Komisia Mestského zastupiteľstva Stará Turá
pre rozvoj podnikateľských aktivít

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 1.4.2015
Miesto konania: MsÚ Stará Turá – malá zasadacia miestnosť
Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu).
Program rokovania komisie:
1. Oznámenia Mestskej polície Stará Turá o spáchaní správneho deliktu.
2. Návrhu zmeny VZN č.8/2012 – Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti
obchodu a služieb na území mesta Stará Turá v znení neskorších úprav a návrhu
riešenia v správnom konaní.
3. Návrh cenníka a trhového poriadku XXIV. ročníka Staroturianskeho jarmoku
4. Rôzne.
Stanovisko komisie k bodu 1) a 2):
Komisia sa zaoberala oznámením o porušovaní Všeobecne záväzného nariadenia
Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 3/2015-Nar. o podmienkach usmerňovania činností v
oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (nedodržiavanie prevádzkového času
a rušenie nočného kľudu ) dvomi prevádzkami a to Pohostinstvo Kozmos na Ulici
kozmonautov, prevádzkovateľ spoločnosť TIPBAR s.r.o., Žilina a Penzión na Mlyne,
prevádzkovateľ Lukáš Magál, SNP 3/18, Stará Turá. Porušovanie uvedeného nariadenia
oboma prevádzkami bolo oznámené mestskému úradu Mestskou políciou Stará Turá
Oznámením o spáchaní iného správneho deliktu dňa 25.3.2015, čo dokazujú i sťažnosti
občanov.
1. Podľa platného nariadenia je pre prevádzku na Ulici kozmonautov stanovený
prevádzkový čas od 8,00 do 21,00 hod.
Komisia doporučuje, aby bol mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na zmenu
nariadenia, kde bude upravený prevádzkový čas od 8,00 do 19,00 hod..
Ďalej doporučuje zahájiť správne konanie v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a uložiť prevádzkovateľovi pokutu
vo výške 300 €.
2. Pre prevádzku na Ulici Podjavorinskej je stanovený prevádzkový čas od 6,00 do
22,00 hod.
Tento prevádzkový čas si prevádzkovateľ Penziónu na Mlyne svojvoľne posunul na 23,00
hod. Dňa 30.3.2015 bola doručená žiadosť pána Lukáša Magála o zmenu prevádzkového
času a to predĺženie zatváracej doby v dňoch piatok a sobota do 02,00 hod.
Na základe opakujúcich sa sťažností občanov a stanoviska mestskej polície komisia
odporúča ponechať prevádzkový čas v čase od 6,00 do 22,00 hod.
Stanovisko komisie k bodu 3):
Návrh cenníka a trhového poriadku XXIV. ročníka Staroturianskeho jarmoku komisia bez
pripomienok odporúča.
V diskusii sa pán Mário Rais spýtal na prípravu kultúrneho programu počas konania jarmoku,
či by nebola možnosť pozvania zaujímavejších skupín a zatraktívnenie tohto programu. Ing.
Petrovičová vysvetlila, že tieto možnosti sú obmedzené rozpočtom na jarmok a čím
známejšia skupina, tým vyššie náklady. Uviedla, že Dom kultúry má na toto zabezpečenie

k dispozícii 3 500 €. Preto i pán Milan Medňanský navrhol, aby sa do budúcna zvážila
možnosť oslovenia podnikateľských subjektov v súvislosti s prispením finančných
prostriedkov na program v súvislosti s reklamou spoločnosti.
Stanovisko komisie k bodu 4):
V bode rôzne pán Vladislav Mikláš požiadal mestský úrad o preverenie možnosti ďalšej
činnosti spoločnosti Slovak Telekom,a.s. v meste Stará Turá formou firemnej alebo
značkovej predajne. Uvedená prevádzka bola v našom meste zrušená a pre mnohých
občanov je táto služba veľmi postrádaná.

Stará Turá, 2.4.2015

Zapísala: Ing. Iveta Petrovičová
tajomníčka komisie

Schválila: Ing. Monika Hluchá
predsedníčka komisie

Prílohy: 1. Prezenčná listina zo zasadania komisie dňa 1.4.2015

