Komisia Mestského zastupiteľstva Stará
pre rozvoj podnikateľských aktivít

Turá

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 7.6.2011
Miesto konania: MsÚ Stará Turá – malá zasadacia miestnosť
Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu).
Program rokovania komisie:
1. Materiál pre zasadanie MsZ dňa 23.6.2011 (bod 9 programu) – návrh VZN č. 4/2011-Nar.,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998-Nar. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení
2. Žiadosť p. Aleny Drnákovej, Haškova 5, Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu mesta
s prevádzkovaním vinotéky v priestoroch na ulici SNP č. 73/40 v Starej Turej (rodinný dom
Bednárikovej na pešej zóne).
3. Rokovací poriadok komisií MsZ – informácia o zmenách a odovzdanie textu poriadku
členom komisie.
4. Rôzne.
Stanovisko komisie k bodu 1)
Komisia prerokovala návrh VZN č. 4/2011-Nar., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1988Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový
poriadok v znení neskorších nariadení (ako súčasť materiálu pre rokovanie MsZ dňa
23.6.2011, bod 9 programu). Akceptovala návrh na doplnenie Remeselníckeho trhu v dňoch
4.-5.11.2011 v DK Javorina Stará Turá do kalendária príležit. trhov– návrh Bc. Zigovej.
Členovia komisie po diskusii prijali jednohlasne uznesenie, ktorým navrhuje Mestskému
zastupiteľstvu na zasadaní dňa 23.6.2011 schváliť návrh VZN č. 4/2011-Nar. v
predkladanom znení.
Stanovisko komisie k bodu 2)
Komisia prerokovala žiadosť p. Aleny Drnákovej, Haškova 5, Nové Mesto n/V, obchodné
meno AD MODEL, IČO 37 023 811 (evid. č. 10 173/2011) o vydanie súhlasu mesta
s prevádzkovaním Vinotéky v priestoroch nachádzajúcich sa na ulici SNP 73/40 v Starej
Turej. Ide o stavbu rodinného domu, ktorý je vo vlastníctve p.Vladislavy Bednárikovej.
Mestské zastupiteľstvo k žiadosti majiteľky o predbežný súhlas k výstavbe predajne Vinotéka
Mestské prijalo uznesenie č. 28-V/2018, v ktorom neschválilo vydať súhlasné stanovisko
k žiadosti.
K predmetnej žiadosti prebehla medzi členmi komisie nasledujúca diskusia:
- ani vlastník stavby ani žiadateľka nemajú k dispozícii rozhodnutie mesta Stará Turá
o schválení zmeny užívania stavby (rodinný dom) pre žiadaný účel v zmysle ust. § 85
stavebného zákona,
- v prípade vydania súhlasného rozhodnutia mesta o zmene užívania stavby za účelom
uvedeným v žiadosti, mesto nemá relevantné právne argumenty, o ktoré by mohlo oprieť
prípadné nesúhlasné stanovisko k žiadosti p. Aleny Drnákovej. V prípade zamietnutia
žiadosti bez relevantných a právne podložených dôvodov by sa zo strany mesta mohlo
jednať o diskrimináciu podnikateľa, keďže v prípade inej žiadosti (inej prevádzkarne) by
mesto súhlas udeliť mohlo resp. muselo. Stavba sa nachádza v zóne, ktorá je v platnom
územnom pláne určená pre občiansku vybavenosť (obchod a služby),
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- v prípade vylúčenia priamej konzumácie vína klientami priamo v predajni (čo je v žiadosti
jasne deklarované) členovia komisie nevidia dôvod zamietnutia žiadosti o vydanie súhlasu
s prevádzkovaním prevádzkarne vinotéky v uvedenom objekte po vydaní rozhodnutia
o zmene účelu užívania stavby zo strany stavebného úradu v Starej Turej. Dodržiavanie
obmedzenia priamej konzumácie vína v prevádzkarni je jednoducho kontrolovateľné.
Po diskusii k žiadosti komisia jednohlasne prijala nasledujúce uznesenie:
Komisia nemá námietky k vydaniu súhlasného stanoviska k prevádzkovaniu
prevádzkarne vinotéky v priestoroch stavby na Ul. SNP č.73/40, Stará Turá v rozsahu
deklarovanom v žiadosti p. Aleny Drnákovej, evid. č. 10173/2011 (príloha č. 2). Vydanie
tohto stanoviska je podmienené získaním súhlasného rozhodnutia mesta k zmene užívania
stavby v zmysle žiadosti A. Drnákovej.
Ad 3) Rokovací poriadok komisií MsZ
Tajomník komisie oboznámil prítomných členov komisie so zmenami v Rokovacom
poriadku komisií MsZ, ktoré boli prijaté na poslednom zasadaní MsZ 14.4.2011 a odovzdal
im platné znenie tohto poriadku.
Ad 4) Rôzne
V rámci tohto bodu bola členmi komisie diskutovaná nevyhnutnosť otvorenia
prevádzkarne ďalšej lekárne. Podľa informácii by sa mala otvoriť lekáreň na tržnicii
a v zrekonštruovanom obchodnom dome SNP 111.

