Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 9.2.2017 (vo štvrtok) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

Prítomní členovia (8):
Ing. Zloch, JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Ing. Petrášová, Janka Trúsiková,
Mgr. Császár, Mgr. Jankovič, Ing. Adámek.
Ospravedlnení členovia (2):
Ing. Görög, Mgr. Šedovičová.
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. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2016
5. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2016
6. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2016
7. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá
8. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o.
9. Ostatné
10. Záver
1.
2.
3.

Úvod:
Rokovanie finančnej komisie zahájila o 16:00 hod. podpredsedníčka JUDr. Patrícia Klačková.

K bodu 1. - Majetkové záležitosti
1. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti pána Mariána Porubana a manž. Ivety Porubanovej, obidvaja
trvale bytom ul.Komenského 264/4, 916 01 Stará Turá, pána Miloša Radenu a manž. Magdalény
Radenovej, obidvaja trvale bytom ul.Komenského č.264/4, 916 01 Stará Turá, pani Marty Hrašnej,
trvale bytom Komenského 264/4, 916 01 Stará Turá o odkúpenie spoluvlastníckych podielov
z pozemku parc. č. 522/2 - zastavaná plocha o výmere 560 m2 , pod obytným domom súp. č. 264, na
ul.Komenského v Starej Turej, ktorý je zapísaný na LV č. 5693 pod B18 na mesto Stará Turá.
Majetkové oddelenie odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 522/2
odporúča.
Finančnná komisia odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 522/2
odporúča za cenu 0,10 € / 1m2.
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2. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Anny Dvončovej, trvale bytom ul. SNP č. 263/23, 916
01 Stará Turá o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 542/4 -zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 920 m2, pod bytovým domom súp. č. 263 na ul. SNP v Starej Turej,
ktorý je zapísaný na LV č. 6005 pod B26 na mesto Stará Turá.
Majetkové oddelenie odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela registra „C“, parc. č.
542/4 odporúča.
Finančná komisia odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela registra „C“, parc. č. 542/4
odporúča za cenu cenu 0,10 € / 1m2.
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti ZDRAV-TECH, s.r.o. so sídlom Gen. M. R.
Štefánika č. 367/84, 916 01 Stará Turá, zastúpená konateľom Jánom Vydareným, IČO : 44 772 751
o odkúpenie pozemku parc. č. 536/11 - ostatné plochy o celkovej výmere 126 m2, ktorý je zapísaný na
LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. V súčasnosti je pozemok v prenájme od mesta Stará Turá.
Spoločnosť
ZDRAV-TECH s.r.o chce kúpou uvedeného pozemku zabezpečiť bezpečný
a zjednodušený prístup autom k spoločnosti a zriadiť parkovaciu plochu.
Majetkové oddelenie odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 536/11 neodporúča.
Finančná komisia odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 536/11 neodporúča.
4. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Jozefa Matejku a manž. Vilmy Matejkovej, trvale bytom
ul. Štúrova č. 565/19, 916 01 Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela registra „E“, parc.č.
1762 - orná pôda o celkovej výmere 11734 m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslom B1na LV č. 1
na mesto Stará Turá v celosti. Pozemok sa nachádza za rodinným domom žiadateľov.
Majetkové oddelenie odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1762 odporúča.
Finančná komisia zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1762 odporúča za cenu
20 € / 1m2.
5. Žiadosť o umiestnenie šachty
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti SUPTel s.r.o, so sídlom Pri šajbách 3, 831 06
Bratislava, IČO: 35824425 o súhlasné stanovisko mesta Stará Turá z dôvodu vybudovania optického
