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Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 18.4.20176 
 

Miesto konania: MsÚ Stará Turá – veľká zasadacia miestnosť 

Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu). 

 

Program rokovania komisie:  

1. Prejednanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 – Nar. o pravidlách 

určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb v 

meste Stará Turá 

2. Rôzne. 

 

Stanovisko komisie k bodu 1) : 

                 Predložený návrh  nariadenia je vypracovaný v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona 

č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Stará Turá č.3/2015 – Nar.  o podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti 

obchodu a služieb na území mesta Stará Turá. Nakoľko usmerňovanie ekonomickej činnosti 

v meste formou VZN neustanovuje osobitný predpis ( § 4 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov),  je potrebné vykonať zosúladenie s platnou legislatívou.   

V § 7 nariadenia zatiaľ neuvažujeme so žiadnymi zmenami v určovaní prevádzkového času, 

návrh ponechávame v zmysle posledného aktuálneho stavu.  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 – Nar. o pravidlách určovania 

prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá bol 

zverejnený dňa 10.4.2017. 

        

Komisia predložený návrh nariadenia jednohlasne odporúča mestskému zastupiteľstvu ho 

schváliť. 

 

Stanovisko komisie k bodu 2) :  

1. Ing. Ján Zloch informoval o žiadosti pána Dušana Babrnáka o kúpu prípadný prenájom 

pozemku susediaceho so zastavanou plochou, na ktorej stojí  predajný stánok Pergola na Ulici 

SNP v Starej Turej, ktorý je v jeho osobnom vlastníctve, nachádzajúci sa na pozemku p.č. 5/4 

(zastavané plochy a nádvoria). Na uvedenom pozemku by chcel vybudovať malý príručný 

sklad a sociálne zariadenie pre obsluhu. Uvedené sociálne zariadenie je nevyhnutné 

k ďaľšiemu podnikaniu v predajnom stánku, nakoľko ho vyžaduje Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Trenčín. V tejto dobe nie je predajný stánok prevádzkovaný, práve z uvedených 

dôvodov. 



Komisia jednohlasne odporúča schváliť prenájom pozemku za účelom vybudovania 

sociálneho zariadenia a skladového priestoru pri dodržaní povinností ustanovených 

príslušnými zákonmi. 

2. Ing. Petrovičová informovala o príprave 26. Ročníka Staroturianskeho jarmoku. 

          Tento sa uskutoční  v termíne 9. -10.6.2017, schválené Mestským zastupiteľstvom Stará 

Turá,  uznesením č. 29 – XXII/2016 dňa 15.12.2016 v zmysle VZN č.3/2016 – Nar. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový 

poriadok.  

           Poplatky za prenájom predajného miesta pre predajcov na tomto podujatí  nie sú oproti 

roku 2016 upravované. Snahou organizátorov je prilákať na jarmok remeslá tým, že im 

ponúkame bezplatné miesto v prípade, že sa zamerajú na predvádzanie výroby a tvorby 

ľudovoumeleckých výrobkov. Staroturiansky jarmok má v kalendári kultúrnych 

a spoločenských podujatí Starej Turej už stabilné miesto. Počas dvoch dní konania jarmoku 

majú Staroturianci, ale i návštevníci  širokého okolia možnosť  navštíviť jarmok za účelom 

nákupu, ale v poslednom období  sa potvrdzuje, že toto podujatie je i spoločenskou udalosťou, 

kedy sa  vracajú mnohí bývalí Staroturianci. Kultúrny program je zostavený z rôznych 

žánrov, čím sa snažíme vychádzať v ústrety všetkým vekových kategóriám. Veľký záujem je 

o detské atrakcie a organizačný výbor sa snaží každoročne ponúknuť novú aktivitu, aby 

program jarmoku bol zaujímavý a pestrý. 

         Trhový poriadok a cenník XXVI. ročníka Staroturianskeho jarmoku bol predložený na 

zasadnutie finančnej komisie dňa 12.4.2017. Komisia konštatovala, že k zmenám v porovnaní 

s minulým rokom nedošlo.  

Finančná i podnikateľská komisia predložený materiál berie na vedomie, k uvedenému neboli 

predložené žiadne pozmeňujúce návrhy. Komisie materiál  jednohlasne odporučili predložiť 

na rokovanie mestského zastupiteľstva a odporučili ho schváliť.  

 

                        

Stará Turá, 19.4.2017 

 

 

Zapísala: Ing. Iveta Petrovičová                            Schválila:  Ing. Monika Hluchá  

                tajomníčka komisie                                                  predsedníčka komisie 

 

 

Prílohy:  1.   Prezenčná listina zo zasadania komisie zo dňa 18.4.2017 


