Zápis z rokovania Komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
uskutočnenej 25.10.2018 (štvrtok) o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

Prítomní členovia:
JUDr. Klačková, Ing. Petrášová, Janka Trúsiková, Ing. Görög, Mgr. Jankovič, Ing. Zloch, Ing. Mgr.
Adámek
Ospravedlnení členovia:
Mgr. Császár, Ing. Madrová
Ostatní:
Ing. Galovičová, Ing. Vráblová, Bc. Adámková, Ing. Volár, Ing. Maťková, Mgr. Krištofíková, Bc.
Zigová, Ing. Halinárová, Ing. Durec, Mgr. Barbušínová, Mgr. Dolníková

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

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

Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtového opatrenia mesta Stará Turá
4.1. Návrh rozpočtových opatrení m.p.o. DK Javorina
4.2. Návrh rozpočtových opatrení m.p.o. TSST
II. návrh programového rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-2021
II. návrh programového rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá na obdobie 2019-2021
II. návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021
Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá
Informácia o hospodárení spoločností za obdobie 1. – 9. 2018 (Lesotur, s.r.o.; Technotur, s.r.o.;
RVS Aquatur, s.r.o., MŠA, s.r.o.)
Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá
Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky primátorky mesta
Návrh VZN č. 4/2018-Nar. O podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ostatné
Záver

