Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 13.10.2016 (vo štvrtok) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

Prítomní členovia:
Ing. Zloch, JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Ing. Petrášová, Janka Trúsiková, Mgr. Császár,
Ospravedlnení členovia:
Ing. Görög, Mgr. Šedovičová, Ing. Adámek, Mgr. Jankovič,
Ostatní:
Ing. Galovičová, Ing. Holota, Ing. Volár, Bc. Zigová, Mgr. Hučková, Mgr. Dolníková,
Mgr. Barbušinová, Mrg. Šumichrastová, Ing. Durec, Ing. Málek, Ing. Vráblová.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia
Návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2017-2019
Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá na obdobie 2017-2019
Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 - 2021
Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá
Ostatné
Záver

Úvod:
Rokovanie finančnej komisie zahájila o 16:00 hod. podpredsedníčka JUDr. Patrícia Klačková, ktorá
z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti predsedu komisie Ing. Göröga viedla rokovanie.
K bodu 1. - Majetkové záležitosti
1.1. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Petra Fajnora, bytom Komenského 264/4, Stará Turá o
odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/217 – trvalý trávny porast o výmere 82 m2,
ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. Jedná sa o svahovitý pozemok zarastený krovím.
Žiadateľ má záujem pozemok vyčistiť a v budúcnosti oplotiť, lebo tvorí okolie jeho rekreačnej chaty.
Finančná komisia odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/217 odporúča.
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1.2. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani JUDr. Oľgy Baranovej, Sadová 3022/2, Stará Turá
o odkúpenie časti 501 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/193 – ostatné plochy o celkovej
výmere 2209 m2, ktorý sa nachádza na ul. Sadovej vedľa nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky.
Žiadateľka predmetný pozemok užíva ako záhradu viac ako 10 rokov. Po celej dĺžke pozemku je
v zemi uložené a vedené vysokotlakové plynové potrubie. Žiadeľka si je vedomá v prípade odkúpenia
predmetnej časti pozemku, že je na ňom zriadené zákonného vecného bremena.
Finančná komisia odpredaj časti 501 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/193 odporúča s
podmienkou upozornenia v kúpnej zmluve na zákonné vecné bremeno existujúcich inžinierskych sietí
nachádzajúcich sa v pozemku.

1.3. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Ivety Psotnej, bytom Štúrova 564/17, Stará Turá
a Mgr.Art. Ivana Ožváta, bytom Škultétyho 3, Ivanka pri Dunaji o odkúpenie časti z pozemku
parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 – zast. plochy o celkovej výmere 9245 m2, ktorý sa nachádza na ul.
Štúrovej. Pozemok žiadajú odkúpiť z dôvodu vybudovania prístrešku pre osobné vozidlo.
Finančná komisia odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 neodporúča, odporúča
zriadiť vecné bremeno, prípadne prenájom pozemku.

1.4. Žiadosť o súhlas s uložením elektrickej prípojky a zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Alexandra Kopeckého, bytom Hurbanova 138/26, Stará Turá
a Mgr. Zuzany Baňákovej, bytom SNP 149/58, Stará Turá o súhlas s umiestnením a zriadenie
vecného bremena na pozemku parc. č. 4481/2 z dôvodu uloženia NN prípojky k novostavbe
rodinného domu, ktorý bude na pozemkoch parc. č. 4277 a parc. č. 4276.
Finančná komisia odporúča vydať súhlas a zriadenie vecného bremena z dôvodu uloženia NN prípojky
na pozemku parc. č. 4481/2.

1.5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tomáša Robeka, bytom Papraď 1508, Stará Turá
o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 13120 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky k
pozemku parc. č. 13133.
Finančná komisia zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 13120 odporúča.
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1.6. Žiadosť o sprístupnenie príjazdovej cesty
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tomáša Robeka, bytom Papraď 1508, Stará Turá
o sprístupnenie príjazdovej obecnej cesty, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 13120 k rodinnému
domu súp. č. 1508.
Finančná komisia sprístupnenie príjazdovej cesty neodporúča, nakoľko pozemok, na ktorom sa
prístupová cesta nachádza, je verejne prístupný a cesta nie je zapísaná v sieti miestnych komunikácií.

