Komisia Mestského zastupiteľstva Stará Turá
pre rozvoj podnikateľských aktivít

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 3.6.2015
Miesto konania: MsÚ Stará Turá – veľká zasadacia miestnosť
Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu).
Program rokovania komisie:
1. Oznámenia Mestskej polície Stará Turá o spáchaní správneho deliktu - Penzion Mlyn,
Ulica Podjavorinskej.
2. Návrhu zmeny VZN č.3/2015 – Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti
obchodu a služieb na území mesta Stará Turá.
3. Petícia občanov mesta za zrušenie obmedzenia prevádzkovej doby na Ulici
kozmonautov.
4. Žiadosť Moniky Hornáčkovej o predĺženie prevádzkového času prevádzky Tipbar na
Ulici kozmonautov.
5. Rôzne.
Stanovisko komisie k bodu 1) :
Komisia sa zaoberala oznámením mestskej polície o porušení 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 ) prevádzkou Penzión na
Mlyne, prevádzkovateľ Lukáš Magál, SNP 3/18, Stará Turá na Ulici Podjavorinskej.
Porušenie uvedeného nariadenia bolo oznámené mestskému úradu Mestskou políciou Stará
Turá Oznámením o spáchaní iného správneho deliktu dňa 25.3.2015, čo dokazujú i sťažnosti
občanov.
Stanovisko komisie k bodu 2), 3),4) :
Dňa 27.4.2015 bola doručená Mestskému úradu Stará Turá „Petícia
občanov mesta Stará Turá za zachovanie pohostinstva Kozmos“, nachádzajúcej sa na Ulici
kozmonautov, ktorou žiadajú, aby nebolo obmedzenie prevádzkového času u tejto
prevádzky. Táto situácia je monitorovaná a riešená mestskou políciou už niekoľko rokov.
Mestské zastupiteľstvo sa riešením prevádzkového času zaoberalo taktiež viac krát,
naposledy 23.4.2015, kde bolo prijaté nariadenie č. 3/2015 - Nar. O podmienkach
usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá ( úprava
prevádzkového času na Ulici kozmonautov od 8,00 hod. do 19,00 hod. s podmienkou
dodržiavania prevádzkových hodín a rešpektovania medziľudského spolunažívania). Dňa
5.5.2015 doručila mestskému úradu majiteľka uvedenej nehnuteľnosti pani Monika
Hornáčková žiadosť o ponechanie pôvodnej prevádzkovej doby do 21,00 hod. a dňa
22.5.2015 prevádzkovateľ uvedeného zariadenia TIPBAR s.r.o., Žilina žiadosť o predĺženie
na 22,00 hod.. Na komisiu bol prizvaný i prevádzkovateľ zariadenia, ktorý vysvetľoval, že od

jesene minulého roka odkedy sa dozvedel o problémoch, situácia sa tu podstatne zlepšila
a jeho snahou je zabezpečiť dodržiavanie nariadenia a neobťažovanie susedov.
Komisia odporučila prevádzkovateľovi, aby sa pokúsil so susediacimi majiteľmi domov
dohodnúť. Ak dôjde k vzájomnému pochopeniu a prísľubu dodržiavania medziľudských
vzťahov vyjadrením písomného súhlasu, komisia odporúča zmenou prevádzkového času sa
zaoberať.
Stanovisko komisie k bodu 5):

1) Konanie príležitostných trhov v meste Stará Turá:
Komisia prerokovala návrh stanovenia termínov konania príležitostných trhov a ich
predajného času v meste Stará Turá pre II. polrok 2015 Stará Turá a to:
1. Remeslá našich predkov
2. Kopaničársky jarmek
3. Vianočný trh

7. augusta 2015 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod.,
kultúrny program do 22,00 hod.,
23. októbra 2015 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod.,
11. decembra 2015 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

2) PHSR – Ing. Petrovičová informovala komisiu o príprave Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá pre roky 2015 – 2022.
Príprava a spracovanie PHSR je náročným pracovným procesom, kde je zostavená
pracovná skupina, ktorej členmi sú okrem vedúcich pracovníkov úradu a štatutárov
organizácií mesta i odborníci z verejného, súkromného i mimovládneho sektora.
Mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh na odsúhlasenie pracovnej skupiny
a Dotazníka pre obec, ktorý zahŕňa základné zámery rozvoja mesta.
Koordinátorom spracovania PHSR je vedúca organizačného oddelenia v spolupráci
s pracovnou skupinou pod metodickým usmerňovaním Mgr. Petrom Nemčekom, manažérom
KR – MAS.
Zoznam členov pracovných skupín pri príprave a spracovaní PHSR mesta Stará Turá
pre roky 2015 - 2022.
Funkcia v strategickom plánovaní
Gestor
Koordinátor
Metodik
Hospodárska pracovná skupina

Funkcia v pracovnom zaradení
Ing. Ján Volár, prednosta Mestského úradu
Stará Turá
Ing. Iveta Petrovičová, vedúca
organizačného oddelenia Mestského úradu
Stará Turá
Mgr. Peter Nemček, manažér KR - MAS
Ing. Jana Mináriková, vedúca oddelenia
výstavby a ÚP Mestského úradu Stará Turá,
Ing. arch. Katarína Robeková, projektový
manažér Mestského úradu Stará Turá
Ing. Jaroslav Holota, vedúci ekonomického
oddelenia Mestského úradu Stará Turá
Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového
oddelenia Mestského úradu Stará Turá
Ing. Ján Zloch - Komisia pre výstavbu, ÚP
a dopravu, Elster s.r.o., Stará Turá
Ing. Monika Hluchá - Komisia pre rozvoj
podnikateľských aktivít a zamestnanec
Lesoturu, s.r.o. Stará Turá
Ing. Bohdan Görög – Komisia pre financie,

Sociálna pracovná skupina

Environmentálna pracovná skupina

rozpočet a majetok mesta, Elster s.r.o.,
Stará Turá
Vedúca sociálneho oddelenia
Mgr. Lívia Boorová, pracovníčka Mestského
úradu Stará Turá pre styk s verejnosťou
Mgr. Júlia Bublavá - Komisia pre sociálne
veci a bývanie, členka správnej rady
Nadácie ŽIVOT Stará Turá
Bc. Zuzana Zigová - Komisia pre školstvo,
kultúru, mládež a šport, zástupkyňa
primátorky mesta
Ing. Jarmila Knapová – pracovníčka
Mestského úradu pre životné prostredie ,
odpadové hospodárstvo
Ing. Jana Vráblová – riaditeľka Technických
služieb Stará Turá
Ing. Ivan Durec – konateľ spoločnosti
Lesotur s.r.o. Stará Turá, lesné
hospodárstvo
Komisia pre životné prostredie

Komisia odporúča schváliť pracovné skupiny a zámery mesta spracované v Dotazníku pre
obec.
3) Sťažnosť pána Miroslava Medveďa.
Pán Miroslav Medveď, ktorý sa dlhodobo zdržuje na Dubníku I., chata s.č. 1014 (nie je jeho
vlastníctvom) sa sťažuje na vysoký hluk pri konaní diskoték v prevádzke Bufet na pláži.
Žiada, aby mestská polícia sprísnila kontroly.

Stará Turá, 4.6.2015

Zapísala: Ing. Iveta Petrovičová
tajomníčka komisie

Schválila: Ing. Monika Hluchá
predsedníčka komisie

Prílohy: 1. Prezenčná listina zo zasadania komisie dňa 4.6.2015

