Komisia Mestského zastupiteľstva Stará Turá
pre rozvoj podnikateľských aktivít

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 22.11.2011
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. 15/2011-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
tohto VZN
2. Rušivé pôsobenie prevádzkarne baru Arkadia na Dibrovovej ulici.
Stanovisko komisie k bodu 1)
Komisia prerokovala predložený návrh VZN č. 15/2011-Nar., ktorý tvorí prílohu k tejto
zápisnici. Členovia komisie po diskusii k dôvodom na prijatie návrhu nariadenia, ktoré
predložila Eva Adámková, poverená vedením Domu kultúry Javorina, Mgr. I. Gavačová v
písomnom stanovisku, v ktorom podporila návrh p. Adámkovej ako aj telefonickom
stanovisku Mgr. J. Bublavej, ktorá taktiež podporila prijatie termínových zmien, ktoré sú
premietnuté v návrhu nariadenia, prijali jednohlasne uznesenie, ktorým odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej schváliť návrh VZN č. 15/2011-Nar. v predloženej
podobe.
Stanovisko komisie k bodu 2)
Komisia sa v diskusii zaoberala podnetom člena komisie Ing. Fedora Dunajčíka,
týkajúceho sa problémov spojených s rušením verejného poriadku a nočného kľudu, ktoré
spôsobuje obyvateľom Dibrovovej ul. prevádzkareň baru Arkadia najmä počas víkendových
dní. Pred barom sa zhromažďujú hluční a opití návštevníci diskoték, ktorí špinia priestory
pred a okolo baru močením, zvratkami, konajú sa divoké nočné preteky automobilov, časté
sú bitky opitých návštevníkov (bol uvádzaný príklad surového zbitia mladej ženy opitými
návštevníkmi v noci pred barom), nedodržiava sa prevádzkový čas. Je to nielen výsledok
toho, že mesto si neplní svoje funkcie v tomto smere, ale aj skutočnosti, že majitelia objektu
v ktorom je prevádzka baru umiestnená, sa o objekt prakticky nestarajú – spoločnosť TURO
s.r.o. už v týchto priestoroch nepôsobí, takže sa dá očakávať, že komunikácia so
zodpovednými konateľmi tejto spoločnosti p. J. Medňanským a p. J. Tučkom bude
komplikovaná, keďže je známy zámer menovaných objekt predať. Prevádzka baru je
ponechaná „napospas“ barmanom, ktorí na žiadne upozornenia a požiadavky nereagujú.
Ing. Dunajčík potvrdil, že v tomto smere vedie emailovú korešpondenciu s primátorom
mesta.
K informácii sa uskutočnila diskusia prítomných s nasledujúcim závermi:
- mesto preverí informácie o spoločnosti TURO s.r.o., ktoré sú zaregistrované v obchodnom
registri OS Trenčín,
- mesto preverí na www.katasterportal vlastnícke vzťahy k objektu Arkadie
- mesto predvolá konateľov spoločnosti TURO na rokovanie v tejto veci k primátorovi
v priebehu budúceho týždňa,
- v závislosti od výsledkov rokovania sa predloží na zasadanie MsZ návrh na úpravu
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prevádzkovej doby na Dibrovovej ul. v zmysle ust. § 7 VZN č. 2/2009-Nar., prípadne zákaz
činnosti usporadúvania diskoték na tomto mieste v zmysle zákona o obecnom zriadení.
Stará Turá, 22.11.2011
Zaznamenal: Mgr. M. Klimáček
tajomník komisie

Schválila: JUDr. Oľga Baranová,
predsedníčka komisie

Prílohy:
1. Návrh Všeobecne záväz. nariadenia č. 15/2011-Nar.
2. Prezenčná listina zo zasadania komisie dňa 21.11.2011

