Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
konanej dňa 08.04.2015 v utorok o 15:30 v zasadačke MsÚ

Prítomní členovia:
Ing. Görög, Ing. Adámek, JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Ing. Petrášová, Ing. Zloch,
Ing. Galovičová, Ing. Holota
Ospravedlnení členovia:
Mgr. Šedovičová, Ing. Ješko, Mgr. Császár, Mgr. Jankovič
Hostia:
Ing. Halinárová, Bc. Zigová, Ing. Volár, Ing. Maťková, Bc. Adámková, Ing. Durec,
Ing. Vráblová, Ing. Hluchá, Ing. Mináriková

Program:
1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
3. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2014 a stanovisko HK k záverečnému účtu
a. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2014
b. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2014
c. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12.
2014
4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s. r. o. za rok 2014 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
5. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2014 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov
6. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s za rok 2014 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov
7. Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. za rok 2014
8. Návrh zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015 rozpočtovým opatrením
9. Návrh zmeny rozpočtu m.p.o. DK Javorina pre rok 2015 rozpočtovým opatrením
10. Návrh VZN č. 2/2015-Nar. O poskytovaní dotácií na podporu športu v mesta Stará
Turá
11. Návrh IS č. / 2015 - Zásady hospodárenia mesta
12. Návrh cenníka a trhového poriadku XXIV. roč. Staroturianskeho jarmoku
13. Ostatné
14. Záver
Rokovanie finančnej komisie zahájila podpredsedníčka JUDr. Klačková, privítala jej členov
a hostí. Tajomník komisie Ing. Holota požiadal o zmenu poradia bodov rokovacieho
programu.
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1. Komisia prerokovala nasledovné majetkové záležitosti:
1.1. Žiadosť o prenájom časti pozemku
Komisia prerokovala žiadosť spoločnosti ZDRAV-TECH s.r.o. Stará Turá o prenájom pozemku
parc. č. 536/11 a odporúča prenájom tohto pozemku s podmienkami, ktoré stanovila komisia
výstavby:
- možnosť parkovania obyvateľov mimo pracovnú dobu stanovenú spol. ZDRAV-TECH
s r.o.,
- pred realizáciou parkoviska predložiť projekt parkoviska vypracovaný odborne spôsobilou
osobou a odsúhlasený Okresným riaditeľstvom PZ, ODI Nové Mesto n/V.
1.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia prerokovala žiadosť pána Branislava Redaja, bytom SNP 265/11, Stará Turá o odkúpenie
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4033/2 – ost. plocha o výmere 1199 m2 a odkúpenie vyššie
uvedeného pozemku odporúča s podmienkou stanovenou komisiou výstavby - najskôr riešiť
odpredaj časti pozemku p.č.4033/2, ktorá sa nachádza za záhradami susedných nehnuteľností
s týmito susedmi a až potom odpredaj žiadateľovi.
1.3. Doplnenie k žiadosti o prenájom časti pozemku
Komisia prerokovala doplnenú žiadosť pána Jozefa Kudleja, Súš 2594, Stará Turá o prenájom
časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parc. č. 4033/2 – ost. plocha o výmere 1199 m2, avšak prenájom
pozemku neodporúča, nakoľko pozemok bol odporučený na odpredaj inému záujemcovi.
1.4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Komisia prerokovala žiadosť spoločnosti GEMINI s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného bremena
na pozemku parc. č. 1061/1 z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky a presahu rímsy. Finančná
komisia odporúča doplniť materiál o vytýčenie hraníc pozemku p.č.1061/8, kde sa má realizovať
stavba „Skladu SO 02“ v teréne za účelom zistenia, či stavebný pozemok je zaťažený existujúcimi
stavbami garáží a takto doplnený materiál predložiť na najbližšie zasadnutie komisie.
1.5. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Finančná komisia prerokovala žiadosť pána Branislava Koštiala, bytom Papraď 1660, Stará Turá o
odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17037 – zast. plocha o výmere 162 m2, ktorý sa
nachádza v miestnej časti Papraď. Komisia odporúča, aby v prípade odpredaja bol pozemok
rozdelený geometrickým plánom tak, že časť pozemku v šírke 1,5 m bude obsadená p.
Matuškovi a zvyšná časť p. Koštialovi.
