Komisia Mestského zastupiteľstva Stará Turá
pre rozvoj podnikateľských aktivít

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 17.10.2011
Miesto konania: MsÚ Stará Turá – malá zasadacia miestnosť
Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu).
Program rokovania komisie:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Stará Turá č. 10/2011-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 nesk. zmien a doplnkov tohto
VZN
2. Rôzne (problematika lekární v meste).
Stanovisko komisie k bodu 1)
Komisia prerokovala predložený návrh VZN č. 10/2011-Nar., ktorý tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Členovia komisie po diskusii prijali jednohlasne uznesenie, ktorým odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Starej Turej schváliť návrh nariadenia v predloženej podobe.
Pozn.: Členovia komisie v diskusii prerokovali informáciu o časovom súbehu Staroturianského
a Myjavského jarmoku, stanoviská ďalších subjektov k návrhu a nepovažujú túto skutočnosť za
dôvod zmeny predloženého návrhu nariadenia.
Stanovisko komisie k bodu 2)
Komisia sa v diskusii zaoberala problémami, ktoré spôsobuje obyvateľom skutočnosť, že
v meste je otvorená iba jediná lekáreň, ktorá však neposkytuje ani základný sortiment liekov.
Po informácii tajomníka komisie, že mesto vydávalo pred dvomi mesiacmi súhlasné stanovisko
k umiestneniu lekárenských zariadení na základe žiadostí spoločností SD6 s.r.o. a SD34 s.r.o.,
Bratislava v priestoroch lekární na Ul. Dr.D.Úradníčka a v objekte Polikliniky Stará Turá (sieť
lekární Dr. Max), vyšlo z diskusie odporúčanie, aby Mestský úrad preveril stav vybavovania
žiadostí týchto spoločností na TSK Trenčín (krajský farmaceut) príp. aj s využitím zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
Člen komisie súčasne prisľúbil využiť možnosť získania informácií v tomto smere a získané
informácie postúpiť na Mestský úrad.
K informácii sa uskutočnila diskusia bez prijatia záverov hlasovaním.
Stará Turá, 18.10.2011
Zaznamenal: Mgr. M. Klimáček
tajomník komisie

Schválila: JUDr. Oľga Baranová,
predsedníčka komisie

Prílohy:
1. Návrh Všeobecne záväz. nariadenia č. 210/2011-Nar.
2. Prezenčná listina zo zasadania komisie dňa 17.10.2011

