Komisia Mestského zastupiteľstva Stará Turá
pre rozvoj podnikateľských aktivít

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 11.4.2012
Miesto konania: MsÚ Stará Turá – organizačné oddelenie
Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu).
Program rokovania komisie:
1.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Stará Turá č. 8/2012-Nar. o podmienkach
usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá. Jeho úplné
znenie.
2.) Návrh na zrušenie VZN č. 10/2011 – Nar. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien
a doplnkov tohto VZN.
3.) Žiadosť o opätovné otvorenie prejazdu áut medzi Ulicami SNP a Hurbanovou ulicou cez
kamenný most.
4.) Návrh cenníka a trhového poriadku XXI. Ročníka Staroturianskeho jarmoku.
Stanovisko komisie k bodu 1):
Komisia prerokovala predložený návrh VZN č. 8/2012-Nar., ktorým bolo predložené
úplné znenie tohto nariadenia. V uvedenom nariadení sú premietnuté všetky platné dodatky,
ktorých veľký počet už strácal na prehľadnosti. Neboli doporučené žiadne zásadné zmeny
a neprišli ani žiadne pripomienky, ktoré by komisia odporučila do návrhu zapracovať.
Elektronicky bola zaslaná iba požiadavka pána Fedora Dunajčíka o riešenie prevádzkového
času v penzióne Arkádia na Dibrovovej ulici. Nakoľko v súčasnej dobe je prevádzkareň
zatvorená, nie je jasné o akú prevádzku v budúcnosti pôjde a nie je známy ani budúci majiteľ
nehnuteľnosti, členovia komisie po diskusii k dôvodom na prijatie návrhu nariadenia prijali
jednohlasne uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej schváliť
návrh VZN č. 8/2012-Nar. v predloženej podobe.
Stanovisko komisie k bodu 2):
Komisia sa zaoberala návrhom na zrušenie VZN č. 10/2011 – Nar. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení
neskorších zmien a doplnkov tohto VZN.
Všeobecne záväzné nariadenie 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 bolo v roku 2011 upravené nariadením č. 15/2011 – Nar. a to
uznesením mestského zastupiteľstva č. 35 – XII/2011 zo dňa 8.12.2011. V zrušovacích
ustanoveniach však nedošlo k zrušeniu pôvodne odsúhlaseného nariadenia č.10/2011 –
Nar. uznesením č.20-XI/2011 zo dňa 27.10.2011. Preto je potrebné uvedené nariadenie
uznesením zrušiť.

Stanovisko komisie k bodu 3):
Komisia sa zaoberala žiadosťou o opätovné otvorenie prejazdu áut medzi Ulicami SNP
a Hurbanovou ulicou cez kamenný most. Uvedená žiadosť bola doručená za žiadateľov
AGEMA, s.r.o. Ing. Vladimír Dinga, Rímskokatolícka Cirkev Stará Turá Mgr. Marián Díreš,
IVAKE,s.r.o. Jana Kaisová, KAMA Anna Kučerová, PEOMI, s.r.o. Peter Fialka. Žiadatelia
tvrdia, že obmedzením prejazdu cez most sa vytvoril jeden veľký mestský okruh, čo má vplyv
na spotrebu paliva, mestské komunikácie sa viac opotrebovávajú, zlý dopad na životné
prostredie. Ďalej tvrdia, že toto obmedzenie malo dopad na zníženie ich tržieb.
Členovia komisie po diskusii prijali jednohlasne uznesenie, ktorým odporúčajú nemeniť
prejazdnosť mostu a ponechať naďalej pešiu zónu, nakoľko v blízkosti jednotlivých
prevádzok sú vytvorené parkovacie plochy, ktoré sú postačujúce. Komisia žiada vyjadrenie
i od komisie výstavby, ÚP a ŽP.
Stanovisko komisie k bodu 4):
Komisia sa zaoberala návrhom cenníka a trhového poriadku XXI. ročníka
Staroturianskeho jarmoku. Konanie jarmoku schválilo MsZ Stará Turá vo VZN č.15/2011 –
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
2011 zvýšené, došlo iba k rozdeleniu dvoch komodít v občerstvení a k stanoveniu poplatku
za odber elektrickej energie podľa požadovanej potreby kWh. 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.
Členovia komisie súhlasia s predloženým materiálom a taktiež potvrdili zloženie
organizačného výboru.

Stará Turá, 17.4.2012
Zapísala: Ing. Iveta Petrovičová
tajomníčka komisie

Schválila: JUDr. Oľga Baranová,
predsedníčka komisie

Prílohy:
1. Prezenčná listina zo zasadania komisie dňa 11.4.2012

