Zápis z rokovania Komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 05.04.2018 (vo štvrtok) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

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

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

5.

Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení
Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2017
4.1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2017
4.2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2017

Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s.r.o. za rok 2017 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov

Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o. za rok 2017 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
7. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. za rok 2017 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov
8. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. za rok 2017
vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
9. Návrh cenníka a trhového poriadku XXVII. ročníka Staroturianskeho jarmoku
10. Ostatné
10.1 Návrh VZN č.2/2018-Nar. O peňažnom príspevku na prepravu
10.2 Návrh VZN č.3/2018-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a výške a úhrady za
6.

sociálne služby
11. Záver
Úvod:
Rokovanie finančnej komisie zahájila o 16:00 hod. podpredsedníčka JUDr. Patrícia Klačková.
K bodu 1 - Majetkové záležitosti
1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2 z dôvodu umiestnenia
elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, TS 0058-401, VNK, TS, NNK –
zmena“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 608/2 odporúča s podmienkou,
že vecné bremeno bude odplatné.
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Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta jednohlasne zriadenie vecného bremena na pozemku
parc. č. 608/2 odporúča s podmienkou, že vecné bremeno bude odplatné.
2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, Bratislava
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc. č. 1593/4 a prac. č.
1593/11 z dôvodu uloženia potrubia verejného vodovodu. Vecné bremeno bude zriadené v prospech
spoločnosti PreVaK, s.r.o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc.
č. 1593/4 a parc. č. 1593/11 odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg.
„E“ parc. č. 1575/3, parc. č. 1593/4 a parc. č. 1593/11 odporúča.
3. Bezodplatný prevod pozemku z majetku SR
Majetkové oddelenie predkladá návrh na bezodplatný prevod pozemku z majetku SR. Jedná sa
o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 – ostatná plocha 21 m2 v podiele 1/1 a nachádza sa pod
miestnou komunikáciou na Dubník.
Majetkové oddelenie bezodplatný prevod pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta bezodplatný prevod pozemku parcela reg. „C“ parc. č.
1719/4 odporúča.
4. Žiadosť o prenájom pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Emila Oleša a manž. Milady, bytom Vaďovce č. 90
o prenájom časti ( cca 10 m2 ) pozemku parc. č. 542/56. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, realizácie
prístupového chodníka k bytu nachádzajúceho sa nad predajňou v objekte na ul. SNP súp. č. 271.
Vzhľadom k tomu, že do bytu na poschodí nie je možné iným spôsobom vyriešiť samostatný vstup
jedná sa o prenájom pozemku, ktorý je hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu ( časti cca 10 m2 ) z pozemku bol zverejnený od 26.2.2018. K zverejnenému zámeru
neboli vznesené žiadne pripomienky.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prenájom pozemku parc.č. 542/56 odporúča za cenu
51,40 € / rok s podmienkou, že prístupový chodník bude riešený popri stavbe OC a bude sa napájať na
už existujúci chodník žiadateľa.
5. Žiadosť o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Igora Andela, Hurbanova 3130/9, Stará Turá o súhlas so
zavesením drôtovej prijímacej antény. Táto anténa by bola zavesená na BD Hurbanova 3130 a druhou
stranou na budove ZŠ na Hurbanovej ulici.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta neodporúča vydanie súhlasu na zavesenie drôtovej
prípojky z dôvodu, že na budove ZŠ budú realizované ďalšie rekonštrukčné práce. Negatívne
stanovisko k predmetnej žiadosti dalo aj riaditeľstvo ZŠ.
6. Odňatie majetku mesta zo správy MŠ Stará Turá
Majetkové oddelenie predkladá návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy Materskej
školy, Hurbanova 142, Stará Turá z dôvodu zániku správcu k 30.4.2018.
Majetkové oddelenie odňatie správy majetku odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odporúča schváliť odňatie majetku mesta Stará Turá
zo správy Materskej školy, Hurbanova 142, Stará Turá.
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7. Zverenie majetku mesta do správy MŠ Stará Turá
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta Stará Turá do správy Materskej
školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá. Zverenie majetku mesta je potrebné z dôvodu zmeny v zaradení
MŠ v sieti škôl a školských zariadení od 1.5.2018.
Majetkové oddelenie zverenie majetku mesta do správy odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odporúča schváliť zverenie majetku mesta Stará Turá
do správy Materskej školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá.

