predložilo návrh Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy medzi mestom Stará Turá
a spoločnosťou STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán
uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode technického vybavenia k bytovému domu a to: parkovisko,
kanalizačná prípojka, prípojka elektriny nn, prípojka plynu a vodovodná prípojka.
Finančná komisia uzatvorenie zmluvy odporúča.
1.7. Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy č. 65/maj/2015 zo dňa 1.7.2015
Majetkové oddelenie predložilo návrh Dodatku č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy č.
65/maj/2015 zo dňa 1.7.2015 uzatvorenej medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou STINEX s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ktorým sa dopĺňa text v bode 3.2. a mení sa text v bode 3.13. v čl. III. a v čl.
IV. sa mení znenie druhej vety.

Finančná komisia uzatvorenie dodatku č.l odporúča.
1.8. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pána Milana Mikulu a manž. Márie, bytom Šajdíkové
Humence 249 o odkúpenie časti ( cca 100 m2 ) z pozemku parc. č. 5/1 – zast. plocha o celkovej
výmere 19536 m2. Časť pozemku sa náchádza pred OD Kocka od Ul. SNP, kde má žiadateľ záujem
budovať bezbariérový vstup do OD Kocka. Druhá časť pozemku sa nachádza za OD Kocka, od Ul.
Hurbanovej, ktorá slúži ako príjazd k rampe na vykládku tovaru do prevádzok. Uvedený pozemok sa
zvažuje k budove, zhromažďuje sa tu voda a blato, čo spôsobuje podmokanie budovy.
Na základe požiadavky komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta a komisie výstavby, ÚP
a dopravy žiadateľ doplnil svoju žiadosť o štúdiu riešenia rampy pre imobilných a spevnenej plochy.
Finančná komisia odporúča uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na časť pod bodom č.l
s podmienkou, že nebude pri výstavbe bezbariérového vstupu narušená CMZ.
1.9. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pána Milana Medňanského a manž. Ing. Anny Medňanskej,
bytom Družstevná č. 486/69, Stará Turá a pani Ľudmily Hluchej, bytom Družstvená č. 430/4, Stará
Turá o odkúpenie časti 22 m2 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej
výmere 12113 m2, ktorý sa nachádza medzi predzáhradkami pri rodinných domoch na ul. Družstevnej.
Predmetný pozemok tvorí prístup k rodinným domom, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia
majú záujem o odkúpenie predmetnej časti pozemku v rovnakom pomere každý v 1/2.
Zámer odpredaja časti 22 m2 z pozemku bol zverejnený od 1.3.2016. K zverejnenému zámeru neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Finančná komisia odpredaj časti 22 m2 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 odporúča za cenu
30 €/m2.
1.10. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pána Milana Medňanského a manž. Ing. Anny Medňanskej,
bytom Družstevná č. 486/69, Stará Turá o odkúpenie časti 132 m2 z pozemku parc. č. 437/3 – zast.
plocha o celkovej výmere 187 m2, ktorý sa nachádza za novostavbou rodinného domu na ul.
Družstevnej.
Pozemok žiada odkúpiť za účelom výsadby zelene a vytvorenia záhradky za rodinným domom.
Nakoľko žiadateľ si chce svoj pozemok oplotiť, preto chce poznať stanovisko k odkúpeniu vyššie
uvedeného pozemku.
Zámer odpredaja časti 132 m2 z pozemku bol zverejnený od 1.3.2016. K zverejnenému zámeru neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Finančná komisia odpredaj časti 132 m2 z pozemku parc. č. 437/3 odporúča za cenu 18 €/m2.
1.11. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pani Ľudmily Hluchej, bytom Družstevná č. 430/4, Stará Turá
o odkúpenie časti 65 m2 z pozemku parc. č. 437/3 – zast. plocha o celkovej výmere 187 m2, ktorý sa
nachádza za rodinným domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, na ul. Družstevnej.
Pozemok žiada odkúpiť za účelom výsadby zelene a vytvorenia záhradky za rodinným domom.
Nakoľko žiadateľ ka si chce svoj pozemok oplotiť, preto chce poznať stanovisko k odkúpeniu vyššie
uvedeného pozemku.
Zámer odpredaja časti 65 m2 z pozemku bol zverejnený od 1.3.2016. K zverejnenému zámeru neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Finančná komisia odpredaj časti 65 m2 z pozemku parc. č. 437/3 odporúča za cenu 18 €/m2.
