
1 

 

Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta 

uskutočnenej 06.09.2017 (streda) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu 

 

 

Prítomní členovia:   

Ing. Zloch, Ing .Mgr. Adámek, JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Ing. Petrášová, Janka Trúsiková,  

Mgr. Šedovičová 

 

Ospravedlnení členovia: 

 Ing. Görög, Mgr. Jankovič 

 

Ostatní: 

Ing. Galovičová, Bc. Zigová, Mgr. Dolníková,  Ing. Ješko, Ing. Vráblová, Bc. Adámková, ,  

Mgr. Krištofíková 

 

PROGRAM: 

 

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia 

3.1 Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m.p.o. Technické služby Stará Turá 

4. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6. 2017 

5. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2017 

6. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2017 

7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2017 a monitorovacia správa k PR 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2017 

9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá k 30. 6. 2017 

10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. k 30. 6. 2017 vrátane prehľadu 

pohľadávok a  záväzkov 

11. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2017 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

12. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2017 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. k 30. 6. 2017 

14. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá  

15. Ostatné 

16. Záver 

 

 

 

K bodu 1 - Majetkové záležitosti 

 

1.1. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Finančná komisia prerokovala žiadosť pána Miroslava Ďurca, bytom Topolecká 2140, Stará Turá, Bc. 

Eleny Sládkovej, bytom SNP 263/25, Stará Turá a Ing. Ľubici Žoltickej, bytom Hurbanova 152/60, 

Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o celkovej výmere 1412 m
2
, 

ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Uvedený pozemok 

sa nachádza v Topoleckej v tesnej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov 

Finančná komisia zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 8775/2 odporúča.  
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1.2. Žiadosť o povolenie k prekládke telefonického stĺpa 

Finančná komisia prerokovala žiadosť  Jozefa Matejku M+M, Mýtna 540, Stará Turá o povolenie 

prekládky telefonického stĺpa na pozemok parc. č. 1253 – ostatná plocha o výmere 989 m
2
,  ktorý je 

zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Stĺp je potrebné presunúť 

z dôvodu prestavby pekárne a prekládku bude realizovať spoločnosť SUPTel, s.r.o. Bratislava. 

Finančná komisia  prekládku stĺpa na pozemok parc. č. 1253 odporúča. 

1.3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 5 - XXVIII/2017 

Finančná komisia prerokovala návrh na zrušenie uznesenia č. 5 - XXVIII/2017 zo dňa 14.6.2017, 

ktorým bol schválený bezodplatný prevod stavby súp. č. 429 postavenej na pozemku parc. č. 445 

z Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica na mesto Stará Turá v podiele 32/100. Listom zo dňa 

28.7.2017 Finančné riaditeľstvo SR odstúpilo od svojej ponuky bezodplatného prevodu vyššie 

uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Stará Turá. Z uvedeného dôvodu je potrebné uznesenie 

zrušiť.  

Finančná komisia zrušenie uznesenia č. 5 – XXVIII/2017 odporúča. 

1.4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 5 – XXVI/2009 

Finančná komisia predkladá návrh na zrušenie uznesenia č. 5 – XXVI/2009 zo dňa 27.8.2009, ktorým 

bolo  schválené zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 12617/5. Z dôvodu, že žiadateľ 

nebude realizovať elektrickú prípojku na uvedenom pozemku je potrebné zrušiť uznesenie č. 5 – 

XXVI/2009 zo dňa 27.8.2009.   

Finančná komisia zrušenie uznesenia č. 5 – XXVI/2009 odporúča.  

1.5. Prehľad stavu majetku mesta 

Finančná komisia prerokovala prehľad stavu majetku mesta, v akom stave sa nachádza 

a s informáciou, kde sú pripravené projekty na opravy, rekonštrukcie vrátane vydaných povolení.  

Finančná komisia uvedený materiál o prehľade stavu majetku zobrala na vedomie a odporúča ho 

predložiť mestskému zastupiteľstvu. 

 

1.6. Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou 

Finančná komisia prerokovala návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou 

komunikáciou na Trávnikoch. Miestna komunikácia  nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 4965  

zasahuje do pozemkov parc. č. 4960/3 a parc. č. 4961/3. Vlastníkom pozemkov parc. č. 4960/3 a parc. 