Stará Turá, 8.6.2011
Zaznamenal: Mgr. M. Klimáček
tajomník komisie
Prílohy:
1. Prezenčná listina 7.6.2011
2. Žiadosť Aleny Drnákovej, Nové Mesto n/V
3. Návrh VZN č. 4/2011-Nar.

Schválila: JUDr. Oľga Baranová,
predsedníčka komisie
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Príloha č. 3
Návrh VZN bol v súlade s ust. § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení dňa 7.6.2011 zverejnený
vyvesením na úradnej tabuli a na www stránke mesta za účelom predloženia pripomienok zo
strany fyzických a právnických osôb v najmenej 10 dňovej lehote od vyvesenia, ktoré musí
spracovateľ vyhodnotiť s príslušnou komisiou MsZ (vyhovené, nevyhovené – zdôvodnenie),
pričom vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najmenej tri dni pred
rokovaním zastupiteľstva v písomnej forme.

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 4/2011-Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších
zmien a doplnkov tohto VZN

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v
znení neskorších predpisov a zákona č. 115 / 2000 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 178
/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
o zmene a doplnení zákona číslo 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 310 / 1999 Z.z. sa dňa 23.6.2011 uznesením č.
.........-VI/2011 trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní
tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1

Text § 3 ods. 4 písm. a.) VZN č. 5/1998 -Nar. v znení VZN č. 1/2010-Nar. mení sa
nasledovne:
„Termíny konania príležitostných trhov v období od 1.7.2011 do 31.12.2011 sa stanovujú
nasledovne:
a) na Mestskom trhovisku v Starej Turej:
VI. staroturiansky trh v dňoch:
Remeslá našich predkov – 7. ročník:
VII. staroturiansky trh v dňoch:
VIII. staroturiansky trh v dňoch:
IX. staroturiansky trh v dňoch:
X. staroturiansky trh v dňoch:
XI. staroturiansky trh v dňoch:
XII. staroturiansky trh v dňoch:
8. vianočný trh v dňoch:
Vianočné trhy v dňoch:

7.- 9.7.2011
12.8.2011
18.-20.8.2011
16.- 17.9.2011
13.- 15.10.2011
3.- 5.11.2011
25.- 26.11.2011
30.11.-3.12.2011
16.- 17.12.2011
9.- 23.12.2011

b) v Dome kultúry Javorina v Starej Turej:
Remeselnícky trh

4.- 5.11.2011
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§2
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 24.6.2011 a
nadobúda účinnosť dňa 8.7.2011.
V Starej Turej dňa 24.6.2011
Ing. Ján Kišš
primátor mesta

