Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 30.11.2017 (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. Mgr. Adámek
Ostatní:
Podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Výročná správa mesta Stará Turá k IUZ a KUZ za rok 2016
Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia mesta Stará Turá
4.1. Návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. DK Javorina
4.2. Návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. TSST
II. Návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2018-2020
II. Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá na obdobie 2018-2020
II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020
Návrh smernice č. 8/2017 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ Stará Turá.
Návrh VZN č. 6/2017-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských
zariadení
Návrh VZN č. 7/2017-Nar. o poskytnutí finančného príspevku pre narodené dieťa
Návrh VZN č. 8/2017-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
Návrh VZN č. 9/2017-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 4/2015-S Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Návrh Štatútu ZPOZ pri MsÚ Stará Turá
Ostatné
Záver

Úvod
Rokovanie finančnej komisie zahájil o 16:00 hod. predseda Ing. Bohdan Görög.
K bodu 1 - Majetkové záležitosti
1. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Jána Šimloviča a manž. Ľudmily Šimlovičovej, obidvaja
trvale bytom SNP 263/27, Stará Turá a pani Márii Kollárovej, bytom SNP 263/27, Stará Turá
o odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 542/4 - zastavaná plocha o výmere 920 m2
pod obytným domom súp. č. 263, na Ul. SNP v Starej Turej, ktorý je zapísaný na LV č. 6005 pod B26
na mesto Stará Turá.
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Majetkové oddelenie odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 542/4
odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku
parcela reg. „C“ parc. č. 542/4 odporúča.
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Jany Osuskej s manž. Pavlom Osuským, Holubyho 15, Stará
Turá a Mareka Gregora, Holubyho 289/216, Stará Turá o odkúpenie pozemku parc. č. 490/3 ( v stave
KNE sa jedná o časť pozemku parc č. 546/203 ). Odkúpenie pozemku žiadajú z dôvodu zabezpečenia
si bezproblémového prístupu a parkovania pri svojich nehnuteľnostiach a z dôvodu nutnej úpravy
povrchu prístupovej komunikácie.
Zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 bol zverejnený od 9.5.2017
v súlade s uznesením MsZ č. 6 – XXVI/2017. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Uznesením MsZ č. 12 – XXIX/2017 bol neschválený odpredaj časti z pozemku parc. č. 546/203
a žiadatelia boli vyzvaný na doloženie geom. plánu. Po vyhotovení geom. plánu sa jedná o pozemok
parcela reg. „C“ parc. č. 490/4 – zast. plocha o výmere 16 m2.
Majetkové oddelenie odpredaj pozemku parc. č. 490/4 odporúča za cenu 30,- €/m2.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odpredaj pozemku parc. č. 490/4 odporúča
s podmienkou, že na predávanom pozemku bude zriadené právo prechodu a prejazdu
v prospech pani Jany Gabrižovej a pani Zdenky Molcovej.
3. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcela reg. „E“
parc. č. 6403 v podiele 1/64, ktorý sa nachádza pod Hasičskou zbrojnicou v Súši. Pozemok je
zapísaný vo vlastníctve pani Anny Duchanovej, Blažkova 16/4, Brno – Lesná. Majetkovoprávne
vysporiadanie navrhuje za kúpnu cenu 50,- €.
Majetkové oddelenie majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 6403 odporúča za cenu 50,- €.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č.
6403 odporúča za cenu 50,- €.
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá 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 m2, 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.
Zámer odpredaja častí z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2 bol zverejnený od 25.9.2017
v súlade s uznesením MsZ č. 4 – XXXI/2017. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Majetkové oddelenie odpredaj častí z pozemku parc. č. 8775/2 odporúča za cenu 3,- €/m2.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odpredaj častí z pozemku parc. č. 8775/2 odporúča
s podmienkou zriadenia vecného bremena, že predmetný pozemok bude využívaný len na účel
odvodňovania, za cenu 1 €/m2.
K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta podala S. Krištofíková. Mesto Stará Turá v súčasnosti
eviduje finančné prostriedky v celkovej výške 1.430.393 €, z toho suma 886.834 € je účelovo viazaná
v rezervnom fonde a suma 23.698 € na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Príjmy
z podielových daní majú pozitívny vývoj. K dátumu 21.11.2017 mesto zinkasovalo spolu 2.652.114