č. 4961/3 je Ondrej Nemec, Súš 2603, Stará Turá. Problém navrhujeme riešiť zámennou zmluvou. 

Zámer zámeny častí z pozemkov parc. č. 4960/3 a parc. č. 4961/3 za časť pozemku parc. č. 4965 bol 

zverejnený od 10.5.2017 v súlade s uznesením MsZ č. 9 – XXVI/2017. K zverejnenému zámeru 

neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o zámenu pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 4965/2 – 

zast. Plocha o výmere 11 m
2
, ktorý je vo vlastníctve mesta za pozemok parc. č. 4960/5 – ost. Plocha 

o výmere 5 m
2
, ktorý je vo vlastníctve p. Nemca. 

Finančná komisia zámenu pozemkov parc. č. 4965/2 za pozemok parc. č. 4960/5 odporúča. 

 

1.7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 7/2017 – S, Dodatok č. 2 k Zásadám 

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – S 

Finančná komisia prerokovala návrh  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 7/2017 – S  

ako  Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – S,  v ktorých sa v 

čl. 16 bod 9 b) vypúšťa text - po prerokovaní v  komisii pre financie, rozpočet a majetok mesta.  

Finančná komisia Dodatok č.2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 7/2017-S 

odporúča.  

 

1.8. Návrh na doplnenie do nájomnej zmluvy   

Finančná komisia prerokovala návrh na doplnenie do nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom 

Stará Turá a TECHNOTURom s.r.o. Stará Turá nasledovný nehnuteľný majetok mesta - „Bytový dom 

Stará Turá 15 b.j.“ na Hlubockého ul. 306/27 v  obstarávacej cene 670 417,65 €. 
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Finančná komisia doplnenie bytového domu do nájomnej zmluvy odporúča. 

 

1.9. Návrh na zmenu uznesení č. 18-III/2015 a č. 7-XVII/2016 

Finančná komisia prerokovala návrh na zmenu uznesení č. 18-III/2015 zo dňa 26.2.2015 a  č. 7-

XVII/2016 zo dňa 23.6.2016, ktorými bolo schválené zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. 

č. 4092/17, parc. č. 4088/2, parc. č. 4088/1, parc. č. 4088/4 z dôvodu uloženia inžinierskych sietí 

a práva prechodu a prejazdu a z dôvodu úpravy vjazdu a výjazdu na pozemok parc. č. 4092/39. 

Zriadenie vecného bremena bolo schválené pre spoločnosť ROTEX ELEKTRO s.r.o. Stará Turá. 

Pozemky, ku ktorým bude zriadené vecné bremeno sú vo vlastníctve pána Ľubomíra Roháčka a manž. 

Dariny, ktorí sú konatelia spoločnosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné zmeniť schválené uznesenia č. 

18-III/2015 a č. 7- XVII/2016 zo spoločnosti ROTEX ELEKTRO s.r.o. Stará Turá na pána Ľubomíra 

Roháčka a manž. Dariny, nakoľko vklad do katastra by nebol možný. 

Finančná komisia zmenu uznesení č. 18-III/2015 a č. 7-XVII/2016 odporúča. 

 

1.10. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku 

Finančná komisia prerokovala žiadosť pani Anny Václavkovej,  bytom  Gen.  M. R. Štefánika 365/60,  

916 01 Stará Turá  o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 16861/1 – záhrady o celkovej výmere 1900 

m
2
, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Uvedený 

pozemok sa nachádza na Papradi v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky. Odkúpenie 

žiada z dôvodu doriešenia bezproblémového prístupu na svoj pozemok. 

Zámer odpredaja  časti z pozemku parc. č. 16861/1 bol zverejnený od 27.6.2017 v súlade s uznesením 

MsZ č. 4 – XXIX/2017. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geom. plánu sa jedná o odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16861/14 – záhrada  

o výmere 426 m
2
.  

Finančná komisia odpredaj pozemku parc. č. 16861/14 odporúča za cenu 2,- €/m
2
. 

