Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 20.09.2018 (štvrtok) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

Prítomní členovia:
JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Ing. Petrášová, Janka Trúsiková, Ing. Görög, Mgr. Jankovič
Ospravedlnení členovia:
Mgr. Császár, Mgr. Šedovičová, Ing, Mgr. Adámek, Ing. Zloch
Ostatní:
Ing. Galovičová, Ing. Ješko, Mgr. Škriečka, Ing. Vráblová, Bc. Adámková, Ing. Volár, Ing. Maťková,
Mgr. Krištofíková, Mgr. Hučková

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia
Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-2021
Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2019-2021
Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021
Návrh na riešenie splatenia krátkodobej finančnej výpomoci – Aquatur, a.s.
Ostatné
Záver

K bodu 1 - Majetkové záležitosti
1. Návrh na zrušenie uznesenia
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zrušenie uznesenia č. 8 – XXIX/2017 zo dňa 22.6.2017,
ktorým bolo schválené pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava zriadenie odplatného vecného
bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 2482/2 a parc. č.2369/1 z dôvodu uloženia
telekomunikačného zariadenia MSAN a šachty ROMOLD. Vecné bremeno pre spoločnosť Slovak
Telekom vzniká zo zákona a na odplatu za bremeno bola dňa 23.8.2018 podpísaná Dohoda
o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
Majetkové oddelenie návrh na zrušenie uznesenia č. 8 – XXIX/2017 odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta návrh na zrušenie uznesenia č. 8 – XXIX/2017
odporúča.
2. Žiadosť o odkúpenie pozemkov
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Barbory Hollej, bytom Uhrova 709/29, Stará Turá, Mgr.
Edity Kimadze Černákovej a Bc. Michala Černáka, obaja bytom Štúrova 687/44, Stará Turá
o odkúpenie pozemkov parc. č. 1400 a parc. č. 1401, ktoré sa nachádzajú na Ul. Štúrovej a tvoria
záhradu k rodinnému domu súp. č. 687, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Predmetné pozemky
užívajú od roku 1984 a majú ich oplotené.
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Zámer odpredaja pozemku parc. č. 1400 a časti z pozemku parc. č. 1401 bol zverejnený od 28.8.2018
v súlade s uznesením MsZ č. 9 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 1400 o celkovej
výmere 32 m2 a parc. č. 1401/1 o celkovej výmere 337 m2.
Majetkové oddelenie odpredaj pozemku parc. č. 1400 a parc. č. 1401/1 odporúča za cenu 20,- €/m2.
K žiadosti sa vyjadrila Ing. Maťková, hlavná kontrolórka. Zaujímala sa o to, prečo sa predmetný
pozemok predáva a nie je ponúknutý ako stavebný pozemok, keďže je v meste málo stavebných
pozemkov.
Ing. Galovičová zdôvodnila, že na poslednom zasadnutí MsZ bol schválený zámer odpredaja, ktorý
bol zverejnený a neboli k nemu žiadne pripomienky.
Ing. Görög sa vyjadril, že by nebolo vhodné takto meniť rozhodnutia najmä ak si dotyční občania
nechali vyhotoviť geometrické plány.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odpredaj pozemku parc. č. 1400 a parc. č. 1401/1
odporúča za cenu 20,- €/m2.
K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Vedúca ekonomického oddelenia informovala, že Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 14.09.2018
finančné prostriedky v celkovej výške 1 057 648,32 €. Vývoj príjmov z podielových daní v auguste
zaznamenal nárast; mesto dňa 20.08.2018 zinkasovalo sumu 282 888 € čo je nárast oproti rozpočtu
o 21 215 €. Celkové inkaso podielových daní od začiatku tohto roka až do 14.08.2018 dosiahlo sumu
2 135 393 € čo je o 163 100 € viac ako rozpočtovaná čiastka na toto obdobie. Celková výška
nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 417 699,22 €.
Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 057 648,32
€) je časť finančných prostriedkov vo výške 862 061,87 € účelovo viazaná v rezervnom fonde.