1.6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Komisia prerokovala žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie
vecného bremena na pozemkoch parc. č. 164/1 , 164/4 a 164/5 na Športovej ul. z dôvodu
realizácie stavby „TN Stará Turá, Športová, VNK,TS,NNK“. Finančná komisia podľa KV –
odporúča zmenu trasy od pozemku parc. č. 164/1 až na druhú stranu cesty a potom šikmo vľavo
cez parc. č. 172/2, 172/16 k objektu na parc. č. 177. Zároveň odporúča odplatu za vecné bremeno
vo výške 20 € za každý začatý meter siete, 50 € za každý pozemok pod skrinku, prípadne 1000 €
za stavebný objekt. Upresnenie bude urobené podľa predloženej PD.
1.7. Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Komisia prerokovala žiadosť pani Kataríny Iris Hanzelovej, bytom Pod Brezinou 63, Trenčín o
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/9 – ost. plocha
o celkovej výmera 403 m2. Finančná komisia odporúča prerokovanie žiadosti až po predložení
listu vlastníctva, ktorým žiadateľka preukáže väčšinové vlastníctvo.
1.8. Návrh na doplnenie uznesenia
Finančná komisia prerokovala návrh na doplnenie uznesenia č. 15-III/2015 zo dňa 26.2.2015,
ktorým bolo schválené zradenie vecného pre pani Jarmilu Valentovú, Sadová 3002/5, Stará Turá
za účelom možnosti vstupu na pozemok parc. č. 1761/200. Komisia zriadenie vecného bremena a
uzatvorenie zmluvy odporúča.
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1.9. Ponuka na výstavbu bytového domu na Hlubockého ul.
Komisia prerokovala ponuku spoločnosti STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom na výstavbu
bytového domu s 19 bytmi pre následné odkúpenie do vlastníctva mesta s využitím prostriedkov
zo ŠFRB a dotácie MVDRR SR podľa priloženej situácie. Finančná komisia odporúča výstavbu
bytového domu s podmienkami, ktoré stanovila komisia výstavby. Priemernú podlahovú plochu
odporúča do 50 m2.
1.10. Žiadosť o odkúpenie častí z pozemkov
Komisia prerokovala žiadosť spoločnosti MOKI s.r.o. Bratislava o odkúpenie časti z pozemku
parcela reg. „C“ parc. č. 1050/2 – zast. plocha o výmere 152 m2 a časti pozemku parcela reg. „C“
parc. č. 1050/1 – zast. plocha o výmere 144 m2, alebo o zámenu týchto parciel s časťou parcely
reg. „C“ parc. č. 1053/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Finančná komisia neodporúča odpredaj
pozemku, odporúča prenájom.
1.11. Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov
Komisia prerokovala žiadosť pána Ing. Jána Kišša a manž., bytom Lúčna 1, Stará Turá o
odkúpenie časti (cca 95 m2) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/210 – ost. plocha celkovej
o výmere 256 m2. Zámer odpredaja časti pozemkov bol zverejnený od 3.3.2015 v súlade
s uznesením MsZ č. 6 – III/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.
Finančná komisia odpredaj pozemkov odporúča za cenu 10 € /m2 za pozemok parc. č. 1762 a za
13 €/m2 za časť pozemku z parc. č. 1761/210.
1.12. Prenájom časti pozemku
Komisia prerokovala žiadosť pána Jozefa Matejku a manž. Vilmy, bytom Štúrova 565/19, Stará
Turá o odkúpenie časti ( cca 70 m2 ) pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253 – ost. plocha
celkovej o výmere 989 m2. Zámer prenájmu časti pozemku bol zverejnený od 3.3.2015 v súlade
s uznesením MsZ č. 7 - III/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.
Finančná komisia odporúča cenu za prenájom pozemku na vybudovanie parkoviska vo výške 1
€ /m2/rok a uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú.
1.13. Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Komisia prerokovala žiadosť MUDr. Tibora Jankovského a manž. JUDr. Moniky, bytom Horný
Šianec 39, Trenčín o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č.
2065/11 – zast. plocha o celkovej výmera 40 m2 . Zámer odpredaja spoluvlastníckeho podielu z
pozemku bol zverejnený od 4.3.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 10 - III/2015. K zverejnenému
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. Finančná komisia odpredaj spoluvlastníckeho
podielu odporúča za ponúknutú kúpnu cenu.