 

 

K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 

Vedúca ekonomického oddelenia informovala, že Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje finančné 

prostriedky v celkovej výške 1.440.520,91 €, z toho 1.060..661,51 € sú účelovo viazané finančné 

prostriedky a to v rezervnom fonde sumou 1.036.834,86 € a na účte finančnej zábezpeky na nájom 

bytov sumou  23.826,65 €. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiacoch júl a august zaznamenal 

mierny nárast. Celkové inkaso podielových daní od začiatku tohto roka až do 21.08.2017 dosiahlo 

sumu 1.930.317 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1.466.880,76 €. Táto 

suma zahŕňa už aj úver na kúpu bytového domu s 15 BJ. Stav finančných prostriedkov mesta je 

ustálený a vzhľadom na dostatočný disponibilný objem nebude potrebné použiť na výdavky 

prostriedky rezervného fondu.  

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie 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 IV. zmene rozpočtu 

mesta Stará Turá na rok 2017. Predložené rozpočtové opatrenia č. 20170015 až 20170033 sú 

rozpočtové opatrenia, ktoré schválila primátorka mesta  a  mestskému zastupiteľstvu sú predložené na 

vedomie. Vplyvom vyššie uvedených rozpočtových opatrení dôjde k zvýšeniu príjmovej časti 

rozpočtu o sumu 24.742 € a vo výdavkovej časti rozpočtu k zvýšeniu o sumu 17.505  €. Celkový 

rozpočet po zrealizovaných zmenách bude vykazovať prebytok vo výške 7.237 €.  



4 

 

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne 

pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 3.1. Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m.p.o. Technické služby Stará Turá 

 

Riaditeľka TSST informovala o návrhu rozpočtových opatrení schváleného programového rozpočtu 

TSST na rok 2017. Vychádzajúc z reálnych výdavkov za obdobie 1-6/2017 a predpokladu príjmov 

a výdavkov na obdobie 7-12/2017 navrhujú nasledovné zmeny:  

navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg.5 Bezpečnosť                     7 880 € 

navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg.6. Odp.hosp.           spolu  26 000 € 

navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg. 12 Prostr.pre život              2 500 € 

presun medzi kap. a bež. výd. na prg. 12. Prostredie pre život                                  2 120 € 

navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg.15. Administratíva               4 100 € 

Vyššie uvedené zmeny sa nedotknú rozpočtu mesta nakoľko všetky zmeny budú vykryté zvýšenými 

vlastnými príjmami a tiež zvýšenou dotáciou z ÚPSVaR.  

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne 

pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 4 – Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2017 

 

Finančná komisia prerokovala stav pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2017. Mesto 

Stará Turá eviduje na vybraných účtoch k dátumu 30.06.2017 pohľadávky v hodnote  634.094,12 € 

a záväzky vo výške 21.973,44 €. Všetky záväzky mesta sú v lehote splatnosti a na mnohé rizikové 

pohľadávky sú vytvorené opravné položky. 

Za rizikové pohľadávky mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až 2014, ktorých 

celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 105.190,75 €,  z čoho  77.053,86 € sú 

pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny 

odpad je k 30.06.2017 v sume  94.946,53 €, z čoho suma  75.201,84 € sú poplatky za rok 2017 

a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. Z celkového nedoplatku tvoria pohľadávky starých rokov 

včítane nedoplatkov z roku 2016 sumu 19.744,69 €. Od roku 2013 Mesto Stará Turá intenzívne 

vymáha daňové pohľadávky a v rokoch 2015 a 2016 zaznamenalo zastabilizovanie výšky svojich 

daňových pohľadávok. V prehľade pohľadávok je zahrnutá aj suma nedobytných pohľadávok 

vedených na podsúvahovom účte, ktorých výška k 30.06.2017 je 34.010,21 €. 

Stav bežných záväzkov na vybraných účtoch k 30.06.2017 dosiahol sumu 21.973,44 €, z čoho sumu 

6.068,82 € tvoria záväzky z obchodného styku,  sumu 969,76  € preplatky na miestnych daniach 

a sumu 14.934,86 € tvoria ostatné záväzky. Všetky záväzky evidované k 30.06.2017 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 30.06.2017 dosiahla sumu 969,76 €, 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 sumu 5,00 € 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. Ak zohľadníme 

s tým vznikajúce náklady môžeme konštatovať, že ide o neefektívnu činnosť, pri ktorej vznikajú 

nepomerne vyššie náklady ako je samotná suma celkových daňových preplatkov.  