K bodu 1 - Majetkové záležitosti
1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Bytového podniku Myjava s.r.o., ako správcu bytového domu
Gen. M. R. Štefánika 363, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“
parc. č. 536/16, parc. č. 536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 z dôvodu realizácie novej NN
prípojky k BD súp. č. 363 v rámci stavby „Zateplenie, oprava balkónov a výmena elektroinštalácie
v bytovom dome č. 363/46, 48, na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej“.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 536/16, parc. č. 536/17, parc.
č. 536/30 a parc. č. 536/31 odporúča.
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Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č.
536/16, parc. č. 536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 odporúča.
2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Kataríny Sadloňovej, Hrašné 72 o zriadenie vecného
bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky
v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5762/1.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č.
5762/4 odporúča.
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manž. Mgr. Márie, Topolecká
2144, Stará Turá o odkúpenie pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o výmere 1137 m2, ktorý sa
nachádza v miestnej časti Topolecká a susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa
o predmetný pozemok stará celoročne, nakoľko slúži ako odtok povrchovej vody od Hlaviny pri
silnejších dažďoch.
Majetkové oddelenie odporúča zámer odpredaja pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zámer odpredaja pozemku parcela reg. „C“ parc. č.
8775/2 odporúča.
4. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá
o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. Pozemok
susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o predmetný pozemok
stará už 40 rokov. Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami a burinou, ktorá by
znehodnocovala aj pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je svahovitý.
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 17266 bol zverejnený od 28.8.2018 v súlade s uznesením MsZ č. 8
– XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 17266/2 o celkovej
výmere 192 m2.
Majetkové oddelenie odpredaj pozemku parc. č. 17266/2 odporúča za cenu 2,- €/m2 z dôvodu, že na
predmetnom pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete okrem elektriny a prístup k pozemku
je po nespevnenej komunikácii.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odpredaj pozemku parc. č. 17266/2 odporúča za cenu
1,- €/m2 z dôvodu, že na predmetnom pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete okrem
elektriny a prístup k pozemku je po nespevnenej komunikácii.
5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti SLOVENSKO REAL ESTATE a.s., Vaďovce 334
o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 z dôvodu realizácie
plynovej prípojky k rodinnému domu súp. č. 606 na Štúrovej ul. v Starej Turej.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č.
1241/1 odporúča.
6. Žiadosť o súhlas s vedením NN prípojky a zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, Brno ako
povereného zástupcu investora - spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava o súhlas s vedením NN
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prípojky a zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 947/2 v k. ú. Zamarovce
z dôvodu realizácie NN.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2 odporúča.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2
odporúča.
7. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, bytom Topolecká
2274, Stará Turá a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou, bytom Topolecká 2144, Stará Turá o odpredaj
časti ( cca 350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku žiadajú z dôvodu doriešenia
nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 8814/1 bol zverejnený od 26.6.2018 v súlade s uznesením MsZ č.
11 – XXXVI/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 o celkovej
výmere 13 m2 a parc. č. 8814/6 o celkovej výmere 27 m2 pre Tibora Pastorka a Marianu Timkovú
a o pozemok parc. č. 8814/7 o celkovej výmere 163 m2 pre Mgr. Dalibora Jankoviča a manž.
Majetkové oddelenie odpredaj pozemkov parc. č. 8814/5, parc. č. 8814/6 a parc. č. 8814/7 odporúča
za cenu ......,- €/m2.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odpredaj pozemkov parc. č. 8814/5, parc. č. 8814/6
a parc. č. 8814/7 odporúča za cenu 4,- €/m2.
K bodu 2 - Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Vedúca ekonomického oddelenia informovala, že Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 19.10.2018
finančné prostriedky v celkovej výške 1 223 780,23 €. Vývoj príjmov z podielových daní v septembri
zaznamenal nárast; mesto dňa 19.10.2018 zinkasovalo sumu 269 776 € čo je nárast oproti rozpočtu
o 22 367 €. Celkové inkaso podielových daní od začiatku tohto roka až do 19.10.2018 dosiahlo sumu
2 677 111 € čo je o 217 378 € viac ako rozpočtovaná čiastka za toto obdobie. Celková výška
nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 413 731,16 €.
Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 223 780,23
€) je časť finančných prostriedkov vo výške 754 439,15 € účelovo viazaná v rezervnom fonde.
V auguste 2018 boli z účtu RF čerpané finančné prostriedky vo výške 75 837,36 € a v septembri 2018
vo výške 81 157,74 ako kapitálový transfer pre TSST v súlade s programovým rozpočtom. V októbri
2018 bola uhradená z RF faktúra vo výške 26 464,98 € za práce zrealizované na akcii Regenerácia
vnútroblokov mesta Stará Turá, čo je tiež 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 – Výročná správa mesta Stará Turá k IÚZ a KÚZ za rok 2017
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 konsolidované účtovné závierky konsolidovaného celku a konsolidované výročné správy.
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Konsolidované účtovné závierky a konsolidované výročné správy podľa zákona o účtovníctve
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 2017 a audit konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2017 spoločnosť NOVOAUDIT, s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch. Mesto
Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 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 2017 nebola vypracovaná ako samostatný
dokument.
Správa nezávislého audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá
k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke bola vypracovaná dňa 19.10.2018. Výročná
správa mesta Stará Turá, ktorej súčasťou sú správy nezávislého audítora k individuálnej
a konsolidovanej účtovnej závierke, bude zverejnená na stránke Mesta www.staratura.sk a na stránke
Registra účtovných závierok www.registeruz.sk.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta predložený materiál prerokovala, nemala k nemu
žiadne pripomienky a odporúča mestskému zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie.
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 2018.
Predložené rozpočtové opatrenia č. 20180036, 20180040, 20180041 a 20180046 v súlade
s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách primátorka mesta berie
na vedomie a súhlasí s ich zapracovaním do rozpočtu mesta.
Rozpočtové opatrenia č. 20180037, 20180038, 20180039, 20180042, 20180045 až 20180054 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. 20180043, 20180044 a 20180055 sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých
schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.
Vplyvom rozpočtových opatrení, uvedených v prílohe k tomuto dokumentu, dôjde k zníženiu
príjmovej časti rozpočtu o sumu 1 258 339 € a k zníženiu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 1 243 753
€.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta nemala k predloženému
materiálu žiadne
pripomienky. Rozpočtové opatrenia č. 20180036, 20180037, 20180038, 20180039, 20180041,
20180041, 20180042, 20180045 až 20180054 zobrala na vedomie a odporúča ich predložiť do
mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia č. 20180043, 20180044 a 20180055 odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť.
K bodu 4.1 - Návrh rozpočtových opatrení m.p.o. DK Javorina
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov predložili mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia:
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RO č. 2/2018
Prvok 11.1. Kultúrna infraštruktúra - rozpočet je v príjmovej i výdavkovej časti zvýšený celkovo o
300 €. Táto suma predstavuje finančné prostriedky získané na podujatie Festival divné veci – finančné
prostriedky od podnikateľov, JUSTUR 300€.
Prvok 11.3. Mestská knižnica - rozpočet je v príjmovej i výdavkovej časti zvýšený celkovo o 1200 €.
Obnova knižničného fondu – grant FPU 1 200 €.
RO č. 3//2018
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky, a to
z položky rozpočtu:
11.2.1. - transfer mesta na položku11.1.- transfer mesta ;v celkovej sume 6
695 €
RO č. 4/2018
navýšenie rozpočtových prostriedkov na Programe 11 – Kultúra, pričom sa menia príjmy a výdavky
Domu kultúry Javorina :
na položke rozpočtu Podprogramu 11.1. - transfer mesta v celkovej sume 9 985 €
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta nemala k predloženému materiálu žiadne
pripomienky. Rozpočtové opatrenia DK Javorina zobrala na vedomie a odporúča ich mestskému
zastupiteľstvu schváliť.
K bodu 4.2 - Návrh rozpočtových opatrení m.p.o.
Technické služby Stará Turá m.p.o. v súlade s ustanovením §14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložili
návrh rozpočtových opatrení schváleného programového rozpočtu TSST na rok 2018.
Vychádzajúc z reálnych výdavkov za obdobie 1-9/2018 a predpokladu príjmov a výdavkov na obdobie
10-12/2018 navrhli tieto zmeny:
1. Zníženie KV a súčasné navýšenie BV na programe 7. Komunikácie
2. Zníženie KV z programu 12. Prostredie pre život a navýšenie BV
na program 7. Komunikácie
3. Zníženie KV z programu 12. Prostredie pre život
a navýšenie BV na programy:
- 3.Interné služby, podprg.3.5., prvok 3.5.1
- 6.Odpadové hospodárstvo, podprg.6.1., prvok 6.1.1.
- 7. Komunikácie, podprg.7.1., prvok 7.1.1.
- 12. Prostredie pre život, podprg.12.1., prvok 12.1.1.
4. Presun medzi KV na programe 12. Prostredie pre život

