Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 1.12.2016 (vo štvrtok) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

Prítomní členovia (8):
Ing. Görög , Ing. Zloch, JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Ing. Petrášová, Janka Trúsiková,
Mgr. Császár, Mgr. Jankovič,
Ospravedlnení členovia (2):
Mgr. Šedovičová, Ing. Adámek
Ostatní:
Dľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia mesta Stará Turá
3.1. Návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. Technické služby
4. II. Návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2017-2019
5. II. Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá na obdobie 2017-2019
6. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019
7. Návrh smernice č. 10/2016 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ Stará
Turá.
8. Návrh VZN č. 9/2016-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a určení výšky
mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov...
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na rok 2017.
10. Ostatné
11. Záver
1.
2.
3.

Úvod:
Rokovanie finančnej komisie zahájil o 16:00 hod. predseda Ing. Bohdan Görög. Navrhol, aby sa pred
prvým bodom „Majetkové záležitosti„ prejednala žiadosť spoločnosti AQUATUR. Prítomní členovia
s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
K bodu 1. - Majetkové záležitosti
1. Žiadosť o prenájom pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Sumejje Hasipi, nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, Stará
Turá o prenájom časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 582/2 – zast. plocha o celkovej výmere 909
m2, ktorý sa nachádza pred predajňou zmrzliny v obchodnom dome na ul. SNP 111. V súčasnej dobe
má predmetnú časť ( 20 m2 ) pozemku prenajatú pán Šen Hasipi. Žiadateľka má záujem o väčšiu časť
pozemku, až po roh budovy OD, nakoľko priestor medzi súčasnou terasou a chodníkom pred OD je
neudržiavaný. Prenájom žiada od 1.1.2017.
Majetkové oddelenie prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 582/2 odporúča.
Finančná komisia prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 582/2 odporúča.
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2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Mgr. Radovana Biesika, Papraď 1594, Stará Turá a Evy
Fajnorovej, bytom Pirte 696/5, 907 01 Myjava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č.
16845/1 a parc. č. 16848/1 z dôvodu uloženia inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu na
pozemku parc. č. 16904/4.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16845/1 a parc. č. 16848/1
z dôvodu uloženia inžinierskych sietí odporúča.
Finančná komisia zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16845/1 a parc. č. 16848/1
odporúča.
3. 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.
Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 4.11.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 5 XX/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1761/230 – ostatná plocha o výmere
502 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra „C“.
Majetkové oddelenie odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/230 odporúča s podmienkou
upozornenia v kúpnej zmluve na zákonné vecné bremeno existujúcich inžinierskych sietí
nachádzajúcich sa v pozemku.
Finančná komisia odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/230 odporúča za cenu 6 € za
1 m2 a s podmienkou upozornenia v kúpnej zmluve na zákonné vecné bremeno existujúcich
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v pozemku.
4. 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. 1066, parc. č. 1067, parc. č. 1068, parc. č. 1069, parc. č. 1070, parc. č. 1071, parc. č. 1072,
parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079,
parc. č. 1080, parc. č. 1081 a parc. č. 1082 (Dibrovova ul.).
Majetkové oddelenie doplnenie pozemkov parc. č. 1066, parc. č. 1067, parc. č. 1068, parc. č. 1069,
parc. č. 1070, parc. č. 1071, parc. č. 1072, parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076,
parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079, parc. č. 1080, parc. č. 1081 a parc. č. 1082 do nájmu
spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá odporúča.
Finančná komisia odporúča uvedené pozemky doplniť do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o.
Stará Turá.
5. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb
m.p.o. Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok : Traktobager JCB 3CX EČ: NMZ 141 v
obstarávacej cene 57 600,- €. Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta
Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do
správy Technických služieb.
Majetkové oddelenie zverenie majetku do správy Technických služieb odporúča.
Finančná komisia zverenie majetku do správy Technických služieb odporúča.
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6. Zmena termínu ukončenia nájomného pomeru
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zmenu termínu ukončenia nájomného pomeru v zmluve
o nájme pozemku č. 73/maj/2015, ktorá je uzatvorená medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou
STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Zmenu termínu je potrebné predĺžiť do doby poskytnutia
dotácie z MDVaRR SR a schválenia úveru zo ŠFRB.
Majetkové oddelenie zmenu termínu ukončenia nájomného pomeru odporúča.
Finančná komisia odporúča dodatkom k zmluve č. 73/maj/2015 o nájme pozemku stanoviť termín jej
platnosti do 31.12.2017.
7. Kúpa bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27
Majetkové oddelenie predkladá návrh na schválenie investičného zámeru na odkúpenie bytového
domu na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 a schválenie záväzkov potrebných na čerpanie úveru zo ŠFRB
a dotácie z MDVRR SR.
1. kúpu obecných nájomných bytov do vlastníctva mesta Stará Turá
2. investičný zámer mesta zrealizovať kúpu obecných nájomných bytov v stavbe „Bytový
dom – Stará Turá“ ( SO 01 bytový dom 15 b.j. ). Bytový dom sa nachádza v kat. území Stará
Turá na pozemku parc. č. 441/2 a bol postavený podľa projektovej dokumentácie spracovanej
Ing. Kroupovou a spol., Pod Brezinou 35, Trenčín. Bytový dom má 15 bytových jednotiek (
z toho 11 dvojizbových b.j. a 3 trojizbové b.j. ) 4. nadzemné podlažia bez výťahu, je
nepodpivničený. Predmetný bytový dom je zapísaný na LV č. 10290.
3. spôsob financovania kúpy bytového domu:
- úver zo ŠFRB vo výške 60% z obstarávacej ceny
- dotácia z MDVRR vo výške 40% z obstarávacej ceny
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a predložením žiadosti
o poskytnutie dotácie na obstaranie obecných nájomných bytov.
Mestské zastupiteľstvo čestne prehlasuje, že v prípade poskytnutia dotácie z MDVRR, túto
skutočnosť oznámi ŠFRB aj s výškou poskytnutej dotácie.
4. nájomný charakter bytov v bytovom dome na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 po dobu 40
rokov.
5. záväzok, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytovému domu na Ul. Hlubockého súp.
č. 306/27 a výmaze záložného práva, ktoré bolo zriadené na zabezpečenie úveru
predávajúceho, zriadi mesto Stará Turá záložné právo v prospech ŠFRB na predmetnom
bytovom dome.
6. záväzok pri prenájme bytov dodržať § 22 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní.
7. zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta Stará Turá počas trvania
zmluvného vzťahu so ŠFRB.
8. zabezpečenie úveru zo ŠFRB záložným právom na nehnuteľnosti:
budova Slobodárne súp. č. 373 postavená na pozemku parc. č. 604, pozemok parc. č. 604 –
zast. plocha o výmere 680 m2, budova súp. č. 260 postavená na pozemku parc. č. 542/5,
pozemok parc. č. 542/5 – zast. plocha o výmere 877 m2. Cena uvedených nehnuteľností je na
základe znaleckého posudku č. .................... vypracovaného Ing. Evou Gregušovou, znalcom
z odboru stavebníctvo.
Majetkové oddelenie kúpu bytového domu odporúča s dodržaním podmienok pre poskytnutie dotáciu
z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB.
Finančná komisia kúpu bytového domu odporúča s dodržaním podmienok pre poskytnutie dotáciu
z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB.
Finančná komisia ďalej odporúča mestskému úradu riešiť bezpečnosť pri vychádzaní z bytového
domu po schodoch na cestu ešte pred uvedením bytového domu do prevádzky.
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8. Rozpočtové opatrenie
Majetkové oddelenie predkladá rozpočtové opatrenie – navýšenie výdavkov na položke rozpočtu 1.2.3
„Výkup pozemkov“ o sumu 11 546,- € z dôvodu odsúhlasenia odkúpenia pozemkov uzneseniami č. 3XXI/2016 (od Jána Tareka) a č. 4-XXI/2016 (od úpadcu CHIRANA PREMA a.s.).
Finančná komisia rozpočtové opatrenia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.
9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 440/2
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Mareka Žákoviča, Hlubockého 3/308, Stará Turá o odkúpenie
časti z pozemku parc. č. 440/2, ktorý sa nachádza na ul. Hlubockého za rodinným domom vo
vlastníctve žiadateľ.
Majetkové oddelenie odpredaj časti z pozemku parc. č. 440/2 odporúča.
Finančná komisia zámer odpredaja časti pozemku par. č. 440/2 o výmere 1 050 m2 odporúča a zároveň
ho odporúča oznámiť aj pánovi Šviglerovi.