1.14. Zverenie majetku do správy
Z dôvodu prepracovania a doplnenia zmluvy o zverení majetku do správy CVČ v Starej Turej
mesto Stará Turá predkladá zoznam majetku, ktorý bude v správe CVČ. Finančná komisia
zverenie majetku do správy CVČ odporúča.
1.15. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Komisia prerokovala žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného
bremena na pozemkoch parc. č. 1044 – zastavaná plocha o výmere 2134 m2, parc. č. 1042/1 –
zastavaná plocha o výmere 6049 m2 a parc. č. 1051/1 - zastavaná plocha o výmere 2692 m2
z dôvodu výstavby novej vodovodnej prípojky pre objekt bývalých DJ na Ul. Jiráskovej 168/16.
Finančná komisia zriadenie vecného bremena odporúča za podmienky, že sa nezasiahne do
zrekonštruovanej cesty. Odporúča trasu A.
1.16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Komisia prerokovala žiadosť p. Jána Gorčíka a manželky Gabriely, bytom Stará Turá Súš č. 2599
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 4028/1 v miestnej časti Trávniky, ktorá susedí s pozemkami
parc. č. 4027/15 a 4027/16. Pozemok parc. č. 4027/15 je vo vlastníctve žiadateľky pani
Gorčíkovej a pozemok parc. č. 4027/16 je vo vlastníctve p. Anny Nemcovej, ktorá je matkou pani
Gorčíkovej. Finančná komisia odporúča odpredaj časti pozemku žiadateľovi podľa osobitného
zreteľa, nakoľko tento pozemok bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa.
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1.17. Žiadosť o prenájom pozemku
Komisia prejednala žiadosť spoločnosti AGEMA s.r.o. Stará Turá o prenájom časti pozemku
parc. č. 50/3 na vybudovanie schodíka do novovybudovanej predajne z časti terajšej drogérie.
Finančná komisia prenájom predmetného pozemku neodporúča a podporuje stanovisko komisie
výstavby.

2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta - Ing. Holota informoval o aktuálnom
hospodárení mesta, komisií boli predložené materiály o zostatkoch na bankových účtoch,
informácia o vývoji podielových daní a materiál s vyhodnotením plnenia rozpočtu za
mesiace január a február 2015. Členovia komisie k predloženým materiálom nemali
žiadne pripomienky a v rovnakom stave ich jednohlasne odporučili predložiť aj na
mestské zastupiteľstvo. Komisia odporúča predložené materiály o aktuálnom hospodárení
mesta zobrať na vedomie.
3. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2014 a stanovisko HK k záverečnému účtu
a. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2014 – Mesto Stará Turá
za rok 2014 vykázalo prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 150.196 €.
Po zohľadnení prebytku finančných operácií vo výške 60.478 € a položiek, ktoré sa
z prebytku vylučujú (nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové
výdavky poskytnuté v decembri roku 2014 na rekonštrukciu obvodového plášťa
telocvične základnej školy v sume 53 705,35 €, úroky z bankového účtu Rezervného
fondu za december 2014 vo výške 1,67 €, ktoré neboli prevedené na bežný účet
k 31.12.2014 a prostriedky na účte charitatívneho fondu, na ktorý v roku 2014 bola
pripísaná čiastka 4 147,72 €), prebytok hospodárenia a zároveň aj výška finančných
prostriedkov, ktorá bude použitá na tvorbu rezervného fondu je vo výške 152.819 €.
Finančná komisia zobrala záverečný účet mesta Stará Turá a plnenie rozpočtu
k 31.12.2014 na vedomie a k predloženým materiálom nemá žiadne pripomienky.
Finančná komisia odporúča prídel do rezervného fondu v navrhovanej výške.
b. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2014 Dom kultúry Javorina pri plnení rozpočtu vychádzal z plánovaných kultúrnych akcií
i z aktuálnych potrieb a záujmu o kultúrne vyžitie. V rámci podnikateľskej činnosti
organizácia prenajíma nebytové priestory a v informačnej kancelárií realizuje predaj
suvenírov. Organizácia v roku 2014 dosiahla výrazné šetrenie na energiách, ktoré
dosiahli dôsledným sledovaním spotreby a potrieb a výmenou časti okien. Šetrenie
vynaložených prostriedkov na elektrickú energiu bolo dosiahnuté zmenou
dodávateľa, výmenou hlavného ističa a namontovaním podružného merača u nájomcu
s najväčšou spotrebou. DK Javorina v roku 2014 vykázala celkové príjmy vo výške
205.493 € a výdavky v sume 192.421 €, t.j. celkový výsledok rozpočtu dosiahol
prebytok vo výške 13.072 €. Finančná komisia zobrala plnenie rozpočtu DK
Javorina k 31.12.2014 na vedomie a k predloženým materiálom nemá žiadne
pripomienky. Finančná komisia odporúča upozorniť príspevkovú organizáciu
mesta na ustanovenie § 24 ods.7 zákona č.523/2004 Z.z. „ Zriaďovateľ poskytuje
príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet
bol vyrovnaný“.
c. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá
k 31.12.2014 Organizácia Technické služby v roku 2014 dosiahla 98,97 %-né plnenie
svojho rozpočtu. Príjmy plnila na 99,80 %, z toho plánovaná dotácia z mestského
rozpočtu bola plnená na 100,00%, kapitálová na 99,52 %. Výnosy z hospodárskej
činnosti boli plnené na 101,35 %. V číselnom vyjadrení boli celkové výdavky
str. 4

1 061 984 € a celkové príjmy 1 006 055 €. Vzniknutá strata bola uhradená
z Rezervného fondu (podľa Uznesenia zastupiteľstva č.7-XXXXI/2014 – schválenie
II.zmeny rozpočtu pre TSST s plánovanou stratou 65 tis.€). Finančná komisia
zobrala plnenie rozpočtu Technické služby k 31.12.2014 na vedomie
a k predloženým materiálom nemá žiadne pripomienky. Finančná komisia
odporúča upozorniť príspevkovú organizáciu mesta na ustanovenie § 24 ods.7
zákona č.523/2004 Z.z. „ Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii
príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný“.
4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s. r. o. za rok 2014 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov – Pri tvorbe finančného plánu na rok 2014
spoločnosť Lesotur vychádzala z predpokladanej ťažby drevnej hmoty vo výške 17.000
m3. Skutočná ťažba drevnej hmoty v roku 2014 bola vo výške 17.316,44 m3 drevnej
hmoty a 158,98 ton biomasy. Táto skutočnosť sa prejavila vo výnosovej časti finančného
plánu a to miernym nárastom v plnení položky „Tržby za vlastné výrobky“ vo výške
103% a zároveň znížením v položke „Zmena stavu vnútroorganizačných zásob“ (účtová
skupina 61) -8.081,- EUR. Spoločnosť Lesotur v roku 2014 hospodárila so ziskom
v celkovom vyčíslení 9.711 € po zdanení. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti
dosiahli 846.485 € a náklady 831.107 €. .€). Finančná komisia zobrala informáciu o
plnení hospodárskeho plánu Lesotur s. r. o. za rok 2014 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov na vedomie a k predloženým materiálom nemá žiadne
pripomienky.
5. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2014 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov – Spoločnosť Technotur mala na rok 2014 plánované
náklady v čiastke 2.397.936 € a výnosy v objeme 2.409.668 €. Plánovaný hospodársky
výsledok pred zdanením bol v čiastke 11 732 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2014
boli v čiastke 2.171.986 € a výnosy 2.183.833 €. Kladný hospodársky výsledok pred
zdanením dosiahol hodnotu 11.847 €. Jednotlivé nákladové a výnosové položky boli
čerpané a plnené v roku 2014 vzhľadom na vývoj situácie v ekonomike v súlade s plánom.
Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. splnila hospodársky plán roku 2014 úspešne. Finančná
komisia zobrala informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
TECHNOTUR s. r. o. za rok 2014 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov na
vedomie a k predloženým materiálom nemá žiadne pripomienky.
6. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s za rok 2014 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov - Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s.
Stará Turá (ďalej len Aquatur) dosiahla za rok 2014 účtovnú stratu vo výške 19.103 €
pred zdanením € a 20.063 € po zdanení, vzhľadom k tomu že spoločnosť bola povinná
zaplatiť daňovú licenciu za rok 2014 v sume 960 €. Výnosy spoločnosti dosiahli sumu
70 911 € a náklady 90.974 €. Spoločnosť Aquatur dosiahla výnosy z prenájmu
vodovodných a kanalizačných zariadení spoločnosťou Prevak s.r.o. vo výške 66.329 €
(bez DPH). Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 4.578 € predstavujú
zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov k výške odpisov “Rekonštrukcie ČOV“ na
ktorú bola táto dotácia poskytnutá. Čiastka 3,70 € zaúčtovaná vo výnosoch predstavuje
pripísaný úrok na bežnom účte. Najvýznamnejšou položkou nákladov sú odpisy
dlhodobého majetku vo výške 51.179 €, náklady na opravy v sume 850 € za prevod
databázy, inštálacia geograf. ing. systému v sume 10.280 €, príprava žiadosti na FNP
v sume 5.000,- €, poistenie majetku v sume 3.307 € a nájomné platené spoločnosti
CHIRANA-PREMA Energetika za časti verejných kanalizácií v sume 5.000,-€. Odmeny
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členom orgánov spoločnosti predstavujú sumu 5.609 € a odvody s tým súvisiace 1.839 €.