60 000 €

7 000 €
13 000 €
1 000 €
3 000 €
3 000 €
6 000 €
1 900 €

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta nemala k predloženému materiálu žiadne
pripomienky. Rozpočtové opatrenia TSST zobrala na vedomie a odporúča ich mestskému
zastupiteľstvu schváliť.
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K bodu 5 – 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 od posledného zasadnutia komisie nenastali žiadne zmeny; návrh rozpočtu
na obdobie 2019 – 2021 je teda rovnaký, ako bol prezentovaný na predchádzajúcom zasadnutí
komisie.
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
schváliť.
K bodu 6 – 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, alej na Dubníku, verejné osvetlenie...). Počas roka sa často vyskytujú aj
rôzne iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (prípadne organizácií...).
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. je zaradená rekonštrukcia priestorov na
Dome smútku a tiež realizácia sadbových úprav na aleji Dubník.
V bežných výdavkoch sú na rok 2019 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd na každom
programe o 10%, výdavky na PHM, výdavky na poistenie nového vozidla na zimnú údržbu a tiež
výdavky na platenie za zrážkovú vodu z miestnych komunikácií. 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 schváliť.
K bodu 7 – 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. Mesto Stará Turá pre rok 2019 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové
príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 10 104 216 €. 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 6 949 329 €, čo je
o 719 296 € viac ako v roku 2018. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme
2 713 830 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie o 331 551 €. Príjem finančných operácií je
navrhnutý vo výške 441 057 €. Uvedená čiastka je tvorená sumou vo výške 312 941 €, ktorú
navrhujeme použiť z rezervného fondu z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu,
ďalej sumou 88 116 €, čo je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (uvedené finančné
prostriedky mesto získalo ako štátnu dotáciu
určenú na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc
v Topoleckej, Papradi a Súši) a sumou 40 000 €, čo je plánovaná prvá splátka finančnej výpomoci,
ktorá bola poskytnutá spoločnosti RVS Aquatur, a.s. v roku 2016.
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Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 10 104 216 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo
výške 6 864 638 €, suma 3 188 631 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 50 947 € je
rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2019 v celkovom
objeme 2 847 043 € budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, ktorých výška je
2 503 830 € a čiastočne aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 343 213 €. Navrhovaný
rozpočet na rok 2019 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 84 691 € a v kapitálovom rozpočte
schodok v sume 474 801 €. 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 390 110 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom
z bežného rozpočtu v sume 84 691 € a prebytkom finančných operácií v sume 305 419 €, čo sú
prostriedky z účtu rezervného fondu.
Ing. Durec – upozornil na aktuálny stav lesných porastov, navrhuje zmierniť ťažbové tempo, pričom
zdôraznil dôležitosť nastavenia plánu ťažby.
Ing. Görög – zaujímal sa o rozsah rekonštrukčných prác na budove MŠ, do akej miery sa budú
rekonštruovať sociálne zariadenia a chodby a aké s tým budú spojené finančné náklady.
Ing. Halinárová – uvedené priestory plánujeme zrekonštruovať z vlastných prostriedkov, pretože
projekt, vzhľadom na jeho zameranie (energetická úspora), s tým nepočíta.
Mgr. Dolníková – predbežné náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení a chodieb sú vyčíslené
cca na 65 tis. €.
Ing. Görög – informoval sa, z akých zdrojov je plánovaná reškonštrukcia vnútorných rozvodov HP na
ZŠ Komenského.
Ing. Volár – už v predchádzajúcom období MŠVVŠ SR plánovalo uvoľniť finančné prostriedky na
rekonštrukcie tohto typu, no po zmenách vo vedení ministerstva sa v uvedených aktivitách
nepokračovalo. Z tohto dôvodu predpokladáme, že v nastávajúcom období sa k nim ministerstvo vráti.
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 schváliť.
K bodu 8 – Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turána roky 2016-2020
Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 až 2020 je vypracovaný v súlade s
ustanoveniami § 10 Program obce, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväzuje na záväznú časť Programu odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 - 2020, ktorá bola vydaná Všeobecne záväznou
vyhláškou Okresného úradu Trenčín č. 1/2018 z 1. júna 2018, zverejnenou vo Vestníku vlády SR č. 5
z 01. júna 2018. Obsahovo je zostavený podľa Osnovy programu odpadového hospodárstva, ktorá je
uvedená v Prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh Programu odpadového
hospodárstva Stará Turá na roky 2016 – 2020. Nemala k nemu žiadne pripomienky a odporúča
mestskému zastupiteľstvu návrh schváliť.
K bodu 9 – Informácia o hospodárení spoločností za obdobie 1. – 9./2018
Na návrh primátorky mesta a prednostu úradu bol uvedený bod programu stiahnutý z rokovania.
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K bodu 10 – Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá
Mesto Stará Turá mimo rozpočtovaných finančných prostriedkov poskytuje sociálnu pomoc svojim
občanom aj prostredníctvom zdrojov na charitatívnom účte mesta. Dobrovoľná zbierka je jedným
spôsobov ako získať finančné prostriedky na plnenie úloh obce na úseku sociálnej pomoci.
Základné informácie o zbierke:
1. usporiadateľ zbierky: Mesto Stará Turá, MsÚ, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,
2. účel zbierky: na poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí živelnou pohromou, pri
náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej sociálnej
situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne zvýšené náklady
spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám v sociálnej núdzi, na
podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín a podporu rozvíjania
talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín,
3. miesto a dátum konania zbierky: Nám. slobody v Starej Turej dňa 08.12.2018 počas trvania
Vianočného trhu,
4. spôsob vykonania zbierky: dobrovoľné peňažné príspevky od fyzických a právnických osôb do
označenej uzavretej pokladničky umiestnenej stánku označenom „Zbierka do charity Stará Turá“,
výnos zbierky bude uložený na charitatívny účet mesta Stará Turá,
5. predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: žiadne, zbierka bude zabezpečovaná
pracovníkmi mesta, členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi,
6. osoby zodpovedné za konanie zbierky: Mgr. Júlia Bublavá – predsedníčka komisie pre sociálne
veci a bývanie, PharmDr. Leopold Barszcz – poslanec MsZ, Mgr. Ivona Barbušinová – vedúca
sociálneho oddelenia.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh na usporiadanie dobrovoľnej
zbierky mestom Stará Turá; mestskému zastupiteľstvu ho odporúča schváliť.

K bodu 11 – Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorke mesta
Primátorka mesta, Ing. Halinárová, sa obrátila na MsZ Stará Turá so žiadosťou o preplatenie
nevyčerpanej dovolenky z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Mesto Stará Turá má v návrhu rozpočtu na rok 2019 v programe 1 „Plánovanie, manažment
a kontrola“ – prvok 1.1.1. „Výkon funkcie primátorky, zástupkyne primátorky a hlavnej kontrolórky“
rozpočtovanú sumu vo výške 142 610 €. Táto suma finančných prostriedkov počíta s pokrytím
všetkých rozpočtovaných výdavkov v tomto prvku rozpočtu a to aj vrátane sumy potrebnej na
preplatenie nevyčerpanej dovolenky žiadateľky a nebude potrebné z tohto dôvodu upravovať výdavky
rozpočtu mesta.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh na preplatenie dovolenky
primátorke mesta, nemala k materiálu pripomienky a mestskému zastupiteľstvu ho odporúča
schváliť.
K bodu 12 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 – Nar. o podmienkach poskytovania
finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
Mesto Stará Turá má v súčasnosti platné VZN č. 2/2012 o postupe pri poskytovaní finančných
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sa
8