K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 31.03.2018 finančné prostriedky v celkovej výške 1 452 173,41 €.
Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci marec zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom
o 38 037 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou nárast o 32 827 €. Mesto dňa
20.03.2018 zinkasovalo sumu podielových daní vo výške 251 263 € a dňa 31.03.2018 doplatok
vyplývajúci z ročného zúčtovania vo výške 28 724,33 €. Celková suma podielových daní za prvý
kvartál roku 2018 dosiahla sumu 901 601 €, čo je o 58 753 € viac ako rozpočtovaná čiastka za toto
obdobie. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 438 327,80 €.
Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje, je časť
finančných prostriedkov vo výške 886 834,86 € účelovo viazaná v rezervnom fonde a suma 29 579,51
€ je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných prostriedkov mesta je
ustálený.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a bez pripomienok ho jednohlasne
odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.

K bodu 3 – Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia
Na rokovanie do mestského zastupiteľstva sú pripravené štyri rozpočtové opatrenia pod číslami
20180007 až 20180010.
Predložené rozpočtové opatrenia č. 20180007, 20180009 a 20180010 schválila primátorka mesta
v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. Rozpočtové opatrenie č.
20180008 predkladáme v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Všetky rozpočtové opatrenia sú mestskému zastupiteľstvu predložené na
vedomie. Vplyvom rozpočtových opatrení, uvedených v prílohe k tomuto dokumentu, nedôjde
k zmene výsledného rozpočtu, nakoľko celkové príjmy ako i celkové výdavky budú zvýšené
o rovnakú čiastku 67 958 €.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a bez pripomienok ho jednohlasne
odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.

K bodu 4 – Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2017
Mesto Stará Turá v roku 2017 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 662 247 € a
v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1 070 443 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta
Stará Turá za rok 2017 je schodok vo výške 408 196 € zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento schodok sa
riešil úverom zo ŠFRB v sume 402 250 € a zvyšok v sume 5 946 € vykrylo mesto z rezervného fondu.
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Zostatok finančných operácií k 31.12.2017 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok v sume 528 335 €; po odpočte zdrojov
zo ŠFRB je prebytok vo výške 126 085 €. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia
vylučujú (25 834 €), je prebytok finančných operácií vo výške 100 251 €, ktoré mesto vráti do
rezervného fondu.
V záverečnom účte mesto navrhuje, aby bol rezervný fond navýšený o sumu 94 305 €. Získali
sme ju ako rozdiel medzi prebytkom finančných operácií v sume 100 251 € a schodku 5 946 €.
Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude 981 139,86 €.
Ing. Maťková, hlavná kontrolórka – upozornila na to, že je potrebné sa venovať novonadobudnutému
majetku – bývalá priemyslovka, je potrebné navrhnúť zámer využitia daného objektu.
Ing. Halinárová, primátorka mesta – podala informáciu, že s využitím objektu sa mesto zaoberá už od
januára; v súčasnosti existuje niekoľko alternatív na využitie objektu (sociálne služby, nájomné byty,
občianska vybavenosť). K problematike bude zvolané samostatné pracovné stretnutie dotknutých
pracovníkov MsÚ a poslancov MsZ. Okrem toho boli v spolupráci so spoločnosťou Technotur
urobené opatrenia na zabezpečenie objektu voči neprispôsobivým občanom.