10. Žiadosť o súhlas k realizácii projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá o vydanie
nasledovných súhlasov - súhlas k realizácii projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará
Turá“, súhlas vlastníka pozemku mesta Stará Turá parc. č. 312/4 a parc. č. 1825/83 na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“. Súčasne predkladá žiadosť o zriadenie
vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, uloženia, pripojenia, údržby, opravy odľahčovacej
komory OK V3B na parc. č. 312/4 a žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1825/83 – orná pôda
o výmere 354 m2, nakoľko na predmetnom pozemku je situovaný rozdeľovací objekt ČOV
a odľahčovacia komora OK V1A. Kúpnu cenu za predmetný pozemok navrhujú 354,- €.
Majetkové oddelenie vydanie súhlasov, zriadenie vecného bremena a odpredaj pozemku parc. č.
1825/83 odporúča.
Finančná komisia vydanie súhlasov, zriadenie vecného bremena a odpredaj pozemku parc. č. 1825/83
odporúča.
11. Žiadosť o udelenie súhlasu
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Františka Pásztora - zástupcu bytového domu Dibrovova
221/29, Stará Turá o vydanie súhlasu k oprave poškodenej ležatej kanalizácie pri BD, ktorá je
v havarijnom stave.
Majetkové oddelenie vydanie súhlasu odporúča.
Finančná komisia vydanie súhlasu odporúča.
K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta:
Informáciu k aktuálnemu hospodáreniu mesta poskytol p. Holota: Mesto Stará Turá v súčasnosti
eviduje finančné prostriedky v celkovej výške 1.367.127 €, 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 v októbri
zinkasovalo dlho očakávané finančné prostriedky z refundovaných výdavkov z investičnej akcie
„Verejné osvetlenie II. etapa“ vo výške 692 506 €, z ktorých suma 500 tis. € bola okamžite použitá na
splatenie preklenovacieho úveru. Očakávané plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2016 je v súlade so
stanovenými cieľmi, bežný rozpočet vykazuje predbežne prebytok vo výške 558 702 €, kapitálový
329 425 € a finančné operácie schodok vo výške 637 821 €. Celkové plnenie rozpočtu na konci roka
by malo vykazovať prebytok vo výške 250 306 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a bez pripomienok ho jednohlasne
odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
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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 VI. zmene rozpočtu
mesta Stará Turá na rok 2016. Predložené rozpočtové opatrenia č. 48 a 49 sú návrhy rozpočtových
opatrení, ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia č. 43,
44, 45 a 46 sú rozpočtové opatrenia, ktoré schválila primátorka mesta a mestskému zastupiteľstvu sú
predložené na vedomie. Rozpočtové opatrenie č. 47 je 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 je predložené
k rokovaniu do mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie. Vplyvom rozpočtových
opatrení uvedených v prílohe k tomuto dokumentu dôjde k zníženiu príjmovej časti rozpočtu o sumu
815.808 € a vo výdavkovej časti rozpočtu k zníženiu o sumu 1.079.921 €. Celkový rozpočet po
zrealizovaných zmenách bude vykazovať prebytok vo výške 264.113 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a rozpočtové opatrenia č. 48 a 49 odporúča schváliť.
K bodu 3.1 – Návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. Technické služby:
Vychádzajúc z reálnych výdavkov za obdobie 1-10/2016 a predpokladu príjmov a výdavkov na
obdobie 11-12/2016 Ing. Vráblová, riaditeľka m.p.o. Technické služby navrhuje tieto zmeny:
1. Presun medzi kapitálovými a bežnými výdavkami na prg.7.
(Dôvodom je že niektoré výdavky na opravu MK sa nedajú účtovať ako
kapitálové výdavky, patria do bežných výdavkov)
2.Zníženie bežných výdavkov na prg.7.
spolu
a navýšenie bežných výdavkov na prg. 15.
(Dôvodom je, že počas roka sme sa zapojili do Projektov z Úradu práce,
čiže je potrebné navýšiť výdavky na tento prvok 15.1.7.
Tieto zvýšené výdavky 27 000 € vykrývame:
1.dotáciou z Úradu práce 9 000 € a
2.znížením výdavkov na programe 7. 18 000 €.
Celkovo bola dotácia z Úradu práce vyššia ako sme predpokladali až o 21 000 €.
To namená, že o rozdiel – a to o 12 000 € bude znížená celková dotácia z Mesta.)
3.Presun medzi kapitálovými a bežnými výdavkami na prg.12
(Dôvodom je, že niektoré výdavky – nákup stromov, oprava fontány,
vianočná výzdoba sa nedajú účtovať ako kapitálové, patria do bežných výdavkov)
4.Presun medzi kap. a bež. výd. na podprg. 12.1.2 – Cintoríny
(Dôvodom je, že niektoré výdavky – výhrevné koberčeky, skrine, zabezpečovacie
zariadenie sa nedajú účtovať ako kapitálové, patria do bežných výdavkov)