1.12. Žiadosť o prenájom pozemku a doplnenie do zmluvy
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť spoločnosti STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
o prenájom časti pozemku parc. č. 458/1, nakoľko do predmetného pozemku zasahujú časti objektov
výstavby bytového domu na Ul. Hlubockého a to: okapový chodník, prípojka plynu, kanalizácie, vody,
elektro, výjazd z parkovísk na cestu, kontajnerové státie.

Zámer prenájmu časti z pozemku bol zverejnený od 2.3.2016. K zverejnenému zámeru neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Finančná komisia prenájom časti z pozemku parc. č. 458/1 odporúča.
1.13. Prenájom pozemku
Majetkové oddelenie predložilo oznámenie pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom
Dibrovova 839/19, Nové Mesto nad Váhom, že má záujem o prenájom len časti pozemku 1680/101
vo výmere 36 m2, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 10-XV/2016. Predmetným uznesením bol
schválený aj prenájom 200 m2 z pozemku parc. č. 1680/101 a o tento nemá záujem.
Finančná komisia neodporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu na 36 m2 do doby doriešenia druhej časti
pozemku cca 200m2. Odporúča oddeleniu výstavby vyzvať vlastníka na odstránenie stavby oplotenia
na tomto pozemku.
1.14. Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť spoločnosti agaSSe, s.r.o., Na križovatkách 16210/35,
Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1411/1 – zast. plocha
o výmere 4 612 m2 z dôvodu prístupu na parkovacie státia, ktoré budú vybudované na pozemku
parcela reg. „E“ parc. č. 11695.
Finančná komisia zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1411/1 odporúča.
1.15. Žiadosť o vyjadrenie sa k drobným stavbám – doplnenie oplotenia a koterec pre psa ako
vlastníka susedných nehnuteľností
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť pána Ľubomíra Roháčka a manž. Dariny, bytom Štúrova 40,
Stará Turá o vyjadrenie sa k drobným stavbám – doplnenie oplotenia a koterec pre psa postavených na
pozemkoch parc. č. 1241/2, parc. č. 1241/9, parc. č. 17391/14, parc. č. 17391/15 ako vlastníka
susedných nehnuteľností a to pozemkov parc. č. 1241/4 a parc. č. 17391/1.
Na základe požiadavky komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta a komisie výstavby, ÚP
a dopravy žiadateľ doplnil svoju žiadosť o projekt navrhovaných drobných stavieb ( v rozsahu
situácia, pôdorys, rez a technický popis ).
Finančná komisia neodporúča vydanie súhlasu k oploteniu a vybudovaniu koterca pre psa.
1.16. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť spoločnosti Gemini, sr.o. Stará Turá o odkúpenie časti z
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 – ost. plocha o celkovej výmere 10926 m2, ktorý sa
nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa na ul. Dibrovovej.
Finančná komisia zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 odporúča.
1.17. Cenová ponuka spoločnosti ICS Systems s.r.o.
Na základe uznesenia MsZ č. 12 - XXX/2014 MsÚ vyzvalo spoločnosť ICS Systems s.r.o. Stará Turá
k predloženiu návrhu služieb, ktoré budú zodpovedať výške požadovanej odplaty za vecné bremeno
(20 000,- €). Po niekoľkých rokovaniach spoločnosť ICS Systems s.r.o. Stará Turá predložila svoju
ponuku.
Finančná komisia odporúča do termínu konania MsZ preveriť záujem o napojenie na internet
u navrhovaných organizácií.
1.18. Žiadosť o súhlas vlastníka k rekonštrukcii lesnej cesty
Majetkové oddelenie predložilo žiadosť spoločnosti Lesotur s.r.o. Stará Turá o vydanie súhlasu
k rekonštrukcii odvoznej lesnej cesty Grúnka, ktorá sa nachádza na pozemkoch parcele reg. „C“ parc.
č. 7695, parc. č. 17292, parc. č. 17293, parc. č. 17294, parc. č. 17303/1, parc. č. 17304, parc. č.
17305/1, parc. č. 17305/3, parc. č. 17307, parc. č. 17308, parc. č. 17290, parc. č. 17300, parc. č.
17305/2, parc. č. 17305/4 a parcela reg. „E“ parc. č. 7695. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve
mesta Stará Turá evidované na LV č. 1. Súhlas vlastníka je potrebný k vydaniu stavebného povolenia.