1.7. Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka s investičnou akciou
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o vydanie súhlasu
s investičnou akciou „Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV – VS4 Stará Turá“
podľa rozpisu.
Finančná komisia vydanie súhlasu s investičnou akciou odporúča.

1.8. Žiadosť o vydanie súhlas vlastníka s investičnou akciou
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o vydanie súhlasu
vlastníka s investičnou akciou „Rekonštrukcia – zateplenie polikliniky Stará Turá – blok B a C“.
Žiadateľ pripravuje pre rok 2017 2. etapu rekonštrukcie Polikliniky blok B a C pozostávajúcu z
výmeny okenných konštrukcií, výmeny deliacich presklených priečok, zateplenia fasády,
rekonštrukcie schodiska a zádveria do priestorov lekárne (statika), rekonštrukcie schodiska a zádveria
do priestorov bloku B (statika), rekonštrukcie podláh I. NP, II. NP, III. NP, revíziu a úpravu rozvodov
ÚK.
Finančná komisia vydanie súhlasu s investičnou akciou odporúča.

1.9. Návrh na zrušenie uznesenia č. 14 – V/2015
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zrušenie uznesenia č. 14 – V /2015 zo dňa 24.4.2015, ktorým
bolo schválené zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1044, parc. č. 1042/1 a parc. č.
1050/1 z dôvodu výstavby novej vodovodnej prípojky pre objekt bývalých DJ na Ul. Jiráskovej
168/16. Nakoľko sa jedná o pozemky mesta a mestskú organizáciu, nie je potrebné zriadenie vecného
bremena.
Finančná komisia zrušenie uznesenia č. 14 – V/2015 odporúča.

1.10. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Ivety Psotnej, bytom Štúrova 564/17, Stará Turá
a Mgr.Art. Ivana Ožváta, bytom Škultétyho 3, Ivanka pri Dunaji o odkúpenie časti z pozemku
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parcela reg. „E“ parc. č. 1762 – orná pôda o celkovej výmere 12831 m2, ktorý sa nachádza za
rodinným domom na ul. Štúrovej súp. č. 564, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Odkúpenie pozemku
žiada z dôvodu vytvorenia malej záhradky.
Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 5.9.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 12 XVIII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1761/229 – orná pôda o výmere
275 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra „C“.
Finančná komisia odpredaj pozemku parcela reg.„C“ parc. č. 1761/229 odporúča za cenu 20,- €/m2.

1.11. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Radoslava Nikodéma, bytom Štúrova 563/15, Stará Turá,
MUDr. Jozefa Galbavého a manž. Ing. Zuzany Galbavej, bytom Štúrova 562/13, Stará Turá a Ing.
Deana Pašku a manž. MUDr. Aleny Paškovej, bytom Štúrova 561/11, Stará Turá o odkúpenie časti z
pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1762 – orná pôda o celkovej výmere 12831 m2, ktorý sa nachádza
na ul. Štúrovej za rodinnými domami žiadateľov. Odkúpenie pozemku žiadajú z dôvodu vytvorenia
záhrad.
Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 5.9.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 12 XVIII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1761/226 – orná pôda o výmere 274
m2 – nadobúdateľ bude Ing. Dean Paška a manž. MUDr. Alena Pašková, Štúrova 561/11, Stará Turá,
o pozemok parc. č. 1761/227 – orná pôda o výmere 274 m2 – nadobúdateľ bude MUDr. Jozef Galbavý
a manž. Ing. Zuzana Galbavá, Štúrova 562/13, Stará Turá, o pozemok parc. č. 1761/228 – orná pôda
o výmere 274 m2 – nadobúdateľ bude Radoslav Nikodém, Štúrova 563/15, Stará Turá. Pozemky budú
evidované ako parcela registra „C“.
Finančná komisia odpredaj pozemkov parcele reg.„C“ parc. č. 1761/226, parc. č. 1761/227 a parc. č.
1761/228 odporúča za cenu 20,- €/m2.