V auguste 2018 boli z účtu RF čerpané finančné prostriedky vo výške 75 837,36 € ako kapitálový
transfer pre TSST v súlade s programovým rozpočtom. Finančné prostriedky vo výške 46 240,63 boli
dočasne použité z rezervného fondu na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
schváleného rozpočtu, čo je v súlade s čl. 17 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. Ďalšia
suma vo výške 38 908,03 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. Stav finančných
prostriedkov mesta je ustálený.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta 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 V. zmene rozpočtu
mesta Stará Turá na rok 2018.
Predložené rozpočtové opatrenie č. 20180029 v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách primátorka mesta berie na vedomie a súhlasí s jeho zapracovaním do
rozpočtu mesta.
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Rozpočtové opatrenia č. 20180030 a 20180031 v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Stará Turá primátorka mesta schvaľuje. Všetky vyššie uvedené rozpočtové
opatrenia sú mestskému zastupiteľstvu predložené na vedomie.
Rozpočtové opatrenia č. 20180032, 20180033 a 20180034 sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých
schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.
Vplyvom rozpočtových opatrení, uvedených v prílohe k tomuto dokumentu, dôjde k zvýšeniu
príjmovej časti rozpočtu o sumu 49 075 € a k zníženiu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 28 765 €.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta nemala k predloženému
materiálu žiadne
pripomienky. Rozpočtové opatrenia č. 20180029, 20180030 a 20180031 zobrala na vedomie
a odporúča ich predložiť do mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia č. 20180032, 20180033
a 20180034 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.
K bodu 4 – Návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-2021
Riaditeľka DK Javorina Bc. Adámková na rokovaní komisie uviedla, že pri zostavovaní rozpočtu na
rok 2019 vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2018 a z plánovaných podujatí na rok 2019.
V navrhovanom rozpočte uvažujú s vlastnými prímami vo výške 83 040 €, čo je o 1 775 € menej
oproti predchádzajúcemu roku. Ich výšku, okrem iného, ovplyvňujú nižšie príjmy z krátkodobého
prenájmu, čo je spôsobené poklesom počtu predajných akcií. Predpokladané vyššie výdavky o 18 280
€ sú spôsobené zákonným zvýšením miezd a k nim prislúchajúcich odvodov pre zamestnancov DK.
Konkrétne v podprograme 11.1. Kultúrne podujatia v meste budú finančné prostriedky použité na
honoráre, vstupenky, dopravné, poplatky SOZE, energie, služby spojené s technickým zabezpečením
trhov, montáž a demontáž stánkov, náklady spojené s kultúrnym programom, s ozvučením podujatí, s
príchodom Mikuláša, náklady na výzdobu pri stavaní mája. Dotácia mesta vo výške 5900 € bude
použitá na náklady súvisiace s Festivalom Divné veci, Vianočnými trhmi a na honoráre hudobného
leta - Tomaníkovu notu. Podprogram 11.2. Kultúrna infraštruktúra zahŕňa výdavky spojené s chodom
múzea, knižnice, samotného DK Javorina a DK Papraď. V roku 2019 plánujú v rámci opráv a údržby
čiastočne zmodernizovať kuchyňu v kaviarni DK, ktorá je v nevyhovujúcom stave.
Pre rok 2019 nerozpočtujú žiadne kapitálové výdavky, nakoľko sa podarilo už teraz kompletne
zrealizovať rekonštrukciu pódia včítane opôn.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh rozpočtu m.p.o. DK Javorina.
K predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a mestskému zastupiteľstvu ho odporúča
zobrať na vedomie.
K bodu 5 – Návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby mesta Stará Turá na obdobie
2019-2021
Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 odzrkadľuje potreby
bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní vychádzali zo
skutočného plnenia v roku 2017 a predpokladaných skutočností na rok 2018.
Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na výkon
najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch. Sú tu
zahrnuté tiež plánované investičné práce (spevnené plochy, sadbové práce, práce na CMZ,
rekonštrukcia Domu smútku, ale aj na Dubníku, verejné osvetlenie...). Počas roka sa často vyskytujú
aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp. organizácií).
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Na rok 2019 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie
miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. sme zaradili rekonštrukciu priestorov
na Dome smútku a tiež realizáciu sadbových úprav na aleji Dubník.
V bežných výdavkoch sú na rok 2019 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd na každom
programe o 10%, navýšenie výdavkov na PHM a tiež výdavky na poistenie nového vozidla na zimnú
údržbu). Ostatné výdavky v podstate kopírujú predpoklad plnenia na rok 2018.
Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh rozpočtu m.p.o. Technické služby
mesta Stará Turá na obdobie 2019 - 2021 . K predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky
a mestskému zastupiteľstvu ho odporúča zobrať na vedomie.
K bodu 6 – Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021
Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 odzrkadľuje potreby
a záujmy občanov mesta a je zosúladený s volebným programom primátorky mesta. Mesto Stará Turá
pre rok 2019 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške
8 807 373 €. Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje zvýšený príjem z podielových
daní. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje, preto príjem dane
z nehnuteľností rozpočtujeme približne v rovnakej výške ako v roku 2018. Celkové príjmy bežného
rozpočtu sú navrhnuté vo výške 6 701 417 €, čo je o 471 384 € viac ako v roku 2018. Celkové príjmy
kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 1 707 948 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 zníženie
o 674 331 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 398 008 €. Uvedená čiastka je tvorená
sumou vo výške 338 223 €, ktorú navrhujeme použiť z rezervného fondu z dôvodu čiastočného
vykrytia schodku kapitálového rozpočtu a ďalej sumou 59 785 €, čo je zostatok prostriedkov
z predchádzajúceho roka. Uvedené finančné prostriedky mesto získalo ako štátnu dotáciu určenú na
rekonštrukciu požiarnych zbrojníc v Topoleckej a v Papradi.
Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 8 807 373 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške
6 584 618 €, suma 2 171 808 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 50 947 € je
rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2019 v celkovom
objeme 1 788 220 € budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, ktorých výška je 1 497
948 € a čiastočne aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 290 272 €. Navrhovaný
rozpočet na rok 2019 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 116 799 € a v kapitálovom
rozpočte schodok v sume 463 860 €. 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 347 061 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom
z bežného rozpočtu v sume 116 799 € a prebytkom finančných operácií v sume 230 262 €, čo sú
prostriedky z účtu rezervného fondu.
Mgr. Hučková, riaditeľka MŠ, pripomienkovala, že rozpočet, ktorý je aktuálne navrhovaný, nebude
pre nich postačujúci vzhľadom na avizované zvyšovanie miezd.
Ing. Petrášová, konateľka spoločnosti Technotur upozornila, že v návrhu rozpočtu uvažovaný príjem
z podnikania vo výške 40 tis. od ich spoločnosti môže byť v nastávajúcom roku problematický.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh rozpočtu mesta Stará Turá na rok
2019 s výhľadom na roky 2020 až 2021 a odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať ho na vedomie.
K bodu 7 - Návrh na riešenie splatenia krátkodobej finančnej výpomoci – Aquatur, a.s.
Informáciu predniesol Ing. Ješko, predseda predstavenstva spoločnosti Aquatur, a.s.
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Regionálna vodárenská spoločnosť Aquatur, a.s. Stará Turá uzatvorila dňa 28.06.2016 s mestom Stará
Turá ako jediným akcionárom v zastúpení primátorkou mesta „ Zmluvu o krátkodobej finančnej
výpomoci“ vo výške 100 tis. € na rekonštrukciu odľahčovacích komôr stokových sietí so splatnosťou
31.12.2018. Vzhľadom na to, že spoločnosť Aquatur, a.s. nie je schopná v danom termíne výpomoc
splatiť, predkladá predstavenstvo spoločnosti návrh na riešenie danej situácie.
Dňa 7.06.2018 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti Aquatur a.s., na ktorom prerokovalo, o.i.
hospodársky plán spoločnosti na rok 2018 a prijalo nasledovné uznesenie:
1) Spoločnosť Aquatur a.s. požiada Mesto Stará Turá o dodatok k Zmluve o krátkodobej finančnej
výpomoci, kde čl. 1, bod 2 sa mení takto: Dlžník sa zaväzuje splatiť do 31.12.2019 splátku vo výške
40 000,- €, do 31.12.2020 splátku vo výške 40 000,-€ a do 30.06.2021 splátku vo výške 20 000,-€
(konečný termín splatenia).
2) Jediný akcionár Mesto Stará Turá uloží m.p.o. Technické služby povinnosť uzatvoriť
s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd s účinnosťou
od 01.01.2019 a poskytne jej na rok 2019 a každý ďalší rok transfer vo výške 48 000,-€.