3 000 €

18 000 €
27 000 €

11 000 €

7 500 €

Celkový vplyv uvedených zmien na čerpanie mestských dotácií je zníženie o 12 000 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a navrhované zmeny rozpočtu odporúča schváliť.

K bodu 4 – Návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2017-2019:
K návrhu rozpočtu Domu kultúry Javorina na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 uviedla
riaditeľka tejto organizácie nasledovné:
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Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní 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 273 385 €, z čoho suma 245 385 € je
rozpočtovaná na bežné výdavky , suma 28 000 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky.
Bežný transfer mesta je oproti roku 2016 celkovo zvýšený o 25 165€, z toho :
- V prvku 112.1 o 14 395 €.V tejto sume je zahrnutá mzda a odvody pracovníčky Kataríny
Medňanskej, ktorá sa vrátila po MD na miesto kultúrneho manažéra plus celkové navýšenie
výdavkov na mzdy pre všetkých zamestnancov o 3%.
- V prvku 112.3 – Mestské múzeum o 10.770 €. Uvedené finančné prostriedky budú určené na
vytvorenie depozitu pre Mestské múzeum, ktorý je jednou z podmienok zaregistrovania
Mestského múzea do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky.
Ostatné položky rozpočtu zostali nezmenené.
V kapitálovej časti rozpočtu presúvame 18 000 € z roku 2016 na prvok 11.2.4. KD Papraď –
zateplenie strechy do rozpočtu pre rok 2017.
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 materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a navrhovaný rozpočet na rok 2017 odporúča schváliť.
K bodu 5 – Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby mesta Stará Turá na obdobie
2017-2019:
K návrhu rozpočtu m.p.o. Technické služby na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 uviedla
riaditeľka tejto organizácie nasledovné:

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 odzrkadľuje
potreby bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme
vychádzali z predpokladu plnenia v roku 2016 a predpokladaných skutočností na rok 2017.
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 (spevnené plochy, sadbové
práce, práce na CMZ, verejné osvetlenie...) Počas roka sa často 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 a spevnených plôch a na programe 12. sme zaradili
rekonštrukciu priestorov na Dome smútku a tiež realizáciu detského ihriska a realizáciu
parkových a terénnych úprav v priestore pred Mestským úradom.
V bežných výdavkoch sú na rok 2017 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd
na každom programe o 5% okrem programu Administratíva – 3%). Ostatné výdavky
v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2016.
Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný, celková výška príjmov a teda
aj výdavkov je 1.470.524 €.
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Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a navrhovaný rozpočet na rok 2017 odporúča schváliť.
K bodu 6 – Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019:
Návrh rozpočtu mesta prezentoval vedúci ekonomického oddelenia p. Holota: Mesto Stará Turá pre
rok 2017 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške
7.139.298 €. 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 rozpočtujeme
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 5.741.394
€, čo je o 427.572 € viac ako príjmy schváleného rozpočtu na rok 2016 pred jeho zmenami. Celkové
príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 784.904 €, čo je v porovnaní s kapitálovými
príjmami na rok 2016 pred zmenami rozpočtu prepad o -1.013.406 €. Príjem finančných operácií je
navrhnutý v sume 613.000 € a to z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu vo
výške 210.250 €, na ktorý navrhujeme 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 7.139.298 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške
5.358.937 €, suma 1.731.196 € 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 1.731.196 €, budú financované v prevažnej
miere z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 956.292 € a z cudzích zdrojov vo výške
774.904 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2017 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 382.457 €
a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 946 292 €. 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 563.835 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý
prebytkom z bežného rozpočtu v sume 382.457 € a prebytkom finančných operácií v sume 563.835 €,
z ktorej suma 210.250 € sú prostriedky z účtu rezervného fondu. V dôsledku použitia prostriedkov
z rezervného fondu a s prihliadnutím na očakávaný prebytok rozpočtu na konci roka 2016, by rezervný
fond na konci roka 2017 vykazoval sumu 643.725 €, čo je navýšenie v absolútnej hodnote o 40.817 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a navrhovaný rozpočet na rok 2017 odporúča schváliť.

K bodu 7 – Návrh smernice č. 10/2016 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ
Stará Turá.
Mesto Stará Turá navrhuje upraviť odmeny poslancov MsZ, predsedov a členov komisií nasledovne:
- odmena poslancovi MsZ za každé zasadnutie:
20 €
- odmena predsedovi komisie MsZ za každé zasadnutie:
15 €
- odmena členovi komisie MsZ za každé zasadnutie:
10 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a v počte hlasov 7 ho odporúča schváliť.
(Jeden člen sa zdržal hlasovania)
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K bodu 8 – Návrh VZN č. 9/2016 – Nar. o určení dotácie na prevádzku škôl a školských zariadení
mesta Stará Turá:
Príjemcom dotácie podľa navrhovaného VZN sú nasledovné školy a školské zariadenia s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá:
a)
b)
c)
d)

Základná škola Hurbanova 128/25 Stará Turá ,
Základná umelecká škola SNP 293/31 Stará Turá.
Materská škola Hurbanova 142/46 Stará Turá,
Centrum voľného času Gen. M.R. Štefánika 355/4 Stará Turá.

Výška dotácií na rok 2017 je navrhovaná pre jednotlivé školy a školské zariadenia nasledovne:
Školy a školské zariadenia
zriadené mestom
Stará Turá

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka (dieťa)/rok
v eurách

Celkový objem finančných
prostriedkov
2017

734

250 885,00 €

2 408

633 417,00 €

Centrum voľného času

96

73 292,00 €

Školský klub detí

329

84 566,00 €

Školská jedáleň pri ZŠ

139

95 398,00 €

Základná umelecká škola
Materská škola

Okrem uvedených dotácií VZN rieši aj výšku jednotlivých príspevkov pre školy a školské zariadenia
od rodičov na jedného žiaka.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča schváliť.
K bodu 9 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na rok 2017:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta obsahuje šesť konkrétnych úloh
zameraných na dodržiavanie právnych predpisov mesta a mestských organizácií, výdavkov na
obstaranie dlhodobého majetku a vypracovania odborných stanovísk a správ o kontrolnej činnosti.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča schváliť.
K bodu 10 – Ostatné
V rámci bodu „Ostatné“ boli predložené nasledovné materiály:
A/ Žiadosť spoločnosti AQUATUR, a.s. o odsúhlasenie postupu pre výber nového
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
B/ Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2015
C/ Návrh na odpis pohľadávok