Finančná komisia
odporúča vydať súhlasné stanovisko mesta, ako
vlastníka pozemkov,
k rekonštrukcii cesty.

1.19. Návrh obchodnej verejnej súťaže
Majetkové oddelenie predložilo návrh Technických služieb m.p.o. Stará Turá na vypísanie obchodnej
verejnej súťaže na prenájom Domu smútku Stará Turá za účelom prevádzkovania pohrebných služieb
na Starej Turej.
Finančná komisia odporúča vypísanie verejnej obchodnej súťaže.
K bodu 2:
Vedúci ekonomického oddelenia informoval, že mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje finančné
prostriedky v celkovej výške 1.128.337 €, z toho suma 452.428 € je účelovo viazaná z časti
v rezervnom fonde sumou 430.798 € a z časti na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov sumou
21.630 €. Vzhľadom na pozitívny vývoj príjmov z podielových daní a príjmov z vyrubených
miestnych daní na rok 2016 mesto plní svoje finančné záväzky bez akýchkoľvek problémov.
V mesiaci február boli vyrubené poplatky za komunálny odpad vo výške 300.047,27 € a daň
z nehnuteľností (zatiaľ iba fyzickým osobám) vo výške 402.939,37 €. V porovnaní s januárom tohto
roka stav finančných prostriedkov mesta stúpol o 414.707 € a v časovom horizonte cca 3 mesiace
mesto očakáva príjem refundovaných výdavkov z investičnej akcie „Verejné osvetlenie II. etapa“ vo
výške 720 tis. €, z ktorých sa vyčlení suma 500 tis. € na splatenie preklenovacieho úveru. Na základe
vyššie uvedeného možno predpokladať, že plnenie programového rozpočtu v roku 2016 bude v súlade
so stanovenými cieľmi.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
Predseda komisie konštatoval, že s ohľadom na obdobie ročných účtovných závierok akceptuje
predložený materiál aj bez chýbajúceho vyhodnotenia plnenia rozpočtu škôl za prvý kvartál tohto
roka, trvá však na plnení uznesenia z predchádzajúceho rokovania finančnej komisie a žiada, aby od
budúceho rokovania finančnej komisie bol tento materiál pravidelne predkladaný aj s údajmi
o priebežnom plnení rozpočtu škôl. Zdôraznil, že k budúcemu rokovaniu finančnej komisie školy
predložia správu o priebežnom plnení ich rozpočtu nie len za obdobie prvého kvartálu tohto roka, ale
už aj za mesiace apríl a máj. Finančná komisia požiadavku predsedu komisie jednohlasne podporila.
K bodu 3:
Vedúci ekonomického oddelenia informoval, že na mestské zastupiteľstvo nebude predkladaný žiadny
materiál s požiadavkou na schválenie návrhu rozpočtových opatrení. V období od predchádzajúceho
zastupiteľstva boli zrealizované dve rozpočtové opatrenia týkajúce sa účelových dotácií školstva, ktoré
však podľa ustanovenia §14 ods. 1 druhej časti prvej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy nebolo potrebné schvaľovať orgánom mesta a z tohto dôvodu budú
predložené k rokovaniu do mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie. V zrealizovaných
rozpočtových opatreniach sú uvedené zmeny rozpočtu, vyplývajúce zo zmien účelových dotácií, ktoré
však nemajú vplyv na celkový hospodársky výsledok a rozpočtové hospodárenie mesta. Vplyvom
zrealizovaných rozpočtových opatrení došlo k zníženiu príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu o sumu
17 147 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 4:
Vedúci ekonomického oddelenia prezentoval výsledky hospodárenia mesta za rok 2015 a konštatoval,
že Mesto Stará Turá v roku 2015 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 476 198 € a
v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1 457 483 €. Úpravou výsledku hospodárenia o položky,
ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú a ktoré sú v hodnote 47 184 €, mesto dosiahlo za rok 2015
v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schodok vo výške 1 028 469 €. Na krytie tohto schodku
mesto navrhuje použiť finančné operácie, ktorých zostatok k 31.12.2015 dosahuje sumu 1 200 581 €.
Nepoužitú časť finančných operácií vo výške 172 112 € mesto navrhuje vrátiť do rezervného fondu.
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, k materiálom nemala žiadne pripomienky a
mestskému zastupiteľstvu jednohlasne odporúča návrh uznesenia schváliť.

K bodu 5.1:
Bod 5.1. bol prerokovaný ako súčasť bodu 4.