3) Spoločnosť Aquatur, a.s. premietne uvedené pripomienky do hospodárskeho plánu na rok 2018
a ďalšie roky.
4) Spoločnosť Aquatur a.s. a PreVak, s.r.o. uzatvoria dodatok ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, predmetom ktorého bude zvýšenie nájomného o sumu
stočného za odvedenie a čistenie vôd z povrchového odtoku (vo výške 40 000,-€ bez DPH).
Pre zabezpečenie efektívnej hospodárskej činnosti spoločnosti Aquatur, a.s. je nevyhnutné prijať
a schváliť predložený návrh na riešenie splatenia prijatej krátkodobej finančnej výpomoci. Treba si
uvedomiť, že spoločnosť Aquatur, a.s. v roku 2015 realizovala rozsiahlu investičnú akciu
„Rekonštrukcia ČOV“ v celkovej výške 5 099 tis. €, z toho z vlastných zdrojov ako spoluúčasť na
financovaní 350 tis.€ vo forme dlhodobého bankového úveru vo VÚB. Splatnosť úveru je 10 rokov.
Príjmy spoločnosti Aquatur, a.s. predstavujú príjmy výlučne za nájom vodovodných a kanalizačných
sietí v zmysle koncesnej zmluvy v objeme 97 500,-€ bez DPH ročne. Tento objem finančných príjmov
kryje bežné výdavky na hospodársku činnosť (služby, mzdy, poistné, splátky úveru a úroky a.i.)
s miernym prebytkom (nie ziskom!) vo výške cca 5 000 €. Z uvedeného vyplýva, že bez dostatočného
zvýšenia príjmov, nie je spoločnosť schopná splácať investičné výdavky (v danom prípade krátkodobú
finančnú výpomoc), čo znamená, že v budúcnosti je reálne ohrozené zabezpečenie spoľahlivého
odvádzania a čistenia odpadových vôd vzhľadom na vysokú mieru opotrebovania kanalizačných sietí
z titulu ich veku.
Preto spoločnosť Aquatur, a.s. navrhuje, aby mesto Stará Turá prostredníctvom svojej m.p.o.
Technické služby hradilo stočné za odvádzanie a čistenie povrchových vôd z ciest, chodníkov
a parkovísk, ktoré ma v správe. Pri stanovení výšky odplaty za stočné z cestných stavieb sme
vychádzali z celkovej výmery odkanalizovaných plôch, ktorá predstavuje cca 150 000 m2 , množstva
vody podľa úhrnu zrážok - určuje SHMÚ, súčasnej ceny stočného 0,9294 €/m3 bez DPH (výpočet
ceny vrátane všetkých súvisiacich predpisov je uvedený v prílohe materiálu).
Takto vypočítaná cena stočného z cestných stavieb je 80 858,- € ročne. Vzhľadom na to, že táto suma
by výrazne negatívne ovplyvnila mestský rozpočet, navrhujeme zľavu 50 %, t.z. 40 000,-€ bez DPH
ročne.
Predložený návrh takto dáva reálnu možnosť splatenia finančnej výpomoci v priebehu 2,5 roka
a súčasne vytvára predpoklad získania finančných zdrojov v prípade nevyhnutnej potreby, napr.
formou úveru.
K predloženému návrhu boli nasledovné pripomienky:
- Ing. Görög – prečo materiál neobsahuje údaje za plochy, ktoré patria TSK a ktoré ďalšie
mestá uvedené poplatky platia.
- Mgr. Škriečka – uviedol, že materiál, ktorý by spracovával uvedené dáta o mestách,
v ktorých je spoplatňovaná táto služba, nenašiel no vie, že mestá ako Piešťany, Trnava,
Liptovský Mikuláš, Košice platia za odvedenie a čistenie vôd z povrchového odtoku. Ďalej
informoval, že finančná výpomoc zo strany mesta bola z dôvodu
rekonštrukcie
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odľahčovacích komôr, ktoré práve vo veľkej miere slúžia na odtok dažďových vôd z ciest
a chodníkov. Cieľom návrhu je splatiť pôžičku a zároveň vytvárať zdroje na investície, ktoré
budú nevyhnutné na rekonštrukcie a udržiavanie sietí. Malo by byť našou snahou, aby sme
nezanechali budúcej generácii investičný dlh. Financie získané týmto spôsobom nepôjdu
spoločnosti PreVak ale vrátia sa Aquaturu.