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€. Môžeme konštatovať, že stav finančných prostriedkov mesta je v priebehu roka 2017 ustálený.
Očakávané plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2017 vykazuje v bežnom rozpočte prebytok vo výške
530 986 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 982 434 € a vo finančných operáciách prebytok
vo výške 732 256 €. Celkové plnenie rozpočtu na konci roka by malo vykazovať prebytok vo výške
280 808 €.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a bez
pripomienok ho jednohlasne odporúča predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
K bodu 3 – Výročná správa mesta Stará Turá k IÚZ a KÚZ za rok 2016
Mesto Stará Turá je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
povinné svoju ročnú účtovnú závierku dať overiť audítorovi. Podľa príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve je mesto Stará Turá, ako materská účtovná jednotka, povinné tiež
zostavovať i konsolidované účtovné závierky konsolidovaného celku a konsolidované výročné správy.
Konsolidované účtovné závierky a konsolidované výročné správy podľa zákona o účtovníctve tiež
podliehajú povinnosti overenia auditom a táto povinnosť musí byť v súlade s vyššie uvedeným
zákonom splnená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje.
Mestu Stará Turá vykonala audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a audit konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosť NOVOAUDIT, s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch. Mesto
Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 v súlade s ustanovením § 22b ods.
2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako výročnú správu obsahujúcu aj individuálnu výročnú
správu. Z tohto dôvodu individuálna výročná správa za rok 2016 nebola vypracovaná ako samostatný
dokument. Správa nezávislého audítora bola vypracovaná dňa 15.11.2017.
Podľa názoru audítora predložené materiály poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta
k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a bez
pripomienok ho odporúča predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
K bodu 4 – 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 2017.
Predložené rozpočtové opatrenia č. 53 a 55 sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých schválenie je
v kompetencii mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenie č. 53 je z dôvodu presunu finančných
prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rozpočte DK Javorina (budovanie depozitu
mestského múzea). Rozpočtovým opatrením č. 55 sa upravujú jednotlivé položky rozpočtu podľa
odborného odhadu očakávanej skutočnosti na konci roka 2017. Rozpočtové opatrenia č. 39 až 52 a č.
54 sú rozpočtové opatrenia, ktoré schválila primátorka mesta a mestskému zastupiteľstvu sú
predložené na vedomie.
Vplyvom uvedených rozpočtových opatrení dôjde k zníženiu príjmovej časti rozpočtu o sumu
955.572 € a vo výdavkovej časti rozpočtu k zníženiu o sumu 1.251.089 €. Celkový rozpočet po
zrealizovaných zmenách bude vykazovať prebytok vo výške 295.571 €.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie,
k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a rozpočtové opatrenia č. 53 a 55 odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť.
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K bodu 4.1 – Návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. DK Javorina
1. DK Javorina predkladá rozpočtové opatrenie č. 1 z dôvodu získania finančných prostriedkov
z grantov a darov, čím dochádza k navýšeniu rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu DK
Javorina o sumu 7.250 €.
2. DK Javorina predkladá rozpočtové opatrenie č. 2 na presun finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 1.130 € na prvok Kultúrne podujatia. Suma bola použitá na
nákup vstupenkového systému Cinemaware.
Uvedené rozpočtové opatrenia nemajú vplyv na rozpočet mesta.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie,
k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a navrhované zmeny rozpočtu odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť.
K bodu 4.2 – Návrh rozpočtového opatrenia m.p.o. TSST
Vychádzajúc z reálnych výdavkov za obdobie 1-10/2017 a predpokladu príjmov a výdavkov na
obdobie 11-12/2017 Ing. Vráblová, riaditeľka m.p.o. Technické služby, navrhuje tieto zmeny:
1. Navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg.7. Komunikácie
4 500 €
(Dôvodom sú nepredvídané výdavky na opravy multikary a UNC.
Ide o navýšenie výdavkov na prvku 7.1.1. Letná údržba čo pokryjeme zvýšenými vlastnými
príjmami.)