1.12. Návrh na doplnenie pozemkov do nájmu
Majetkové oddelenie predkladá návrh na doplnenie do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará
Turá pozemky, na ktorých sa nachádzajú panelové garáže v meste Stará Turá. Jedná sa o pozemky
parc. č.1578 (Hurbanova ul. pri RK cintoríne), parc. č. 1061/1 a parc. č. 1061/4 (Dibrovova ul.), parc.
č. 4088/2 a parc. č. 4088/5 (Holubyho ul.).
Finančná komisia doplnenie pozemkov parc. č. 1578, parc. č. 1061/1, parc. č. 1061/4, parc. č. 4088/2
a parc. č. 4088/5 do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá odporúča.
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1.13. Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Stará Turá
Majetkové oddelenie predkladá návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Stará
Turá, v ktorých sa dopĺňa zvýšenie minimálneho limitu pokladne pri mimoriadnych situáciách (napr.
výplata odmien za voľby...) a doplniť VZN o obecných bytoch.
Finančná komisia návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Stará Turá
odporúča.

1.14. Návrh VZN č. 8/2016 – Nar. O obecných bytoch
V súvislosti s kontrolou, ktorú vykonal Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky na 14
b.j., Ul. Hlubockého č. 676/1 v Starej Turej bolo zistené, že v záhlaví VZN č. 1/2016-Nar. O obecných
bytoch nie je uvedený zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
a zákon č. 276/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja
bývania.
Kontrola taktiež požadovala doplniť čísla paragrafov zákona č. 443/2010 Z.z., ktoré musia byť
dodržané pri uzatváraní podnájomných zmlúv.
Finančná komisia návrh VZN č. 8/2016 – Nar. O obecných bytoch odporúča.

1.15. Návrh Zámennej zmluvy
Na základe jednania mesta Stará Turá s VUC sa pripravuje zmluva o zámene nehnuteľností .
Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod kruhovou
križovatkou vrátane stavby kruhovej križovatky a pozemky pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej,
ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Po vyhotovení geometrických plánov sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované
v reg. parciel „C“ na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá:
-

pozemok parc. č. 914/2 – zast. plocha o výmere 4106 m2, pozemok parc. č. 914/6 – zast.
plocha o výmere 3683 m2, pozemok parc. č. 1127/16 – zast. plocha o výmere 187 m2,
pozemok parc. č. 877/5 – zast. plocha o výmere 33 m2, pozemok parc. č. 1038/10 – zast.
plocha o výmere 2827 m2, pozemok parc. č. 1038/23 – zast. plocha o výmere 1738 m2,
pozemok parc. č. 591/2 – zast. plocha o výmere 2001 m2, pozemok parc. č. 877/2 – zast.
plocha o výmere 2587 m2, pozemok parc. č. 312/4 – zast. plocha o výmere 8229 m2, pozemok
parc. č. 312/6 – zast. plocha o výmere 2244 m2 a stavba kruhovej križovatky.

Po vyhotovení znaleckých posudkov sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“
a stavby v k. ú. Stará Turá na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom
v Trenčíne:
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-