Ing. Görög – uviedol, že je potrebné vyčísliť aj ostatných vlastníkov plôch, z ktorých sa vody
odvádzajú a mali byť uvedení v predloženom materiály.
p. Trúsiková – navrhla „odpustiť“ pôžičku spoločnosti Aquatur, a.s., teda nájsť vhodnú
formu, ako by to bolo možné zrealizovať. Zároveň pozitívne hodnotila vyjadrenie Mgr.
Škriečku, že sa myslí na tých, ktorí prídu po nás a nemali by nájsť siete v zlom stave.
Ing. Görög – navrhol, že by bolo vhodné pripraviť porovnanie cien vodného a stočného
s okolitými obcami a mestami.
Ing. Volár – zaujímal sa o to, aké je vyjadrenie Regulačného úradu vzhľadom k možnostiam
úpravy cien vodného a stočného.
Mgr. Škriečka – v stredu 26.09.2018 navštívi Regulačný úrad, kde chce zistiť možnosti
úpravy cien vodného a stočného a následne podá informáciu. Zároveň informoval, že za
obdobie existencie spoločnosti PreVak sa podarilo znížiť straty vody z 59 % na aktuálnych 29
% a to aj pri úspore pracovnej sily v porovnaní s predchádzajúcou vodárenskou spoločnosťou.
Ing. Volár – taktiež ukazuje na možnosť preklasifikovať uvedenú finančnú výpomoc
a následne pripraviť spoplatnenie za odvádzanie vôd od mesta aj TSK. Podľa dostupných
informácií TVK takéto poplatky zatiaľ nevyberá.
Mgr. Škriečka – je pravdou, že TVK nevyberá tieto poplatky. Treba však brať do úvahy
skutočnosť, že tu úlohu zohrávajú aj politické rozhodnutia.

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh na riešenie splatenia krátkodobej
finančnej výpomoci – Aquatur, a.s. a odporúča mestskému zastupiteľstvu prehodnotiť dve alternatívy
riešenia:
1. postupovať podľa spôsobu navrhovaného spoločnosťou Aquatur, a.s.
2. navrhnúť vhodný spôsob preklasifikovania krátkodobej finančnej výpomoci – napr. vklad do
imania spoločnosti, ...

K bodu 8 – Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
s názvom „Wifi pre Starú Turú“
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský
orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil dňa 30. 7. 2018 výzvu č.
OPII-2018/7/1/DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej
len „ŽoNFP“) so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“. Cieľom výzvy je zvýšenie pokrytia
širokopásmovým internetom a vybudovanie bezplatných WiFi sietí na verejne dostupných miestach.
Obce sa môžu uchádzať o ŽoNFP na realizáciu projektu s maximálnou hodnotou 15 000 € (čo je
celková hodnota vrátane DPH), pričom musia zabezpečiť 5%-né spolufinancovanie z vlastných
zdrojov, teda v hodnote 750 €. Z projektu bude možné uhradiť nákup HW a krabicového softvéru.
Konkrétne pôjde o výdavky na obstaranie HW, SW, licencie a konfigurácie prístupových bodov
potrebných na zabezpečenie internetu s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s. Výzvou stanovená
maximálna cena externého prístupového bodu je 1 500 € a interného prístupového bodu 1 000 €.
Počet prístupových bodov ako aj ich presná lokalizácia pre mesto Stará Turá bude špecifikovaná pri
príprave podkladov potrebných k predloženiu ŽoNFP. Predpokladané umiestnenie prístupových bodov
bude na miestach s najvyššou koncentráciou verejnosti. Navrhované sú lokality: Námestie slobody,
zdravotné stredisko - poliklinika, autobusová stanica, železničná stanica.
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Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh na schválenie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Wifi pre Starú Turú“ a jednohlasne ho
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 9 – Záver
Predseda komisie poďakoval členom komisie a hosťom za účasť a ukončil rokovanie komisie o 17:55
hod.

Zapísala:

Mgr. Soňa Krištofíková, tajomníčka komisie

Za správnosť: Ing. Görög, predseda komisie
V Starej Turej 20. 09. 2018
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