Náklady na audítorskú činnosť v roku 2015 predstavovali sumu 1.660 €. Finančná
komisia zobrala informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS
AQUATUR a. s za rok 2014 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov na vedomie
a k predloženým materiálom nemá žiadne pripomienky. Vzhľadom na zásadnú zmenu
legislatívy v oblasti dane z príjmov, podľa ktorej dochádza k obmedzeniu uplatnených
odpisov prenajímaného majetku do nákladov ovplyvňujúcich hospodársky výsledok (§ 19
ods. 3 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z.z.), finančná komisia žiada predstavenstvo a.s.
o predloženie analýzy dopadu zmeny daňového zákona na ďalšie finančné fungovanie
AQUATURU po zrealizovaní investície do rekonštrukcie ČOV.
7. Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. za rok 2014 - V roku 2014
spoločnosť Mestský športový areál s.r.o. dosiahla celkové výnosy 83 tis. €, predovšetkým
z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu Z. Miškovičovej /kaviareň a ubytovňa/ a
prenájmu nehnuteľností športovým klubom. Náklady /okrem odpisov/ predstavovali
čiastku 103 tisíc €, pozostávali predovšetkým z nákladov na energie, odmeny
zamestnancom plavárne a nákladov na opravy. Daň z nehnuteľností zaťažila spoločnosť
vo výške 5 tisíc € čo predstavuje nárast o viac ako 50 % oproti roku 2013. Odpisy tvoria
zo rok 2014 čiastku 57 tis. €. Celkovo dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok za rok
2014 - stratu vo výške 77 tisíc €. Finančná komisia zobrala informáciu o plnení
hospodárskeho plánu spoločnosti MŠA, s.r.o. za rok 2014 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov na vedomie a k predloženým materiálom nemá žiadne
pripomienky. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločník EUR-MED a.s. opakovane
deklaruje, že nepokračuje jeho dlhodobý záujem o vlastníctvo a prevádzku športového
areálu a z uvedeného dôvodu žiada mesto o nájdenie riešenia, akým spôsobom zabezpečiť
vlastnícke vzťahy a prevádzku športových zariadení MŠA do budúcna, finančná komisia
odporúča, aby spoločnosť EUR-MED, a.s. bola ako väčšinový spoluvlastník spoločnosti
MŠA, s.r.o., vyzvaná k prezentácií vlastnej predstavy o naložení so svojím obchodným
podielom v spoločnosti. A to, i vzhľadom na v súčasnosti prebiehajúcu rozsiahlu
rekonštrukciu kolkárne, realizovanú vďaka finančnému vkladu spoločnosti EUR-MED,
a.s. K žiadosti spoločníka EUR-MED, a.s. o odpustenie dane z nehnuteľností na rok 2015
pre spoločnosť MŠA, s.r.o. z dôvodu nepriaznivého vývoja hospodárenia tejto spoločnosti
finančná komisia uvádza, že mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností nemá
zákonné možnosti k odpusteniu daňovej povinnosti na dani z nehnuteľností, avšak ako
jednu z možností zmiernenia následkov nepriaznivého vývoja hospodárenia v tejto
spoločnosti navrhuje zvážiť mestskému zastupiteľstvu zvýšenie výdavkov mesta
v programovom rozpočte v programe Šport určených na zvýšenie participácie mesta na
úhrade bežných výdavkov MŠA, ak to vývoj príjmovej časti rozpočtu v roku 2015 dovolí.