Finančná komisia k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a jednohlasne odporúča
navrhnuté uznesenie schváliť.
K bodu 4.1. – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2017
Hospodárenie m.p.o. Dom kultúry Javorina za rok 2017 dosiahlo účtovne stratu v celkovej sume
1 483,14 €, z toho 1 591,61 € je strata z hlavnej činnosti. V podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý
účtovný zisk vo výške 108,47 €. Celá čiastka zisku (108,47 €) z podnikateľskej činnosti je navrhnutá
k zaúčtovaniu čiastočnej kompenzácie straty z hlavnej činnosti a ostatok straty z hlavnej činnosti
v sume 1 483,14 € bude kompenzovaný zo zákonného rezervného fondu. Stav zákonného rezervného
fondu po vykonaní kompenzácie bude vykazovať na konci roka 2017 sumu 11 690,39 €.
Finančná komisia k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a jednohlasne odporúča
navrhnuté uznesenie schváliť.
K bodu 4.2. – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2017
Hospodárenie m.p.o. Technické služby za rok 2017 dosiahlo účtovne stratu v celkovej sume 49 528,09
€, z toho 49 934,78 € je strata z hlavnej činnosti a 406,69 € je zisk z podnikateľskej činnosti. Celá
čiastka zisku (406,69 €) je navrhnutá k zaúčtovaniu čiastočnej kompenzácie straty z hlavnej činnosti
a ostatok straty z hlavnej činnosti v sume 49 528,09 € bude kompenzovaný zo zákonného rezervného
fondu. Stav zákonného rezervného fondu po vykonaní kompenzácie bude vykazovať na konci roka
2017 sumu 20 326,59 €.
Porovnaním celkových predpokladaných výdavkov (bežných aj kapitálových) so skutočnými
výdavkami za obdobie 1-12/2017 bolo plnenie rozpočtu 100,06 %. Príjmy boli splnené na 100,89 %,
z toho plánovaný transfer z mestského rozpočtu bol plnený vo výške 97 %, v dôsledku čoho sa
podarilo znížiť výšku rezervného fondu organizácie. Kapitálové príjmy boli plnené na 99,98 %.
Výnosy z hospodárskej činnosti boli naplnené na 116,92 %.
Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že uplynulý rok bol z hľadiska dosiahnutých výsledkov
hospodárenia pre túto organizáciu úspešný.
Finančná komisia k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a jednohlasne odporúča
navrhnuté uznesenie schváliť.
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K bodu 5 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s.r.o. za rok 2017 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov
Komisia prerokovala informáciu o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s.r.o. za rok 2017 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov. Z predložených materiálov vyplynulo, že finančný plán pre rok
2017 vychádzal z plánovanej ťažby drevnej hmoty vo výške 17 000 m3. Skutočná ťažba bola vo výške
16 917 m3 a 68,56 ton biomasy. Náklady za rok 2017 dosiahli 894 878 € a sú plnené vo výške 108 %
oproti plánu. Celkové výnosy spoločnosti k 31.12.2017 predstavujú čiastku 911 782 €, čo je 109%.
Vykázaný hospodársky výsledok pred zdanením je vo výške 116 903 € a po zdanení 10 696 €.
V roku 2017 spoločnosť Lesotur zaplatila mestu Stará Turá nájom za lesy sumu 100 000 €.
Spoločnosť Lesotur s.r.o. bola v roku 2017 úspešná v projekte cezhraničnej spolupráce s názvom
„Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím
environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajině“, ktorý rieši na území
lesov mesta Stará Turá výskum vhodnosti vytvárania stabilnejších porastových štruktúr pomocou
prírode blízkych metód pestovania lesa. Projekt taktiež rieši analýzu eróznych a odtokových pomerov
katastrálneho územia Stará Turá.
Dôležitou informáciou je, že dobré ekonomické výsledky spoločnosti umožnili znížiť ťažbu
a presunúť ušetrený objem drevnej hmoty do budúcich období.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.