2. Presun medzi kap.výd. z prg.12. Prostr.pre život a na prg.7. Komunikácie
62 250 €
Z toho na prvok 7.1. 14 000 €
na prvok 7.3. 48 250 €
(Dôvodom je realizácia rekonštrukčných prác na komunikáciách a chodníkoch. Toto
navýšenie bude kryté presunom kapitálových výdavkov z programu 12.1.6. Prostredie pre
život. Na tomto programe sme mali v tomto roku realizovať rekonštrukciu priestorov pred
Mestským úradom. Nakoľko sa táto rekonštrukcia odložila finančné prostriedky sa presunú
na realizáciu rekonštrukčných prác na komunikách a chodníkov.)
3. Navýšenie bežných výdavkov a súčasne príjmov na prg. 12 Prostr.pre život
2 500 €
(Dôvodom je navýšenie výdavkov na prvku 12.1.2. – Cintoríny – tu sme realizovali
maľovanie vnútorných priestorov, orez neprístupnej lipy a tiež doregulovanie kúrenia
v laviciach. S týmito výdavkami sme pôvodne neuvažovali, ale bolo potrebné tieto činnosti
neodkladne zabezpečiť. Toto navýšenie pokryjeme zvýšenými vlastnými príjmami.)
Vyššie uvedené zmeny sa nedotknú rozpočtu mesta, všetky zmeny budú vykryté:
1. zvýšenými vlastnými príjmami
2. presunom medzi programami
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie,
k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a navrhované zmeny rozpočtu odporúča
schváliť.
K bodu 5 – Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2018-2020
Riaditeľka DK Javorina Bc. Eva Adámková uviedla, že predložený návrh programového rozpočtu na
rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina.
Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2017, z plánovaných podujatí na
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rok 2018 a zo zámerov týkajúcich sa čiastočnej rekonštrukcie priestorov javiska Veľkej sály DK
Javorina a šatní hercov.
V príjmovej časti bežného rozpočtu v podprograme 11.1. Kultúrne podujatia uvažujeme s navýšením
vlastných príjmov z dôvodu zvýšeného záujmu verejnosti o zájazdy poriadané do divadiel a zájazdy
poriadané v letnom období. V podprograme 11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráci uvažujeme s
navýšením vlastných príjmov z predaja lístkov v sieti ticketportal i predpredaj.sk.
V prvku 11.2.3 Mestské múzeum rozpočtujeme vlastné príjmy z predaja DVD s filmovými zábermi
Starej Turej z archívu SFÚ.
Naopak v prvku 11.2.1. vykazujeme nižšie príjmy z vlastnej činnosti – z krátkodobého prenájmu
nebytových priestorov, z dôvodu poklesu záujmu o prenájom kaviarne na predajné akcie a zo strany
verejnosti na súkromné akcie. Nižšie príjmy z vlastnej činnosti vykazuje aj podprogram 11.3 Mestská
knižnica, pretože boli zo zákona zrušené poplatky za výber kníh od čitateľov.
Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 261 870 €, krytá by mala byť vlastnými
príjmami v sume 84 815 € a transferom od mesta v sume 177 055 €.
S. Krištofíková, na základe pripomienky hlavnej kontrolórky, Ing. Maťkovej, upozornila, že pri
zostavovaní rozpočtu m.p.o. DK Javorina nastala chyba v celkovej výške transferu od mesta.
V rozpočte mesta je navrhovaná suma pre DK Javorina vo výške 170 055 €, čo je o 7 000 € menej,
ako uvádza rozpočet DK Javorina.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie
s podmienkou, že v rozpočte DK Javorina bude upravená výška transferu v súlade
s programovým rozpočtom mesta Stará Turá vo výške 170 055 € a takto upravený rozpočet m.p.o.
DK Javorina na rok 2018 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 6 – Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby mesta Stará Turá na obdobie
2018-2020
Ing. Jana Vráblová, riaditeľka m.p.o Technické služby, uviedla, že výdavky v jednotlivých
programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na výkon najnevyhnutnejších prác,
ktorými zabezpečujú plynulý chod na zverených úsekoch. V rozpočte sú zahrnuté tiež plánované
investičné práce na miestnych komunikáciách a v oblasti programu Prostredie pre život. Počas roka sa
však vyskytujú aj iné mimoriadne práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta alebo organizácií a nie sú
naplánované. Na rok 2018 sú v rozpočte zaradené kapitálové investície, a to v programe 7
Komunikácie, konkrétne ide o rekonštrukciu miestnych komunikácií, obstaranie auta na zimnú údržbu
komunikácií s jeho využiteľnosťou počas celého roka (cisterna). V programe 12 Prostredie pre život je
naplánovaná rekonštrukcia vnútrobloku na Hurbanovej ulici, úprava cintorína a pokračovanie
rekonštrukcie Domu smútku. V bežných výdavkoch sú na rok 2018 navýšené mzdy (ide o plošné
navýšenie miezd u robotníkov o 5%, administratívnych pracovníkov o 4% ). Ostatné výdavky
v podstate kopírujú očakávanú skutočnosť roku 2017. Rozpočet organizácie na rok 2018 je zostavený