kábla a umiesnenia plastovej šachty ROMOLD na pozemku parcela registra „C“, parc.č. 626/1 ostatné plochy o celkovej výmere 877 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 podradovým číslom B1 na
mesto Stará Turá v celosti. Šachta bude umiestnená v priestoroch pred Domom kultúry Javorina Stará
Turá.
Finančná komisia odporúča vrátiť žiadosť spoločnosti SUPTeL, s.r.o. na prepracovanie
s odôvodnením nejednoznačnosti formulácie.
6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Miroslava Gavendu a manž. Gabriely Gavendovej, trvale
bytom ul. Družstevná č. 469/84, 916 01 Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č.
4851/2 z dôvodu umiestnenia elektrickej prípojky k novostavbe rodinného domu. Vecné bremeno
bude zriadené na pozemku parcela registra „C“ , parc. č. 4851/2 - zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 1813 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod B1 na mesto Stará Turá v celosti. Vecné
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bremeno bude zriadené v prospech vlastníkov novostavby rodinného domu na pozemku parc. č.
4852/7 v kat. území Stará Turá.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4851/2 odporúča.
Finančná komisia zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4851/2 odporúča.
7. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti pani Anny Valachovej, trvale bytom Gen. M. R. Štefánika č.
366/64, 916 01 Stará Turá a pána Miroslava Sadloňa a manž. Jaroslavy Sadloňovej, rodenej
Otrubovej, obidvaja trvale bytom Lúčna č. 3029/2, 916 01 Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku
parcela registra „E“, parc. č. 4266 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 795 m2, ktorá je
podľa geometrického plánu č. 720 - 209/2016 označená ako parcela registra „C“ parc. č. 3389/92 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2. Na predmetnom pozemku sa nachádza časť garáže.
Pôvodný pozemok parc.č. 4266 je zapísaný pod radovým číslom B1 na LV č.1 na mesto Stará Turá
v celosti.
Pozemok parc. č. 3389/92 žiadajú odkúpiť do podielového spoluvlastníctva každý v podiele 1/2,
nakoľko garáže sú poschodové.
Majetkové oddelenie odpredaj časti 14 m2 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4266, označenú ako
parcela registra „C“, parc. č. 3389/92 odporúča.
Finančná komisia zámer odpredaja časti z pozemku o výmere 14 m2 - parcela reg. „E“ parc. č. 4266,
označenú ako parcela registra „C“, parc. č. 3389/92 odporúča.
8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti Mareka Žákoviča, trvale bytom ul. Hlubockého 3/308, 916 01
Stará Turá a Ing. Martina Šviglera, trvale bytom ul. Hlubockého č. 9/311, 916 01 Stará Turá
o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 440/2, ktorý sa nachádza na ul. Hlubockého za rodinným domom
vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 440/2 - záhrady o celkovej výmere
2043 m2, je zapísaný na LV č.1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.
Zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 440/2 bol zverejnený dňa 20.12.2016 v súlade s uznesením
MsZ č. 12 - XXII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.
Majetkové oddelenie odpredaj častí z pozemku parc. č. 440/2 odporúča podľa priloženého nákresu.
Finančná komisia odpredaj častí z pozemku parc. č. 440/2 odporúča podľa priloženého nákresu za
cenu 10 € / 1m2.
9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti Tibora Pastorka a Mariany Timkovej, obidvaja trvale bytom
Topolecká č. 2274, Stará Turá a Mgr. Dalibora Jankoviča a manželky Márie Jankovičovej, obidvaja
trvale bytom Topolecká č. 2144, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 8814/1 - zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 11164 m2, za účelom doriešenia majetkových vzťahov pred