Finančná komisia prerokovala predložený materiál „Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta 

Stará Turá k 30.06.2017“a tento  odporúča predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 

a venovať tejto problematike permanentnú pozornosť. 
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K bodu 5 - Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m.p.o. Technické služby k 30.06.2017 

 

Finančná komisia prerokovala stav pohľadávok a záväzkov m.p.o. Technické služby k 30.06.2017 

a konštatuje, že k uvedenému  dátumu Technické služby evidujú  pohľadávky vo výške 41.431,54 €. 

Z uvedených  pohľadávok  bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti 

ku dňu 30.6.2017 neevidujú. Z rizikových pohľadávok evidujú pohľadávku voči spoločnosti Zberné 

suroviny Žilina vo výške 1.765,08 €. Táto pohľadávka bola uplatnená voči správcovi reštruktualizácie. 

Zatiaľ nedostali žiadne vyjadrenie. 

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 6 - Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov DK Javorina k 30.06.2017 
Finančná komisia prerokovala  stav pohľadávok a záväzkov m.p.o. DK Javorina k 30.06.2017 

a konštatuje, že k uvedenému dátumu  DK Javorina eviduje  pohľadávky vo výške 4.010,60 € a 

záväzky vo výške 379,80 €.  Všetky záväzky boli uhradené v termíne splatnosti. 

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 7 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2017 a monitorovacia správa 

Finančná komisia prerokovala plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2017 a monitorovaciu 

správu k programovému rozpočtu a konštatuje, že mesto Stará Turá k 30.06.2017 dosiahlo v bežnom 

rozpočte prebytok vo výške 785.723 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 37.864 € a finančné 

operácie zaznamenali schodok vo výške 3.684 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo 

výške 744.175 €. 

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie do mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 8 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby k 30.06.2017 

 

Finančná komisia prerokovala  plnenie rozpočtu m.p.o. Technické služby k 30.06.2017 

a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu a konštatuje, že Technické služby v prvom polroku 

vykázali plnenie rozpočtovaných príjmov v objeme 608.738  € a výdavkov v objeme 534.127  €, 

z čoho suma 522.484  € sú bežné výdavky a 11.643  € sú kapitálové výdavky. Z celkových bežných 

výdavkov boli výdavky v objeme 457.560  € financované z rozpočtu mesta, výdavky v objeme 53.290  

€ boli financované z vlastných zdrojov , výdavky v objeme 3.754  € boli financované z účelovej 

dotácie prijatej z úradu práce a výdavky v objeme 7880 € z dobropisov. Celkový rozpočet  m.p.o. 

Technické služby k 30.06.2017 vykazuje prebytok vo výške 74 611 €.  

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 
K bodu 9 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. DK Javorina k 30.06.2017 
 
Finančná komisia prerokovala plnenie rozpočtu m.p.o. DK Javorina k 30.06.2017 a monitorovaciu 

správu k programovému rozpočtu a konštatuje, že DK Javorina v prvom polroku vykazuje plnenie 

rozpočtovaných príjmov v objeme 108.144  €, z čoho prostriedky vo výške 41.944  € sú vlastné 

príjmy, suma 62.000  € sú transfery mesta a 4.200 € sú ostatné granty a transfery. Plnenie výdavkov 

k 30.06.2017 DK Javorina vykazuje v objeme 111.253 €.  