ako vyrovnaný. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované v sume 1.598.700 €.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie;
k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a navrhovaný rozpočet na rok 2018 odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť.
K bodu 7 – Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2018-2020
Návrh rozpočtu mesta prezentovala vedúca ekonomického oddelenia S. Krištofíková. Mesto Stará
Turá pre rok 2018 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo
výške 9.138.807 €. 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 2017
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rozpočtujeme o 7.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku
výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane.
Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6.230.033 €, čo je o 488.639 € viac ako
príjmy schváleného rozpočtu na rok 2017 pred jeho zmenami. V tejto sume sú zahrnuté aj finančné
prostriedky na nákup potravín pre školské stravovanie (ZŠ, MŠ), čo v predchádzajúcich rokoch
rozpočet neobsahoval. Túto skutočnosť ukladá novela zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy účinná od 1.1.2018. Cieľom je zabezpečiť, aby súčasťou rozpočtu boli
všetky príjmy a výdavky, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári (v prípade školských jedální sú
to aj výdavky na nákup potravín).
Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 2.382.279 €, čo je v porovnaní
s kapitálovými príjmami na rok 2017 pred zmenami rozpočtu viac o 1.597.375 €. Príjem finančných
operácií je navrhnutý v sume 526.495 € a to z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového
rozpočtu vo výške -705.428 €, na ktorý navrhujeme použiť prostriedky z rezervného fondu v sume
426.495 €.
Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 9.138.807 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške
6.000547 €, suma 3.087.707 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 50.553 € je
rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie, ktorých realizácia je naplánovaná
v roku 2018 a ktorých celkový objem je navrhnutý v sume 3.087.707 €, budú financované v prevažnej
miere z cudzích zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 2.372.279 € a z vlastných zdrojov vo výške
715.428 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2018 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 229.486 €
a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 705.428 €. 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 475.942 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý
prebytkom z bežného rozpočtu v sume 229.486 € a prebytkom finančných operácií v sume 475.942 €,
z ktorej suma 426.495 € sú prostriedky z účtu rezervného fondu.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie;
k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a navrhovaný rozpočet na rok 2018 odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 8 – Návrh smernice č. 8/2017 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ
Stará Turá
Dôvodom novely zásad je stanovenie a úprava výšky platu zástupcu primátora mesta, ktorá je
obsiahnutá v nových odsekoch 1.2.1 a 1.2.2. smernice č. 8/2017-IS.
Komentár k odseku 1.2.1
Výkon funkcie zástupcu primátora sa vykonáva v zmysle § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Zástupca primátora vykonáva funkciu ako dlhodobo uvoľnený poslanec poverený poverením
primátorky mesta k výkonu tejto verejnej funkcie /§ 13 ods.5/. Podľa platnej právnej úpravy primeraný
plat zástupcovi primátora je oprávnené určiť mestské zastupiteľstvo, a to z týchto právnych dôvodov:
Zástupcu primátora vymenúva primátor obce spomedzi poslancov MsZ. V prípade dlhodobo a plne
uvoľneného poslanca-zástupcu primátora nejde o vznik zamestnaneckého vzťahu k mestu. Týmto
vymenovaním do funkcie sa mu nezakladá pracovný pomer a z toho titulu si nemôže uplatňovať
žiadne nároky spojené s pracovným pomerom. Nasvedčuje tomu aj možnosť kedykoľvek ho z tejto
funkcie odvolať. Je odmeňovaný podľa § 25 ods.8 zák. o obecnom zriadení.
Komentár k odseku 1.2.2.
V prípade, že nastane situácia vymedzená v §13b ods. 5 kedy po zániku mandátu primátora plní úlohy
primátora mesta v plnom rozsahu, patrí mu rovnaký plat ako primátorovi, ktorý sa počíta podľa zák. č.
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253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a odporúča
ho mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 9– Návrh VZN č. 6/20167– 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 2018 je navrhovaná pre jednotlivé školy a školské zariadenia nasledovne:

Školy a školské zariadenia
zriadené mestom

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

Stará Turá

v eurách

Základná umelecká škola

Celkový objem finančných
prostriedkov
2017

730

256 161,00 €

2 434

659 541,00 €

90

69 016,00 €

Školský klub detí

406

98 700,00 €

Školská jedáleň pri ZŠ

147

100 400,00 €

Materská škola

Centrum voľného času

Tajomníčka komisie S. Krištofíková informovala, že niektoré uvedené sumy nie sú v súlade
s navrhovaným programovým rozpočtom mesta na rok 2018.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odporučila predložený materiál skontrolovať a dať do
súladu s programovým rozpočtom mesta Stará Turá na rok 2018. Po skontrolovaní ho odporúča
predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
K bodu 10 – Návrh VZN č. 7/2017-Nar. o poskytnutí finančného príspevku pre narodené dieťa
Vedúca sociálneho oddelenia Mgr. Barbušínová informovala, že návrh nového VZN nemení podstatu
poskytovania príspevku pre narodené dieťa podľa platného VZN č. 9/2012. Obsahuje logickejšie
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usporiadanie textu VZN a predovšetkým ním chceme minimalizovať administratívne postupy pri
vybavovaní žiadostí o tento príspevok. Úprava spočíva v tom, že mesto nebude vyhotovovať a zasielať
občanovi písomné rozhodnutie. Vzhľadom k tomu, že na toto konanie sa nevzťahuje zákon
o správnom konaní, mesto nie je povinné vydávať písomné rozhodnutie.
Takáto zmena prinesie pozitívny efekt pre obe strany ako pre občana, ktorému mesto môže vyplatiť
príspevok skôr, lebo nemusí čakať na doručenie a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, tak aj pre
mesto, ktoré ušetrí na náklady za poštovné, papier, tlačiareň a neposlednom rade aj pracovný čas
zamestnancov, ktorí budú mať s vybavením žiadostí menej administratívy.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne
ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 11 – Návrh VZN č. 8/2017-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
Hlavná kontrolórka mesta v súlade s plánom kontrol kontrolovala Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stará Turá č. 22/2012-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, konkrétne
Článok 4 uvedeného VZN. Z dôvodu nedostatkov, ktoré boli zistené, je potrebné uvedenú časť VZN
opraviť tak, aby bola v súlade s legislatívou. Zároveň navrhujeme zmenu sadzby dane za osobu
a prenocovanie, pretože táto sa nemenila od roku 2003.
Zmeny v navrhovanom VZN sú v nasledovnom:


§ 15 Predmet dane – úprava v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008
Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried



§ 18 Sadzba dane – navrhované navýšenie dane za prenocovanie a osobu z 0,33 € na 0,50 €



§ 20 Oslobodenie od dane – doplnenie kategórie



§21 Spôsob vyberania dane za ubytovanie



§ 22 Oznamovacia povinnosť a povinnosti prevádzkovateľa – vymedzené povinnosti,
vypracované nové tlačivá Príloha č. 1, Príloha č. 2

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne
ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 12 - Návrh VZN č. 9/2017-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Z dôvodu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Stará Turá č. 12/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, konkrétne proti jeho
ustanoveniam § 1, § 2 ods. 1 pís. a), § 4 ods.1, § 5 ods. 3, mesto Stará Turá predkladá návrh nového
Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Zmeny v navrhovanom VZN sú nasledovné:






§ 1 Predmet úpravy – uvedený paragraf, ktorý stručne vymedzuje rozsah,
v pôvodnom VZN nebol
§ 2 Sadzba poplatku – zmena spôsobu stanovenia sadzby poplatku
§ 3 Určenie poplatku – spresnenie a doplnenie určenia poplatku v nadväznosti na § 2
§ 4 Oznamovacia povinnosť – úprava znenia v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.
§ 5 Vyrubenie poplatku a splatnosť- zmeny nadväzujúce na úpravy
v predchádzajúcich paragrafoch
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Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne
ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 13 – Návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 4/2015-S Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Informáciu o zmenách v „Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – S“ podala
vedúca majetkového oddelenia Ing. Galovičová. Uviedla, že týmto dodatkom dochádza
k nasledovným doplnkom a zmenám:
1. V „Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – S“ sa dopĺňa Čl. 15A:
Čl. 15A
Zriadenie vecného bremena na majetku mesta
(1) O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta rozhoduje
mestské zastupiteľstvo.
(2) Na nehnuteľný majetok mesta (pozemky) sa môže zriadiť vecné bremeno v
prípadoch inžinierskych sietí (napr. kanalizácia, plyn, elektrika a pod.), ako aj vecné bremená
v prípade prechodu pešo, vozidlom a pod. Vecné bremeno sa zriaďuje spravidla odplatne za
jednorazovú odplatu.
(3) Výška odplaty sa určuje dohodou. Vo výške odplaty musia byť zohľadnené náklady
vynaložené na zriadenie vecného bremena. Pri určovaní výšky odplaty sa ďalej prihliada na
účel, dobu trvania, na skutočnosť, či možno zabezpečiť práva iným spôsobom, na výhod,
ktoré tieto práva prinášajú oprávnenému v období jedného roka, akú stratu bude mať povinný
z toho, že na jeho nehnuteľnosti viazne určité bremeno, aké náklady by bolo nutné vynaložiť,
aby tu vecné bremeno nebolo.
(4) Pri práve prechodu a prejazdu sa prihliada aj na skutočnosť, či právo prislúcha
obmedzenému okruhu osôb alebo je zriadený pre anonymný, neurčitý okruh oprávnených.
(5) Pri práve vecného bremena pre energetiku – energetické stavby sa prihliada aj na mieru
obmedzenia vlastníckeho práva a mieru využiteľnosti pozemku.
(6) Bezodplatne sa zriaďuje vecné bremeno v odôvodnených prípadoch na základe
rozhodnutia primátora.
(7) Náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať vždy oprávnený z vecného
bremena.
2. Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – S
zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá bol prerokovaný
a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 14.12.2017 a účinnosť
nadobúda dňom podpísania primátorkou mesta.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne
ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 14 – Návrh Smernice č. 10/2017 – IS Zásady a odmeňovanie členov Zboru pre občianske
záležitosti (ZPOZ) pri MsZ Stará Turá
Návrh Smernice č. 10/2017 – IS sa predkladá na základe návrhu Komisie ZPOZ pri MsZ Stará Turá.
Zmeny sa dotýkajú hlavne zvýšenia odmien účinkujúcim a zvýšenia príspevku na ošatné. Navrhované
zmeny boli konzultované s primátorkou mesta a vedúcou finančného oddelenia. Následne boli zmeny
zapracované do návrhu programového rozpočtu mesta na obdobie 2018-2020.
Navrhované zmeny v štatúte ZPOZ:
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názov dokumentu na SMERNICA č. 10/2017 – IS, zásady a odmeňovanie členov Zboru pre
občianske záležitosti (ZPOZ) pri MsZ Stará Turá, pretože mesto Stará Turá má svoj Štatút
mesta
v Článku II sa v odseku Ostatné podujatia a slávnosti, vypúšťa šieste podujatie, nakoľko sa to
nezlučuje so skutočnosťou
v Článku IV.odsek a) sa mení honorovaná suma za hodinu hlavnému obradníkovi na 10€
a ostatným účinkujúcim členom ZPOZ na 8€ za hodinu
v Článku IV. odsek b) sa mení honorovaná suma smútočnému rečníkovi na 34€ za jeden
smútočný obrad
v Článku IV. odsek d) sa mení odmena za výtvarné vyhotovenie zápisu do pamätnej kroniky
na 5€ za hodinu
v Článku IV. odsek i) sa mení výška ošatného na 8€ na deň
v Článku V. v tretej vete sa vypúšťa, že poslanci MsZ Stará Turá napomáhajú činnosti ZPOZ,
nakoľko sa to nezlučuje so skutočnosťou

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál zobrala na vedomie a jednohlasne
ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 15 – Ostatné
p. Janka Trúsiková, členka komisie – tlmočila poďakovanie a pozitívne vyjadrenia občanov, ktorí
prejavili spokojnosť s opravami a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov
K bodu 16 - Záver
Predseda komisie poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a rokovanie komisie ukončil o 18:30
hod.

V Starej Turej, 30.11.2017
Zapísala:

Mgr. Soňa Krištofíková, tajomníčka finančnej komisie

Za správnosť: Ing. Bohdan Görög, predseda finančnej komisie
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