-

-

stavba Domov mládeže súp. č. 377 postavená na pozemku parc. č. 618, pozemok parc. č. 618
– zast. plocha o výmere 1116 m2, pozemok parc. č. 620/2 – zast. plocha o výmere 28 m2,
stavby Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne
postavená na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, prípojka
kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a pozemok parc. č. 619 –
zast. plocha o výmere 414 m2, pozemok parc. č. 620/1 – zast. plocha o výmere 1853m2,
pozemok parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2,
stavba Kotolňa súp. č. 376 postavená na pozemku parc. č. 614, pozemok parc. č. 614 – zast.
plocha o výmere 356 m2, pozemok parc. č. 613/1 – zast. plocha o výmere 1115 m2,
stavba Dielne postavená na pozemku parc. č. 612 a nadstavba dielní – rozostavaná, pozemok
parc. č. 612 – zast. plocha o výmere 624 m2, pozemok parc. č. 613/3 – zast. plocha o výmere
310 m2,
stavba Telocvičňa bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. 616, pozemok parc. č. 616 – zast.
plocha o výmere 961 m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zamieňané pozemky, ktoré sú vo vlastníctve
mesta sa nachádzajú pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve TSK a pre mesto sú nevyužiteľné.
Taktiež stavba kruhovej križovatky je pre mesto nevyužiteľná nakoľko je súčasťou cesty II. triedy.
Finančná komisia návrh Zámennej zmluvy odporúča bez pripomienok
K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta:
Vedúci ekonomického oddelenia informoval, Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje finančné
prostriedky v celkovej výške 1.227.894 €, z toho suma 625.830 € je účelovo viazaná z časti
v rezervnom fonde sumou 602.910 € a z časti na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov sumou
22.920 €. Stav finančných prostriedkov mesta je od marca 2016 ustálený. Mesto očakáva príjem z
refundovaných výdavkov z investičnej akcie „Verejné osvetlenie II. etapa“ vo výške 720 tis. €,
z ktorých sa vyčlení suma 500 tis. € na splatenie preklenovacieho úveru, ktorý bol prolongovaný do
31.01.2017.
Plnenie rozpočtu mesta za III. polrok 2016 je v súlade so stanovenými cieľmi, bežný rozpočet
vykazuje mierne šetrenie výdavkov a prekročenie príjmov, z čoho sa odvíja prebytkové hospodárenie
celkového rozpočtu vo výške 797 433 €. Na plnení celkového rozpočtu sa podieľa bežný rozpočet
prebytkom vo výške 945 496 €, kapitálový rozpočet schodkom vo výške 81 137 € a finančné operácie
schodkom vo výške 66 926 €. Na základe vyššie uvedeného predpokladáme, že plnenie programového
rozpočtu na konci roka 2016 bude v súlade so stanovenými cieľmi.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 3 – Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia:
V súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ekonomické oddelenie Mestského
úradu Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia k V. zmene rozpočtu
mesta Stará Turá na rok 2016. Predložené rozpočtové opatrenie č. 41 je návrh rozpočtového opatrenia,
ktorého schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia č. 31, 32, 33, 37,
38, 39 a 40 sú rozpočtové opatrenia, ktoré schválila primátorka mesta a mestskému zastupiteľstvu sú
predložené na vedomie. Rozpočtové opatrenia č. 34, 35, 36 a 42 sú rozpočtové opatrenia zrealizované
podľa ustanovenia §14 ods. 1 druhej časti prvej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, ktoré nie je potrebné schvaľovať orgánom mesta a z tohto dôvodu sú
predložené k rokovaniu do mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie. Vplyvom vyššie
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uvedených rozpočtových opatrení dôjde k navýšeniu príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu o sumu
49 314 €, čím bude vyrovnanosť rozpočtu mesta zachovaná.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a rozpočtové opatrenie č. 41 odporúča schváliť.