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 
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K bodu 10 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s.r.o k 30.06.2017 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

 

Finančná komisia prerokovala plnenie hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur, s.r.o. a konštatuje, že 

k 30.06.2017  spoločnosť Lesotur vykázala výnosy v objeme 392.694 €, čo je v porovnaní s plánom na 

rok 2017 plnenie vo výške 47 % a náklady vykázala v objeme 362.515 €, čo je v porovnaní 

s plánovanou hodnotou plnenie vo výške 44 %. Hospodársky výsledok pred zdanením k 30.06.2017 

dosiahol výšku 30.179 €. Spoločnosť Lesotur eviduje k polroku pohľadávky vo výške 80.163  €, 

z toho 75.433 € sú pohľadávky z obchodného styku, z ktorých po lehote splatnosti sú vo výške 14.512 

€.  Z uvedenej čiastky je na pohľadávku vo výške 1.798 € tvorená opravná položka, pohľadávky vo 

výške 6.752 €  sú k 16.08.2017 neuhradené. Suma záväzkov k polroku vykazuje objem 89.806  €, 

z čoho 2.355 € sú dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu a 87.451 € sú záväzky krátkodobé, z toho 

20.300 € sú záväzky z obchodného styku. Všetky krátkodobé záväzky vykázané k 30.06.2017 sú k dňu 

16.08.2017 uhradené. 

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie do mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 11 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o k 30.06.2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 

Finančná komisia prerokovala plnenie hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o. 

a konštatuje, že k 30.06.2017 spoločnosť TECHNOTUR vykázala výnosy v objeme 1.086.168 € 

a náklady v objeme 951.268 €. Hospodársky výsledok pred zdanením k 30.06.2017 dosiahol výšku  

134.900 €. Spoločnosť TECHNOTUR eviduje k polroku pohľadávky vo výške 672.050 €, z toho 

pohľadávky vo výške 376.213 € sú pohľadávky zo zúčtovania úhrad za byty nebytové priestory. K 

pohľadávkam z obchodného styku spoločnosť TECHNOTUR  vytvorila opravnú  položku vo výške  

6.322  €. Všetky svoje pohľadávky spoločnosť TECHNOTUR pokladá za vymožiteľné, problémové  

pohľadávky evidujú len u časti ubytovaných a aj tie sú riešené na súde. Suma dlhodobých záväzkov zo 

sociálneho fondu a odloženej daňovej povinnosti k polroku vykazuje objem 16.632 €. Stav 

krátkodobých záväzkov k polroku dosiahol výšku 1.057.387 €, z čoho suma 463.938 € je záväzok 

z prijatých preddavkov na byty a nebytové priestory a suma 495.340 € je účtovný zostatok fondu 

opráv a údržby bytových domov. Záväzky z obchodného styku dosiahli objem 61.497 € a ostatné 

záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a podobne vykazujú sumu 36.612 €. 

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie do mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 12 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR, a.s. k 30.06.2017 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 

Ing. Ješko, predseda predstavenstva, odprezentoval materiál spoločnosti RVS AQUATUR 

a informoval, že Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá má zostavený 

rozpočet (hospodársky plán) na rok 2017, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 326,4 tis. 

€ a nákladov vo výške 367,1 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe straty 

v objeme 41 tis. €. 

Z predkladaného výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2017 vyplýva, že výnosová i nákladová časť sú 

z časového hľadiska plnené proporcionálne. Rozdiely v položke „Ostatné služby“ sú spôsobené 

rozdielnym účtovným zaradením pri stavbe hospodárske plánu na rok 2017 a skutočným účtovným 

zaradením.  

Spoločnosť nemá k 30.06.2017 nevyrovnané žiadne pohľadávky ani záväzky. 
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Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie do mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 13 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s.r.o k 30.06.2016 

 

Finančná komisia prerokovala plnenie hospodárskeho plánu spoločnosti MŠA, s.r.o. a konštatuje, že 

k 30.06.2017 spoločnosť MŠA vykázala výnosy v objeme 57.293 € a náklady v objeme 106.275 €. 

Hospodársky výsledok pred zdanením k 30.06.2017 dosiahol stratu vo výške 48.982 €, na ktorej sa 

z veľkej časti podieľajú odpisy dlhodobého majetku a z pohľadu konateľa tejto spoločnosti aj daň 

z nehnuteľností.  

Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie do mestského zastupiteľstva.  

 

 

K bodu 14 – Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá 

 

Na základe § 5 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu 

mesta, predložili do 30.6.2017 žiadatelia svoje žiadosti o dotáciu písomnou formou na obdobie od 

1.9.2017 do 31.8.2018, rozdelenú na dve časti – na 1. a 2. časť sezóny. 