K bodu 5.2:
Výsledky hospodárenia Domu kultúry Javorina za rok 2015 odprezentovala riaditeľka Bc. Eva
Adámková. Dom kultúry ukončil rok 2015 so stratou vo výške 2 724,17 €, na ktorej sa podielala
hlavná činnosť sumou – 2 928,69 € a podnikateľská činnosť sumou + 204,52 €. Vykázanú stratu Dom
kultúry Javorina navrhuje vysporiadať z rezervného fondu, ktorý vykazuje k 31.12.2015 sumu
37 186,47 €.
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, k materiálom nemala žiadne pripomienky a
mestskému zastupiteľstvu jednohlasne odporúča návrh uznesenia schváliť.
K bodu 5.3:
Výsledky hospodárenia m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá za rok 2015 odprezentovala
riaditeľka Ing. Jana Vráblová. Spoločnosť Technické služby ukončila rok 2015 so ziskom vo výške
21 902,36 €, na ktorom sa podielala hlavná činnosť sumou + 21 784,86 € a podnikateľská činnosť
sumou + 117,50 €. Vykázaný zisk Technické služby navrhujú použiť na tvorbu rezervného fondu,
ktorý vykazuje k 31.12.2015 sumu 37 685,33 €. Vzhľadom na súčasnú situáciu technického vybavenia
tejto organizácie Ing. Vráblová navrhuje v roku 2016 nákup techniky – traktorbagera z vlastných
zdrojov, čím by vznikol v roku 2016 schodok rozpočtu, ktorý by bol vysporiadaný z rezervného fondu.
Návrh na rozšírenie technického vybavenia Ing. Vráblová odôvodnila tým, že organizácia Technické
služby vykonáva čoraz viac investičných prác pre mesto (rekonštrukcie spevnených plôch,
chodníkov…). Bez uvedenej techniky sa tieto investičné akcie veľmi predražujú, nakoľko zemné
práce musí objednávať od súkromných podnikateľov za trhové ceny.
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, k materiálom nemala žiadne pripomienky a
mestskému zastupiteľstvu jednohlasne odporúča návrh uznesenia schváliť.
Finančná komisia ďalej jednohlasne podporila zámer organizácie obstarať kúpu traktorbagera
a mestskej príspevkovej organizácií Technické služby mesta Stará Turá odporučila vyšpecifikovať
svoje požiadavky na kúpu traktorbagera, jeho kúpnu cenu ako i alternatívy financovania a svoju
požiadavku odporučila predložiť na rokovanie v mestskom zastupiteľstve.
K bodu 6:
Komisia prerokovala informáciu o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s.r.o. za rok 2015 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov. Informáciu predniesol Ing. Durec a konštatoval, že výsledky za rok
2015 odpovedajú očakávaniam a v porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo k výraznejším
zmenám. Náklady za rok 2015 dosiahli 823 713 €, čo je 99 % z plánovanej hodnoty a výnosy 831 894
€, čo je 100% z plánovanej hodnoty. Vykázaný hospodársky výsledok je vo výške 8 181 € po zdanení,
čo je v porovnaní s uplynulým rokom suma o 1 530 € nižšia. V roku 2015 spoločnosť Lesotur zaplatila
mestu Stará Turá nájom za lesy sumu 100 000 € a dividendy vo výške 20 000 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 7:
Za spoločnosť Technotur, s.r.o. odprezentovala hospodárenie za rok 2015 riaditeľka spoločnosti Ing.
Zuzana Petrášová, ktorá skonštatovala, že na rok 2015 boli plánované náklady spoločnosti v čiastke
2 121 616 €, výnosy v objeme 2 140 073 € a hospodársky výsledok pred zdanením čiastke 18 457 €.
Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2015 boli v čiastke 2 042 449 € a výnosy 2 095 561 €.
Spoločnosť za rok 2015 vykázala kladný hospodársky výsledok pred zdanením v čiastke 53 113 €
a splatnú daň vo výške 7 938 €. Spoločnosť Technotur čerpala a plnila jednotlivé nákladové
a výnosové položky v súlade s plánom, čím splnila hospodársky plán roku 2015.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.