K bodu 4 – Návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2017-2019:
Mgr. Šumichrastová na rokovaní finančnej komisie uviedla: Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 sme
vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2016, z plánovaných podujatí na rok 2017 a zo zámerov
týkajúcich sa čiastočnej rekonštrukcie priestorov DK Javorina.V príjmovej časti rozpočtujeme nižšie
príjmy z vlastnej činnosti – z prenájmu nebytových priestorov. V súčasnej dobe vykazujeme voľné
priestory po vysťahovaní múzea, ktoré sú ťažko prenajateľné kvôli ich umiestneniu v budove na
2.poschodí. Taktiež sa znížil počet predajných akcií, čo značne ovplyvňuje plnenie príjmov. V
podprograme 11.1. Kultúrne podujatia uvažujeme s navýšením príjmov. Výdavková časť rozpočtu
dosahuje celkovo sumu 272 385 €, z čoho suma 233 615 € je rozpočtovaná na bežné výdavky, suma
38 770 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky. Bežný transfer mesta je oproti roku 2016 zvýšený o
14 395€.V tejto sume je zahrnutá mzda a odvody pracovníčky, ktorá sa vrátila po MD na miesto
kultúrneho manažéra a navýšenie výdavkov na mzdy o 3%. Ostatné položky rozpočtu zostali
nezmenené. V kapitálovej časti rozpočtu presúvame 18 000 € z roku 2016 na KD Papraď – zateplenie
strechy do rozpočtu pre rok 2017. Kapitálový transfer v hodnote 10.770 € na prvok 112.3 Mestské
múzeum žiadame na vytvorenie depozitu pre Mestské múzeum, ktorý je jednou z podmienok
zaregistrovania Mestského múzea do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky. Kapitálový
transfer 10 000 € pre podprogram 11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráce - tu uvažujeme o
presťahovaní Informačnej kancelárie z priestorov OD Billa do Domu kultúry Javorina z dôvodu
vhodnejšieho umiestnenia v centre mesta a lepšej využiteľnosti pracovníčky aj pre potreby DK
Javorina.
Finančná komisia predložený návrh na rozpočet zobrala na vedomie a odporúča preveriť nevyhnutnosť
zriadenia depozitu v navrhovaných priestoroch na prízemí domu kultúry, nakoľko podľa názoru
členov komisie je na tento účel vhodnejšie vyčleniť priestory na II. poschodí. K samotnému návrhu
rozpočtu DK Javorina nemala finančná komisia žiadne pripomienky a mestskému zastupiteľstvu ho
odporúča schváliť.
K bodu 5 – Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby mesta Stará Turá na obdobie
2017-2019:
Riaditeľka m.p.o. Technické služby Ing. Vráblová k ich rozpočtu na rok 2017 na rokovaní finančnej
komisie uviedla nasledovné: Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú
rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na
nami zverených úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce na verejnom osvetlení,
verejnej zeleni (sadbové práce, práce na CMZ…), miestnych komunikáciách (spevnené plochy),
odpadovom hospodárstve (kontajnerové státia), prostredí pre život (Dom smútku, ihriská),… Zväčša
sa počas roka vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií…). Na rok
2017 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície, a to na programe 7. ide o rekonštrukcie
miestnych komunikácií, rekonštrukcia spevnených plôch na Ul.Hurbanovej a na programe 12. sme
zaradili rekonštrukciu vnútorných priestorov v Dome smútku, vybudovanie ihriska na Kujanovci a tiež
realizáciu parkových a terénnych úprav pred Mestským úradom v súlade s projektom. V bežných
výdavkoch sú na rok 2017 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd u robotníkov o 5%,
administratívnych pracovníkov o 3% ). Zároveň na programe 6. Odpadové hospodárstvo je plánované
navýšenie mzdových výdavkov na cca 4 pracovníkov za minimálnu mzdu. Toto navýšenie by malo
byť pokryté príjmami od organizácie Envipak, tj. nebude mať vplyv na mestský rozpočet. Ďalej
navrhujeme navýšenie mzdových výdavkov na programe 7. Cesty – tu ide o dvoch pracovníkov –
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murárov, ktorí sú nevyhnutní pri realizácii plánovaných rekonštrukcií spevnených plôch a chodníkov.
Ostatné výdavky v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2016. Rozpočet organizácie na rok
2017 je zostavený ako vyrovnaný, celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované v sume 1 470 524 €.
Finančná komisia predložený návrh na rozpočet zobrala na vedomie, k predloženému materiálu
nemala žiadne pripomienky a mestskému zastupiteľstvu ho odporúča schváliť.