novým návrhom VZN ruší. Novela zákona nahradila povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom
domove jednorazovým príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení
poskytovania starostlivosti v Centre pre deti a rodiny. Centrum pre deti a rodiny je nový druh
zariadenia, ktorým sa zmenili existujúce zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
krízové strediská, resocializačné strediská a detské domovy.
Okrem príspevku na osamostatnenie sa, podľa § 64 zákona obec môže rodičovi alebo osobe, ktorá sa
osobne stará o dieťa poskytovať príspevok na dopravu do a z centra v ktorom je dieťa umiestnené, na
úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
pričom podmienky poskytovania príspevku na dopravu ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení.
Poskytnúť príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je povinnosť obce, pričom
však zákon nesplnomocňuje obec upravovať podmienky poskytovania tohto príspevku vo všeobecne
záväznom nariadení, pretože ich upravuje § 69 zákona. Podľa § 90 na konanie o príspevku na
uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,
tento predpis sa však nevzťahuje na príspevok na dopravu.
Návrh VZN č. 4/2018 preto upravuje iba podmienky poskytovania finančného príspevku na dopravu.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta
prerokovala návrh VZN č. 4/2018-Nar.
o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately ; nemala k materiálu pripomienky a mestskému zastupiteľstvu ho odporúča
schváliť.
K bodu 13 – Ostatné

Dodatok k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci
Na základe kontroly Inšpekcie životného prostredia v roku 2016 vznikla spoločnosti Aquatur, a.s.
povinnosť rekonštruovať odľahčovacie komory, ktoré sú súčasťou kanalizačných sietí v termíne do
30.06.2017. Vzhľadom na to, že spoločnosť Aquatur, a.s. v tomto období nedisponovala dostatočnými
finančnými prostriedkami na zabezpečenie realizácie danej investície, požiadala mesto Stará Turá
o poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci vo výške 100 tis. € so splatnosťou 31.12.2018.
Spoločnosť Aquatur a.s. požiadala 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).
Zároveň spoločnosť Aquatur, a.s. upozorňuje, že podľa § 28 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný platiť
dodávateľovi za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou stočné. Z uvedeného
vyplýva, že Mesto Stará Turá má povinnosť hradiť stočné za odvádzanie a čistenie povrchových vôd
z ciest, chodníkov a parkovísk, ktoré majú v správe m.p.o. Technické služby. Rovnakú povinnosť
majú aj ostaní vlastníci plôch (TSK, firmy, obchodné reťazce).
Hlavná kontrolórka, Ing. Maťková, rozposlala členom komisie k danému materiálu stanovisko,
v ktorom vyjadrila pochybnosti s transparentnosťou navrhovaného postupu.
Vzhľadom na závažnosť problému a skutočnosť, že MsZ bude zasadať posledný raz vo svojom
funkčnom období, komisia sa stotožnila s návrhom primátorky mesta, ktorá navrhla, aby uvedený
problém riešilo nové mestské zastupiteľstvo, ktoré vzíde z komunálnych volieb 2018.
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Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta prerokovala návrh Dodatku k zmluve o krátkodobej
finančnej výpomoci. Mestskému zastupiteľstvu odporúča Dodatok schváliť. Súčasne navrhuje
prenechať riešenie problému so spoplatnením odvádzania a čistenia odpadových vôd z verejných
priestranstiev zastupiteľstvu, ktoré vzíde z komunálnych volieb 2018.

K bodu 14 – Záver
Janka Trúsiková – vzhľadom na to, že končí funkčné obdobie komisie poďakovala vedeniu mesta
a všetkým členom komisie za prácu, ktorú urobili v prospech občanov nášho mesta.
Predseda komisie taktiež poďakoval členom komisie za štvorročnú prácu v komisii, zaželal všetkým
úspechy v ďalšej práci a ukončil rokovanie komisie o 18:20 hod.

Zapísala:

Mgr. Soňa Krištofíková, tajomníčka komisie

Za správnosť: Ing. Görög, predseda komisie
V Starej Turej 25.10. 2018
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