K bodu 8:
Za spoločnosť AQUATUR, a.s. Ing. Jaromír Ješko, konateľ spoločnosti, uviedol, že Regionálna
vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá mala zostavený rozpočet (hospodársky plán) na
rok 2015, ktorý predpokladal dosiahnutie výnosov vo výške 70,9 tis. € a nákladov vo výške 92,2 tis. €,
čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe straty v objeme 21,3 tis. €. Vzhľadom na
to, že pri zostavovaní hospodárskeho plánu na rok 2015 nebola braná do úvahy rekonštrukcia mestskej
ČOV, dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2015 je diametrálne odlišný od plánu, nakoľko
skutočná výška straty dosiahla hodnotu 38 413 € po zdanení. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli
hodnotu 193 175 € a náklady 231 588 €. V nákladovej časti rozpočtu sú najvýznamnejšou položkou
odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej výške 179,6 tis. €, ktorých výšku
významne ovplyvnila realizácia projektu „Rekonštrukcie mestskej ČOV“ s rozpočtovanými nákladmi
5 174,8 tis. €. Za účelom financovania tohto investičného projektu prijala spoločnosť dva úvery, jeden
na financovanie DPH vo výške 350 tis. €, druhý na vlastné kofinancovanie tiež vo výške 350 tis. €
s úrokovou sadzbou mesačný EURIBOR + 1,8% (momentálne je EURIBOR záporný -0,331%). Stav
finančných prostriedkov na bankovom účte spoločnosti k 31.12.2015 bol 41,6 tis. €, stav pokladne bol
683,17 €. Spoločnosť ku koncu roka 2015 neeviduje žiadne pohľadávky a záväzky po lehote
splatnosti.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 9:
V roku 2015 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. hospodárila s dlhodobým majetkom
vo výške 2.750 tisíc EUR, z toho stavby tvorili 2.228 tisíc EUR, čo je nárast v porovnaní
s predchádzajúcim rokom o hodnotu 614 tis. €, spôsobený kolaudáciou rekonštruovanej stavby
kolkárne. Hnuteľný majetok predstavoval 147 tis. EUR čo je nárast o 37 tis. v porovnaní
s predchádzajúcim rokom a súvisí so zariadením predmetnej kolkárne. V roku 2015 bola taktiež
z väčšej časti zrealizovaná výstavba nového futbalového ihriska s umelou trávou, ktorého kolaudácia
prebehne v prvom polroku 2016. V roku 2015 Mestský športový areál s.r.o. dosiahla celkové výnosy
133 tis. EUR oproti 83 tis. EUR z roku 2014, predovšetkým z prevádzky plavárne a sauny,
z prenájmu Z. Miškovičovej /kaviareň, bowling a ubytovňa/ a prenájmu nehnuteľností športovým
klubom. Mimoriadne sa do tržieb premietol výnos z predaja autobusu. Náklady /okrem odpisov/
predstavovali čiastku 173 tisíc EUR, pozostávali predovšetkým z nákladov na energie vo výške 50 tis.,
odmeny zamestnancom plavárne vo výške 32 tis., nákladov na nákup materiálu vo výške 33 tis., na
nákup služieb vo výške 22 tis, daň z nehnuteľností vo výške 5 tis. a ďalšie položky. Odpisy tvoria zo
rok 2015 čiastku 77 tis. EUR. Celkovo dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok - stratu vo výške
116 tisíc EUR čo je výrazný nárast oproti roku 2014, kedy strata dosiahla 77 tis. EUR. Tento nárast je
daný predovšetkým viacerými jednorazovými nákladmi pri spúšťaní prevádzky kolkárne
a futbalového ihriska.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 10:
Komisia prerokovala Trhový poriadok a cenník XXV. ročníka Staroturianskeho jarmoku a konštatuje,
že k zásadným zmenám v porovnaní s minulým rokom nedošlo, v cenníku pribudla iba jedna položka,
ktorou sa budú spoplatňovať atrakcie za 1 m2 zabranej plochy. Ostatné položky cenníka ostávajú
v porovnaní s minulým rokom nezmenené.
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, k materiálom nemala žiadne pripomienky a
mestskému zastupiteľstvu jednohlasne odporúča návrh uznesenia schváliť.