K bodu 6 – Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019:
Mesto Stará Turá pre rok 2017 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú
rozpočtované vo výške 7.137.685 €. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje zvýšený
príjem z podielových daní, ktoré avizuje ministerstvo financií. Sadzby dane z nehnuteľností pre
nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, avšak celkový príjem dane z nehnuteľností v porovnaní
s rokom 2016 rozpočtuje o 20.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo
v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Celkové príjmy bežného rozpočtu sú
navrhnuté vo výške 5.729.374 €, čo je o 296.610 € viac ako v roku 2016. Celkové príjmy kapitálového
rozpočtu sú navrhnuté v objeme 776.028 €, čo je v porovnaní s rokom 2016 prepad o -1.022.282 €.
Príjem finančných operácií je navrhnutý v sume 632.383 € a to z dôvodu čiastočného vykrytia
schodku kapitálového rozpočtu vo výške 237.513 €, na ktorý mesto navrhuje použiť prostriedky
z rezervného fondu a z dôvodu čerpania úveru na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami na
Hlubockého ulici v sume 402.750 €.
Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 7.137.685 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške
5.357.237 €, suma 1.731.283 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 49.165 € je
rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie, ktorých realizácia je naplánovaná
v roku 2017 a ktorých celkový objem je navrhnutý v sume 1.731.283 €, budú financované v prevažnej
miere z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 965.255 € a z cudzích zdrojov vo výške
766.028 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2017 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 364.157 €
a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 955.255 €. Celkový rozpočet 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. rozdiel
celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a kapitálového
rozpočtu) je schodok vo výške 591.098 €. Mesto navrhuje, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol
krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 364.157 € a prebytkom finančných operácií v sume
591.098 €, z ktorej suma 237.513 € sú prostriedky z účtu rezervného fondu. V dôsledku použitia
prostriedkov z rezervného fondu, by rezervný fond na konci roka 2017 vykazoval sumu 365.395 €.
Finančná komisia okrem predloženého návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017 prerokovala aj
dodatočne predložené návrhy na navýšenie výdavkov rozpočtu mesta v roku 2017, ktoré predložili
poslanec MsZ Ing. Zloch a primátorka mesta Ing. Halinárová. Finančná komisia na základe informácií
od zamestnancov mesta konštatuje, že časť z dodatočne navrhovaných výdavkov Ing. Zlocha už bola
zapracovaná do návrhu rozpočtu mesta na rok 2017, ostatné navýšenia výdavkov (parkovacie plochy
pri poliklinike, spevnené plochy na ul. Dibrovovej a ostatné chodníky a komunikácie a tiež návrh na
zvýšenie odmien poslancov a členov komisií) finančná komisia odporúča riešiť až v budúcom roku
formou rozpočtových opatrení, podmienených získaním zdrojov krytia. Návrh primátorky na zvýšenie
výdavkov pre ZŠ o sumu 2.200 € z dôvodu zabezpečenia príspevku na školské potreby pre prvákov
finančná komisia odporúča schváliť a zapracovať do rozpočtu mesta pre rok 2017. Na základe
vykonania odporúčanej zmeny finančná komisia upozorňuje na zvýšenie schodku rozpočtu o túto
sumu a preto odporúča navýšiť aj krytie schodku rozpočtu r. 2017 z rezervného fondu zo sumy
237.513 € na 239.713 €. Finančná komisia takto upravený návrh rozpočtu mesta na rok 2017
mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť.
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K bodu 7 – Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 – 2021:
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 8 – Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá:
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 9 – Ostatné:
Bod „Ostatné“ neobsahoval žiadne pripomienky, námety ani dodatočné materiály.
K bodu 10 – Záver
Podpredsedníčka komisie poďakovala členom komisie a hosťom za účasť a ukončila rokovanie
komisie o 18:00 hod.

Zapísal:

Ing. Jaroslav Holota, tajomník komisie

Za správnosť: JUDr. Patrícia Klačková, podpredsedníčka komisie

V Starej Turej 17.10.2016
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