K bodu 6 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o. za rok 2017 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov
Komisia prerokovala informáciu o plnení hospodárskeho plánu Technotur, s.r.o. za rok 2017 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov. Spoločnosť Technotur, s.r.o. mala na rok 2017 plánované náklady
v čiastke 1 874 066 €. Výnosy boli plánované v objeme 1 887 506 €. Hospodársky výsledok pred
zdanením plánovaný bol v čiastke 13 440 €. Skutočne dosiahnuté náklady v roku 2017 boli v čiastke
1 997 390 € a výnosy 2 041 777 €. Kladný hospodársky výsledok pred zdanením bol v čiastke 44 387
€. Jednotlivé nákladové a výnosové položky boli čerpané a plnené v roku 2017 vzhľadom na vývoj
situácie v ekonomike v súlade s plánom. Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. podľa názoru jej riaditeľky
úspešne splnila hospodársky plán roku 2017.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.

K bodu 7 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. za rok 2017 vrátane
prehľadu pohľadávok a záväzkov
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá mala zostavený rozpočet (hospodársky
plán) na rok 2017, ktorý predpokladal dosiahnutie výnosov vo výške 326,4 tis. € a nákladov vo výške
359,3 tis. €, čo znamenalo dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe straty v objeme 33 tis. €.
Z predkladaného výkazu ziskov a strát za rok 2017 vyplýva, že výnosová i nákladová časť boli
prekročené v dôsledku čoho sa znížila plánovaná strata o 20,0 tis. €.
V roku 2016 realizovala spoločnosť AQUATUR, a.s. vyvolanú investíciu (Prekládka verejného
vodovodu, ul. Husitská), ktorú aj v plnej výške (12 250,00 €) uhradila. Po dohode s jediným
akcionárom Mestom Stará Turá bola táto čiastka vrátená formou nájomného, čo malo podstatný vplyv
na navýšenie výnosov.
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Navýšenie nákladov na hospodársku činnosť v celkovej výške 4 000,00 € vyplynulo zo zvýšenia
nákladov v položke Ostatné služby v dôsledku externého spracovania Následnej monitorovacej správy
č. 1, znaleckého posudku na záložnú zmluvu s VÚB, a.s. a spracovania manuálu na výber nového
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v meste Stará Turá, s platnosťou na
obdobie 2018-2027.
Okrem toho budú zvýšené odpisy o 2 000,00 € v dôsledku rekonštrukcie odľahčovacích komôr a
následné zaradenie do majetku spoločnosti AQUATUR, a.s.
Ostatné nákladové položky boli plnené v súlade s plánom na rok 2017.
Z priloženého výkazu Cashflow na obdobie júl-december 2017 je zrejmé, že spoločnosť je schopná
splácať svoje finančné záväzky.
Spoločnosť nemala k 31.12.2017 žiadne pohľadávky ani záväzky po lehote splatnosti.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.

K bodu 8 – Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. za
rok 2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
V roku 2017 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. hospodárila s dlhodobým majetkom
vo výške 2.627 959 EUR. V roku 2017 Mestský športový areál s.r.o. dosiahla celkové výnosy
121 540 € prioritne z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu Z. Miškovičovej /kaviareň, bowling a
ubytovňa/, z prenájmu fitnescentra a z prenájmu nehnuteľností športovým klubom. Náklady včítane
odpisov v čiastke 88 955 € predstavovali celkovo 227 288 €; pozostávali predovšetkým z nákladov na
energie a materiál vo výške 59 893 €, odmeny zamestnancom spoločnosti vo výške 35 731 €,
nákladov na nákup služieb vo výške 32 821 €, daň z nehnuteľností vo výške 6 553 € a ďalšie položky.
Celkovo dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok - stratu vo výške 105 987 €, čo je porovnateľná
čiastka ako v predchádzajúcom roku, kedy strata dosiahla 113 tis. EUR.
Pre rok 2017 uzavrela spoločnosť dohodu s mestom, kde náklady na energie pri verejných
športoviskách využívaných občanmi a niektoré náklady na údržbu uhrádzalo mesto priamo spoločnosti
prostredníctvom príspevku. Tento príspevok dosiahol výšku 50 tis. €.
V rámci investícií bola v roku 2017 skolaudovaná prestavba plochy klziska na futbalové ihrisko
s umelou trávou na základe projektu, pripraveného mestom Stará Turá. V roku 2017 spoločnosť MŠA
Stará Turá, s.r.o. vykonala taktiež potrebné opravy a údržbu časti oplotenia areálu, opravu náterov
palubovky, rekonštrukciu časti sauny, rekonštrukciu klimatizácie na plavárni, ukončila na základe
búracieho povolenia zbúranie bývalej hokejovej šatne a iné drobné opravy. Hnuteľný majetok doplnila
nákupom kosačky.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.

K bodu 9 – Návrh cenníka a trhového poriadku XXVII. ročníka Staroturianskeho jarmoku
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a jednohlasne ho odporúča predložiť na rokovanie do mestského zastupiteľstva.
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K bodu 10 – Ostatné
10.1 – Návrh VZN č.2/2018-Nar. O peňažnom príspevku na prepravu
Mesto Stará Turá začalo od 1.7.2017 poskytovať príspevok na prepravu pre znevýhodnené skupiny
občanov mesta (seniori, občania s ŤZP) na území mesta Stará Turá s cieľom umožniť občanom lepšiu
dostupnosť do zdravotníckeho zariadenia a na spoločenské podujatia a tým zmierniť sociálne
dôsledky znevýhodnenia určenej cieľovej skupiny občanov.
V súvislosti s nízkym čerpaním tohto príspevku v roku 2017 a na základe dopytu občanov, predkladá
mesto Stará Turá návrh na úpravu § 2 ods. 3 VZN, ktorým sa rozširuje územie využitia súkromnej
taxislužby najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.
Príspevok je možné poskytnúť občanovi na prepravu po území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí
a najďalej do Nového Mesta na Váhom a do Myjavy, ktorý na návštevu zdravotníckeho zariadenia
a spoločenských podujatí použije ľubovoľnú taxislužbu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie
na vykonávanie prepravy.
Zároveň v § 5 ods. 1 písm. c) precizujeme podmienky uplatnenia vzniknutého nároku na príspevok
a v prílohe spôsob výplaty príspevku.
Napriek tomu, že v roku 2017 mesto prijalo 13 žiadostí, nebol vyplatený žiadny príspevok pretože ani
jeden žiadateľ neuplatnil nárok n a výplatu príspevku na prepravu. Po úprave nových podmienok
predpokladáme, že hoci nastane mierny nárast záujmu občanov o tento príspevok, neprekročíme
rozpočtovanú čiastku 5 000 Eur.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie a mestskému zastupiteľstvu ho jednohlasne
odporúča schváliť.