K bodu 11.1:
Dňa 18. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport,
kde boli prizvaní zástupcovia všetkých športových klubov, ktorí sú zároveň žiadatelia o dotáciu
z rozpočtu mesta. Toto stretnutie bolo iniciované na základe viacerých pripomienok k poslednej
zmene VZN č. 5/2013 na VZN č. 2/2015. Vo VZN č. 2/2015 bol zjednodušený bodovací systém
a z hodnotenia vypadli kvalitatívne ukazovatele, kde mohli kluby získať body i za úspechy

a reprezentáciu na súťažiach doma i v zahraničí. Väčšina klubov, ale aj členov komisie sa zhodla, že
kvalitatívne ukazovatele by sa do bodovacieho systému mali vrátiť, nakoľko je podstatné, aby boli
kluby ohodnotené i za reprezentáciu mesta. Ak budú klubom za lepšie výsledky prideľované body
navyše, budú tréneri a samotní športovci motivovaní k lepším športovým výkonom. Pre menšie kluby,
ktoré nemôžu mať v tréningovom procese veľkú členskú základňu (napr. Mestský kolkársky klub St.
Turá, Stolnotenisový klub Stará Turá), bol bodovací systém iba s kvantitatívnymi ukazovateľmi
nevýhodný a vnímali ho nespravodlivo. Z uvedeného dôvodu Mgr. Lívia Boorová predkladá návrh
nového VZN, ktoré by malo tieto diferencie z hodnotenia športových klubov odstrániť. Komisia MsZ
pre školstvo, kultúru, mládež a šport tento návrh VZN odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, k materiálom nemala žiadne pripomienky a
mestskému zastupiteľstvu jednohlasne odporúča návrh uznesenia schváliť.
K bodu 11.2:

V súvislosti s uplatňovaním metodiky ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej ako EON)
vo výpočte úhrad od klientov a po schválení členmi komisie pre sociálne veci a bývanie dňa
05.04.2016 bol prijatý predkladaný návrh VZN s účinnosťou od 1.6.2016, ktorým sa EON na
opatrovateľskú službu za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 zvýšili o sumu 3 857 Eur.
V opatrovateľskej službe je preto navrhnuté úhradu od klientov zvýšiť zo sumy 1,20 Eur na
1,28 Eur/hod. opatrovania, čo predstavuje 23% EON za rok 2015. Celkové EON v Zariadení
opatrovateľskej služby sa za rok 2015 v porovnaní s r. 2014 znížili o sumu 1 901 Eur, pričom
metodika určuje osobitne vyčísliť EON za odborné činnosti, ktoré sa znížili a osobitne EON
na ubytovanie, ktoré sa naopak zvýšili. V Zariadení opatrovateľskej služby je navrhnuté
znížiť úhradu za odborné činnosti z 22,82 Eur na 22,57 Eur mesačne čo predstavuje 76 %
EON a úhradu za ubytovanie zvýšiť z 3,90 Eur na 4,33 Eur, čo predstavuje 80 % EON. Pre
klientov zariadenia táto zmena predstavuje zvýšenie celkovej úhrady za služby v ZOS cca
od 2 až do 8 Eur mesačne. Úhrada za donášku stravy v návrhu zostáva v pôvodnej sume 0,40
Eur/1 jedlo. Úhrada za nadštandard v ZOS taktiež v návrhu zostáva v pôvodnej sume 2
Eurá/mesačne/ za 1 spotrebič. Zvýšenie príjmov od klientov umiestnených v zariadení
opatrovateľskej služby v r. 2016 očakávame cca o 360 Eur. Pri opatrovateľskej službe je
predpoklad mierneho nárastu príjmov v r. 2016 v rozsahu cca o 600 Eur pri rovnakom počte
klientov a za predpokladu, že prijímatelia tejto služby neznížia požiadavku na počet hodín
opatrovania vo svojich domácnostiach. Táto skutočnosť sa prejaví po podpísaní dodatkov
k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb po 1.6.2016.
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, k materiálom nemala žiadne pripomienky a
mestskému zastupiteľstvu jednohlasne odporúča návrh uznesenia schváliť.
K bodu 11.3:
V nadväznosti na legislatívne zmeny mesto Stará Turá predkladá na rokovanie do mestského

zastupiteľstva Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stará Turá č. 5/2016 - Nar.
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Stará
Turá.
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a vzhľadom na zistené nedostatky odporučila
doplniť do jednotlivých ustanovení paragrafu 7 tohto VZN okrem citácie konkrétnych paragrafov aj
číslo zákona, ktorého sa tieto paragrafy týkajú. Takto upravený a doplnený materiál finančná komisia
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.
K bodu 12:
Predseda komisie stanovil dátum nasledujúceho rokovania finančnej komisie na 09.06.2016,
poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a ukončil rokovanie komisie o 18:30.

Zapísal: Ing. Jaroslav Holota

V Starej Turej 15.4.2016