rodinnými domami žiadateľov. Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 8814/1, je zapísaný na LV č.1
pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.
Majetkové oddelenie odpredaj časti z pozemku parc. č. 8814/1 odporúča.
Na návrh vedúcej majetkového oddelenia finančná komisia zobrala na vedomie stiahnutie materiálu
z rokovania komisie.
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10. 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: projektová dokumentácia „Výstavba workoutového
ihriska na ul. Hurbanovej - Stará Turá“, v obstarávacej cene 240 €. 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 m.p.o. Stará Turá
Majetkové oddelenie zverenie majetku do správy Technických služieb m.p.o Stará Turá odporúča.
Finančná komisia zverenie majetku do správy Technických služieb m.p.o Stará Turá odporúča.
11. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy Stará
Turá. Jedná sa o nasledovný majetok: „Plynová kotolňa č. 2 pre telocvičňu ZŠ na ul.Komenského,
Stará Turá“ v obstarávacej cene 38 476,60 € a „Plynová kotolňa č. 3 pre Hospodársky pavilón ZŠ na
ul. Komenského, Stará Turá “ v obstarávacej cene 38 892,- €. 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 Základnej školy na ul.Komenského v Starej Turej.
Finančná komisia zverenie majetku do správy Základnej školy Stará Turá odporúča.
12. Návrh na vloženie,/ prip.odpredaj, nehnuteľností do spoločnosti Lesotur s.r.o Stará Turá
Majetkové oddelenie predkladá návrh na vloženie, prip.odpredaj nehnuteľností do spoločnosti Lesotur
s.r.o Stará Turá. Jedná sa o budovu „Kancelária Lesoturu Topolecká súp.č. 2262 /technické
zhodnotenie/“ v obstarávacej cene 15 492,67 a zostatkovej cene 4 956,73 € a stavby „Senník
Topolecká na parc. č. 7597/9 bez súp.čísla“ v obstarávacej cene 2 477,81 € a zostatkovej cene 596,27
€, „Robotnícky prístrešok Hlavina súp. č. 2278“ na parc. č. 17272/10 v obstarávacej cene 4 770,47 € a
zostatkovej cene 1 698,10 € a „Robotnícky prístrešok Mičovka súp. č. 2277 na parc. č. 17311/2“
v obstarávacej cene 1 744,97 € a zostatkovej hodnote 0,- €. Hodnota vkladaného (predávaného)
majetku bude určená na základe znaleckého posudku.
Finančná komisia odporúča predmetné nehnuteľnosti spoločnosti Lesotur, s.r.o. odpredať za cenu
stanovenú podľa znaleckých posudkov.
13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Anny Malárovej bytom Topolecká 2116, Stará Turá na
odkúpenie 35m2 z pozemku parc. č. 8604/2 o výmere 110 m2 – orná pôda, ktorá szusedí s jej domom.
Finančná komisia zámer odpredaja 35m2 z pozemku parc. č. 8604/2 odporúča.
K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta:
Mesto Stará Turá k 31.1.2017 eviduje finančné prostriedky v celkove sume 1.120.935 €, z toho časť
finančných prostriedkov vo výške 626.470 € je účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 23.560 € je
viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Celková výška nesplatených úverov
k rovnakému dátumu je 1.093.063 €. Vývoj príjmov z podielových daní má opäť pozitívny charakter,
dňa 20.01.2017 mesto zinkasovalo o 3 873 € viac ako je na obdobie január 2017 rozpočtované
a o 13 680 € viac v porovnaní s obdobím január minulého roka. Stav finančných prostriedkov mesta je
ustálený a vzhľadom na dostatočný disponibilný objem nebude potrebné použiť na bežné výdavky
prostriedky rezervného fondu.
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:
Finančná komisia zobrala na vedomie stiahnutie tohto bodu z rokovania, nakoľko mesto doteraz
neeviduje žiadne požiadavky na zmenu rozpočtu pre rok 2017.
K bodu 3.1 – Návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. Technické služby:
Finančná komisia zobrala na vedomie stiahnutie tohto bodu z rokovania, nakoľko mesto doteraz
neeviduje žiadne požiadavky m.p.o. Technické služby na zmenu rozpočtu pre rok 2017.
K bodu 4 – Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2016:

Za rizikové pohľadávky mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až
2015, ktorých celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 91 303,84 €, z čoho
82 036,07 € sú pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze. Celkový nedoplatok na
poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2016 v sume 19 738,81 €. Od roku 2013
mesto Stará Turá intenzívne vymáha daňové pohľadávky a v roku 2015 prvý raz po dlhej
dobe zaznamenalo zastabilizovanie výšky svojich daňových pohľadávok a v roku 2016,
dokonca celkový nedoplatok na poplatkoch za komunálny odpad zaznamenal klesajúcu
tendenciu. Výška nedobytných pohľadávok vedených na podsúvahových účtoch je
k 31.12.2016 34 010,21 €. Stav bežných záväzkov na vybraných účtoch k 31.12.2016
dosiahol sumu 6 873,27 €, z čoho sumu 6 366,87 € tvoria záväzky z obchodného styku a
sumu 506,40 € preplatky na miestnych daniach. Všetky záväzky evidované k 31.12.2016 sú
v lehote splatnosti. Osobitnou kategóriou záväzkov, ktoré vyžadujú osobitný zreteľ a pre ktoré
bolo potrebné v účtovníctve mesta Stará Turá zriadiť osobitnú analytickú evidenciu, sú
záväzky, ktoré vznikli ako preplatky na daňovej povinnosti daňovníkom miestnych daní (daň
za psa, daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatky za tuhý
komunálny odpad). Preplatky na miestnych daniach, ktorých výška k 31.12.2016 dosiahla
sumu 506,40 €, je možné len veľmi ťažko likvidovať. Jediná zákonná možnosť je ich vrátenie
pôvodnému daňovníkovi na základe jeho žiadosti a to len v prípade, ak preplatok presiahne 5
€ za pohľadávku jednotlivo, alebo dedičovi daňovníka v prípade, ak daňovník zomrel a
daňový preplatok bol zahrnutý do dedičského konania. Vrátenie daňového preplatku na
podnet správcu dane bez žiadosti daňovníka nie je možné. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom došlo k poklesu daňových preplatkov o 517,17 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 5 – Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina k 31.12.2016:

Dom kultúry Javorina eviduje na vybraných účtoch pohľadávky ku dňu 31.12.2016 vo výške
2.783,83€ a záväzky vo výške 4.811,98 €. Z pohľadávok evidovaných na účte 311 ide o
pohľadávky voči firme Leoni Slovakia vo výške 1 224,00 € a voči firme Elster vo výške
240,00 €. Tieto boli uhradené po termíne splatnosti v januári 2017. Ostatné pohľadávky sú
evidované na účte 315 a vznikli z nedoplatku na nájomnom u nájomníkov: Club 3- Pitlík vo
výške 1 210,71 € za mesiac december a firma MDPP dlžila na nájomnom za 6 mesiacov.
Obidve tieto pohľadávky boli uhradené v januári 2017. DK Javorina k 31.12.2016 eviduje
záväzky voči firmám Telecom Súčan - 300 €, Chirana Prema – Energetika - 24 €, MEDCARE
- 93,60 € a Technotur vo výške 4 394,38 €. Všetky uvedené záväzky boli uhradené v termíne
splatnosti v mesiaci január 2017.
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Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 6 – Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m.p.o. Technické služby k 31.12.2016:
Technické služby, m.p.o. (ďalej iba TSST) evidujú pohľadávky ku dňu 31.12.2016 v celkovej výške
49 061,- €, z uvedených pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti. Nevymožiteľné
pohľadávky TSST evidujú voči firme Zberné suroviny Žilina vo výške 1 765,08 € a tieto pohľadávky
boli prihlásené do konkurzného konania úpadcu. Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu konkurzné
konanie Zberných surovín Žilina ukončené nebolo, pohľadávky nie je možné odpísať, ani iným
spôsobom s nimi nakladať. TSST záväzky po lehote splatnosti ku dňu 31.12.2016 neevidujú.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 7 – Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá
Z dôvodu upraveného financovania športu v meste Stará Turá bolo na aprílovom zasadnutí MsZ Stará
Turá schválené VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu
mesta. Na základe § 5 vyššie uvedeného VZN predložili do 30.6.2016 žiadatelia svoje žiadosti
o dotáciu písomnou formou na obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2017, rozdelenú na dve časti – na 1. a 2.
časť sezóny. Kontrola žiadostí sa uskutočnila ešte v júli 2016. V žiadostiach koordinátor športových
dotácii kontroloval všetky potrebné náležitosti, pri nezrovnalostiach požiadal jednotlivých žiadateľov
o doplnenie údajov. Neskôr pristúpil k bodovému hodnoteniu jednotlivých žiadateľov. Pri bodovom
hodnotení sa zohľadňovali kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Na základe výpočtu bodového
a percentuálneho hodnotenia boli následne rozdeľované finančné prostriedky na 2. časť sezóny
2016/2017. Na podporu športovej aktivity sa použije 80% prostriedkov rozpočtu určeného na
prerozdelenie pre športové kluby. Na zvýšenie kvality športovej reprezentácie mesta sa použije 20%
prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre športové kluby. Po odporúčaní Komisie MsZ pre
školstvo, kultúru, mládež a šport, Komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta a schválení na
zasadnutí zastupiteľstva by mali byť v marci 2017 poukázané na účty žiadateľov. Čiastka určená na
prerozdelenie v 2. časti sezóny 2016/2017 je 14 000,00 €. Každý žiadateľ bol posudzovaný na základe
kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Na podporu športovej aktivity (kvantitatívnych
ukazovateľov) sa použije 80% prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre športové kluby.
Na zvýšenie kvality športovej reprezentácie mesta (kvalitatívne ukazovatele) sa použije 20%
prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre športové kluby. Tieto ukazovatele určili bodové
hodnotenie jednotlivých žiadateľov, a tiež percentuálne rozdelenie dotácii.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 8 – Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o.
Prevádzkovanie budovy športovej haly, kolkárne, futbalového ihriska, tribúny a umelého trávnatého
ihriska v športovom areáli na štadióne zabezpečuje od r. 2014 vlastník budov, spoločnosť Mestský
športový areál Stará Turá, s. r. o. Mesto Stará Turá i v minulom roku prispelo ako spoluvlastník
spoločnosti MŠA Stará Turá, s. r. o. na prevádzku športových objektov v areáli na štadióne v Starej
Turej takmer 50 000 € ako podporu na rozvoj športového vyžitia obyvateľov mesta Stará Turá. Tieto
peniaze boli použité na úhradu energii a opravu a údržbu športovísk. V podpore chce mesto
pokračovať aj v r. 2017 a z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o poskytnutí dotácie na
prevádzku športového areálu na štadióne v Starej Turej platnú pre rok 2017, v ktorej je potrebné
zosúladiť výšku dotácie s čiastkou uvedenou v rozpočte mesta pre rok 2017.
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Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
K bodu 9 – Ostatné
Ing. Petrášová, riaditeľka spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o., požiadala o súčinnosť pri výbere
dodávateľa k realizácií projektu VS4 a to formou zriadenia výberovej komisie o nasledovnom zložení:
- Členovia: Mgr. Jankovič, p. Trúsiková, p. Černák, Ing. Slezáček, , Ing. Vlado
- Náhradníci: Bc. Zigová, Ing. Galovičová
Finančná komisia žiadosti riaditeľky spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o. o súčinnosť pri výbere
dodávateľa k realizácií projektu VS4 formou zriadenia výberovej komisie v navrhovanom zložení:
- Členovia: Mgr. Jankovič, p. Trúsiková, p. Černák, Ing. Slezáček, , Ing. Vlado
- Náhradníci: Bc. Zigová, Ing. Galovičová
odporúča schváliť.
K bodu 10 – Záver
Podpredsedníčka komisie poďakovala členom komisie a hosťom za účasť a rokovanie komisie
ukončila o 17:00 hod.

Zapísal:

Ing. Jaroslav Holota, tajomník finančnej komisie

Za správnosť: JUDr. Patrícia Klačková podpredsedníčka finančnej komisie

V Starej Turej 10.02.2017
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