8

K bodu 10 A/ - Žiadosť spoločnosti AQUATUR:
Vzhľadom na to, že súčasnému prevádzkovateľovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mesta
Stará Turá uplynie zmluva o prevádzkovaní dňa 31.12.2017 a vzhľadom k potrebe zabezpečenia
kontinuálneho prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, spoločnosť AQUATUR
žiada o odsúhlasenie postupu pre výber nového prevádzkovateľa a o odsúhlasenie návrhu zmluvy,
ktorou sa bude nový prevádzkovateľ pri spravovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie riadiť.
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu jednohlasne odporúča jeho schválenie.
K bodu 10 B/ - Výročná správa:
Mesto Stará Turá za rok 2015 zostavilo individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú
správu v zákonom stanovených termínoch. Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za
rok 2015 a overenie súladu výročnej správy s účtovnými závierkami za rok 2015 vykonala spoločnosť
NOVOAUDIT, s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch. Mesto Stará Turá vypracovalo výročnú správu za
rok 2015 v súlade s ustanovením § 22b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako spoločnú
výročnú správu ku konsolidovanej i individuálnej účtovnej závierke a z tohto dôvodu výročná správa
k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 nebola vypracovaná ako samostatný dokument. Správa
nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke mesta Stará Turá za rok 2015 bola vypracovaná
dňa 05.10.2016, správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 bola vypracovaná dňa
11.11.2016 a správa o overení súladu výročnej správy s individuálnou a konsolidovanou účtovnou
závierkou za rok 2015 bola vypracovaná 11.11.2016 a všetky uvedené správy audítora sú súčasťou
výročnej správy. V súlade s ustanovením § 23 zákona o účtovníctve boli výročná správa spolu
s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou a so správami audítora uložené a zverejnené
v registri účtovných závierok dňa 29.11.2016.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na
rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 10 C/ - Návrh na odpis pohľadávok:
Mesto Stará Turá v roku 2007 v rámci delimitácie prevzalo od zanikajúcej organizácie Technotur
pohľadávky, ktoré ku dňu zániku tejto spoločnosti neboli vyrovnané. Mesto Stará Turá k polroku 2016
z týchto prevzatých pohľadávok eviduje celkovo neuhradenú sumu vo výške 22.096,93 €, z toho
v dvoch prípadoch ide o pohľadávky, ktoré sú postupne splácané formou exekučného príkazu,
v jednom prípade ide o pohľadávky voči spoločnosti CHIRANA-PREMA, a.s. v konkurze, ktoré boli
uplatnené v konkurznom konaní a v poslednom prípade ide o pohľadávky voči pánovi V....kovi, ktoré
sú nevymožiteľné a navyše už aj premlčané. Z uvedeného dôvodu ekonomické oddelenie mestského
úradu navrhuje pohľadávky voči pánovi V....kovi, ktorých výška je 3.331,64 €, v plnej výške odpísať.
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto v minulosti vytvorilo na všetky uvedené pohľadávky opravné
položky, odpísanie pohľadávok voči pánovi V....kovi nebude mať žiaden vplyv na hospodársky
výsledok mesta.
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu jednohlasne odporúča pohľadávky vo
výške 3.331,64 €, evidované voči pánovi V....kovi, v plnej miere odpísať.
K bodu 10 – Záver
Predseda komisie poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a rokovanie komisie ukončil o 18:20
hod.
Zapísal:

Ing. Jaroslav Holota, tajomník finančnej komisie

Za správnosť: Ing. Bohdan Görög, predseda finančnej komisie
V Starej Turej 6.12.2016
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