8. Návrh zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015 rozpočtovým opatrením - Na základe
nových skutočností, ktoré ovplyvnia príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu na rok 2015,
vznikla potreba úpravy jednotlivých prvkov rozpočtu, ktoré budú zapracované v poradí už
do druhej zmeny programového rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2015. Navrhnuté zmeny
neovplyvnia celkový rozpočet, v porovnaní s pôvodným rozpočtom však dôjde
k celkovému navýšeniu výdavkov o sumu 81.977 €, z čoho 65.997 € sú výdavky bežného
rozpočtu a 15.980 € sú výdavky kapitálového rozpočtu. Podľa metodiky ESA 95 bude
rozpočet po druhej zmene považovaný za schodkový, s celkovou výškou schodku
519.330 €, ktorý zostal v porovnaní s pôvodným schodnom v nezmenenej sume. Celkové
navýšenie výdavkov o sumu 81 977 € bude kryté navýšenými príjmami podielových daní,
ktoré mesto ku dňu prípravy II. zmeny rozpočtu reálne zinkasovalo v sume 681.698 €, čo
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je o 61.498 € viac, ako bolo pôvodne rozpočtované. Predpokladá sa, že deficitný rozdiel
medzi navýšenými výdavkami v rozpočtovom opatrení a reálne zinkasovaným príjmom
z podielových daní za I. q. 2015 vo výške 20.479 € bude vyrovnaný v priebehu mesiaca
apríl 2015, nakoľko doterajší vývoj príjmov z podielových daní ako i zverejnené
informácie ministerstvom financií tomu nasvedčujú. Finančná komisia k predloženým
materiálom nemá žiadne pripomienky a návrh zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015
odporúča schváliť.
9. Návrh zmeny rozpočtu m.p.o. DK Javorina pre rok 2015 rozpočtovým opatrením –
Domu kultúry Javorina vyplynula potreba zmeny rozpočtu o sumu 4.290 € následkom
nasledovných okolností: V dôsledku výmeny čelných okien na budove DK Javorina, ktorá
bola rozpočtovaná vo výške 10.000 € a zjavnej úspory energií, bude rentabilné vymeniť aj
okná z bočných strán budovy. Na realizáciu tohto zámeru však chýba aj napriek úsporám
energií v rozpočte DK Javorina ešte 160 €. V rámci kultúrnej činnosti by mohol DK
Javorina rozšíriť zoznam kultúrnych podujatí pre rok 2015 o divadelný festival „Divné
veci“, ktorého realizácia vyžaduje navýšenie rozpočtu o 500 €. V rámci starostlivosti
o zverený majetok DK Javorina plánuje vymaľovanie vnútorných priestorov DK Papraď
a z uvedeného dôvodu požaduje navýšenie rozpočtu o 330 €. Zriadenie správcu mestského
múzea vyžaduje navýšenie rozpočtu o sumu 3.300 €, ktoré budú vyčlenené na jeho mzdu.
Finančné prostriedky, ktorými budú navýšené výdavky rozpočtu kryté, budú z časti
hradené mestským transferom v sume 3.800 €, vlastnými príjmami DK Javorina v sume
330 € a transferom so ŠR vo výške 160 €. Finančná komisia k predloženým
materiálom nemá žiadne pripomienky a návrh zmeny rozpočtu DK Javorina pre rok
2015 odporúča schváliť.
10. Návrh VZN č. 2/2015-Nar. O poskytovaní dotácií na podporu športu v mesta Stará
Turá – Finančná komisia k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a Návrh
VZN č. 2/2015-Nar. O poskytovaní dotácií na podporu športu v mesta Stará Turá
odporúča schváliť.
11. Návrh IS č. / 2015 - Zásady hospodárenia mesta - Finančná komisia k predloženému
materiálu mala niekoľko pripomienok a z uvedeného dôvodu požiadala predkladateľa
materiálu (majetkové oddelenie) tento materiál upraviť a takto upravený materiál
predložiť na mestské zastupiteľstvo k schváleniu.
12. Návrh cenníka a trhového poriadku XXIV. roč. Staroturianskeho jarmoku - Finančná
komisia k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a Návrh cenníka a
trhového poriadku XXIV. roč. Staroturianskeho jarmoku odporúča schváliť.
13. Ostatné – V rámci tohto bodu neboli predložené žiadne príspevky na diskusiu.
14. Záver – Predseda finančnej komisie poďakoval prítomným za ich účasť na rokovaní
a rokovanie ukončil o 19:00 hod.

V Starej Turej, 09.04.2015
Ing. Jaroslav Holota, tajomník finančnej komisie
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