10.2 – Návrh VZN č.3/2018-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a výške a úhrady za sociálne
služby
Na základe novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa
s účinnosťou od 1.1.2018 výrazne zmenilo financovanie sociálnych služieb. Novelou sa významne
zmenila aj výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach
podmienených odkázanosťou zo štátneho rozpočtu, ktorý MPSVaR poskytuje v rôznej výške
v závislosti od jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby.
Pri stanovení výšky úhrady od klientov za sociálne služby sa mesto riadilo novými zákonnými
požiadavkami, zohľadnilo zmeny vo financovaní sociálnych služieb v zariadeniach ako aj každoročné
zvyšovanie nákladov na sociálne služby. Vzhľadom k tomu mesto na základe jednomyseľného
odporúčania členov komisie pre sociálne veci a bývanie predkladá návrh VZN s účinnosťou od
1.6.2018, ktorý obsahuje návrh na zvýšenie úhrady od klientov za jednotlivé služby nasledovne.
Ekonomicky oprávnené náklady na terénnu opatrovateľskú službu za rok 2017 sú v sume 147 224,38
Eur a po prepočítaní na hodinu poskytnutej služby, je 100% EON na 1 hodinu opatrovateľskej služby
suma 6,47 Eur (za rok 2016 bola suma 5,83 Eur).
V opatrovateľskej službe je preto návrh úhradu od klientov zvýšiť zo súčasnej sumy 1,40 Eur na 1,50
Eur za 1 hod. opatrovania a úhradu za dovoz stravy zvýšiť zo sumy 0,40 Eur na sumu 0,45 Eur za
jedno prinesené jedlo.
Ekonomicky oprávnené náklady na pobytovú službu v zariadení opatrovateľskej službe za rok 2017 sú
v sume 116 691,97 Eur (t.j. o 31 565,97 Eur viac ako v roku 2016) a finančný príspevok z MPSVaR
na túto službu za rok 2017 mesto dostalo v sume 48 762,80 Eur. Rozdiel medzi EON a finančným
príspevkom z MPSVaR je 67 929,17 Eur čo je 100% ročných EON, z ktorých sa vychádza pri
určovaní úhrady za sociálne služby v ZOS t.j. :
za odborné činnosti: 220,50 Eur mesačne/klient 100 % EON
za obslužné činnosti: ubytovanie 5,04 Eur/m2/mesačne 100% EON
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upratovanie 2,44 Eur/m2/mesačne 100% EON
pranie, žehlenie 23,44 Eur mesačne 100% EON
stravovanie: úhradu za stravu platí klient v plnej výške podľa sumy
určenej dodávateľom stravy a počtu odobratých jedál.
Na základe novely od 1.1.2018 mesto dostane v roku 2018 finančný príspevok z MPSVaR na ZOS
nižší o 18 600 Eur oproti roku 2017.
Finančná komisia predložený materiál zobrala na vedomie, k predloženému materiálu nemala žiadne
pripomienky a mestskému zastupiteľstvu ho odporúča schváliť.



V rámci bodu Ostatné tajomníčka komisie informovala o:
schválení žiadosti o finančný príspevok z fondov EU na projekt „Zníženie energetickej náročnosti
objektu MŠ na Hurbanovej ul. 142, elokované pracovisko Hurbanova ul. 153,
predložení žiadosti na finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Stredisko triedeného zberu
a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne – časť
rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou.

K bodu 11 – Záver
Podpredsedníčka komisie poďakovala členom komisie a hosťom za účasť a rokovanie komisie
ukončila o 17:35 hod.

Zapísala:
Mgr. Soňa Krištofíková, tajomníčka komisie
Za správnosť: JUDr. Patrícia Klačková podpredsedníčka komisie

V Starej Turej 05.04.2018
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