Kontrola žiadostí sa uskutočnila v júli 2017. V žiadostiach koordinátor športových dotácií spolu so 

zástupkyňou primátorky kontroloval všetky potrebné náležitosti, pri nezrovnalostiach požiadal 

jednotlivých žiadateľov o doplnenie údajov. Neskôr pristúpili 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 1. časť sezóny 2017/2018. 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  mestského zastupiteľstva by mali byť v októbri 

2017 poukázané na účty žiadateľov. V januári 2018 sa podľa rovnakého bodového hodnotenia budú po 

schválení rozpočtu na r. 2018 rozdeľovať dotácie na 2. časť sezóny 2017/2018. 

 

Čiastka určená na prerozdelenie v 1. časti sezóny 2017/2018 je 14.000 €. 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 dotácií.   

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a mestskému zastupiteľstvu ho odporúča schváliť. 

 

 

K bodu 15 – Ostatné - Určenie platu  poslankyni dlhodobo plne uvoľnenej  na výkon funkcie 

zástupkyne primátorky mesta 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 25 ods. 8 znie: 

(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu  dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, 

patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v 

doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov. 

 

Podľa usmernenia právnej sekcie Združenia miest a obcí Slovenska výšku primeraného platu od mesta 

určujú poslanci MsZ v prípade ak zástupkyňa primátorky vykonáva bežný výkon zástupkyne 
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primátorky v súlade s § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  Paragraf 13b ods. 3 znie: 

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

V prípade ak by však zástupkyňa primátorky vykonávala zastupovanie primátorky v súlade s § 13b 

ods. 4, a 5, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patril by je plat podľa osobitného predpisu: 

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [ § 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní 

úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia 

starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa 

skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

 (5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona. 

Na základe uvedeného primátorka mesta, Ing. Anna Halinárová navrhuje poslancom MsZ Stará Turá, 

aby schválili primeraný plat zástupkyni primátorky mesta vo výške 1.400 €. 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál. Ing. Zloch navrhol zvýšenie platu zástupkyni 

primátorky mesta na úroveň 50% platu primátorky mesta. S návrhom súhlasili všetci prítomní členovia 

komisie. Na základe toho finančná komisia odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu zvýšenie 

platu zástupkyni primátorky mesta na úroveň 50 % platu primátorky mesta.  

 

 

K bodu 15 – Ostatné – Rekonštrukcia, oprava a údržba hasičských zbrojníc- projekty 

 

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo VII. Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

V rámci tejto výzvy Mesto predložilo štyri žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukcie, opravy 

a obnovy hasičských zbrojníc na projekty : 

 „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej“ nachádzajúcej sa na Mýtnej ulici,  

 „Prístavba hasičskej zbrojnice v Topoleckej“ 

 „Prístavba hasičskej zbrojnice v Papradi“ 

 „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline“ 

Na každý projekt je možné požiadať o dotáciu do výšky 30.000 €, pričom spolufinancovanie 

z vlastných prostriedkov bude minimálne vo výške  5 % z celkových výdavkov.  

Vzhľadom na to, že vyčíslené náklady na rekonštrukcie uvedených objektov značne prevyšujú možnú 

štátnu dotáciu – cca o 45 tis. € - bolo potrebné hľadať riešenie. Na základe rokovaní vedenia mesta 

s vedením DHZ vznikla dohoda, že členovia DHZ sa budú podieľať vlastnou prácou na 

rekonštrukčných prácach v hodnote cca 37 tis. €.  

Finančná komisia zobrala predložený materiál na vedomie a jednohlasne ho odporúča predložiť na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

K bodu 16 – Záver 
Podpredsedníčka komisie poďakovala členom komisie a hosťom za účasť a ukončila rokovanie 

komisie o 17:50 hod. 

 

Zapísala:  Mgr. Soňa Krištofíková, tajomníčka komisie      

Za správnosť:  JUDr. Patrícia Klačková, podpredsedníčka komisie 

 

V Starej Turej  06. 09. 2017 


