
U Z N E S E N I A  

 

zo XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 23. 6. 2016 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XVII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2016 návrh 

programu rokovania: 

 1. O t v o r e n i e, schválenie  programu rokovania   

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3. Vyhodnotenie uznesení zo XVI. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 5.1 Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci RVS AQUATUR a. s. 

 6.  Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení, návrh rozpočtového opatrenia 

 7.  Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2015 

 8.  Návrh zmeny Rokovacieho poriadku komisií MsZ 

 9.  Správa  hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol po XVI. zasadnutí 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2016 

11. Zmena v komisii MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport 

12. Návrh na zavedenie poplatku za rozvoj  

13. Návrh zmeny sadzby dane za užívanie verejného priestranstva 

14. Návrhy a otázky poslancov 

 

a tento 

      s c h v a ľ u j e . 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XVII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2016 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

a) zloženie návrhovej komisie: Ing. Ján Zloch, Mgr. Soňa Krištofíková 

                                                    Mgr. Júlia Bublavá 

b) overovateľov zápisnice: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Igor Slezáček 

 

 

Uznesenie číslo 3 –XVII/ 2016                               
 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.6. 2016 

„Vyhodnotenie plnenia uznesení zo XVI. zasadnutia  MsZ “   a toto              

 

b e r i e   n a  v e d o m i e .  

 

 

 

 



 

Uznesenie číslo 4 –XVII/ 2016  
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  23.6.2016  

žiadosť pani Eleny Martiniskovej Párovskej, bytom  Jesenského 880, 019 01 Ilava  o odkúpenie  

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/14 – záhrady o výmere 433 m2, ktorý sa nachádza 

v miestnej časti Trávniky.  Žiadateľka chce na predmetnom pozemku realizovať  výstavbu 

rodinného domu. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/14 formou obchodnej verejnej 

súťaže  

 

b) s c h v a ľ u j e  výberovú komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov 

v nasledovnom zložení : 

Ing. Bohdan Görög - predseda výberovej komisie 

Ing. Ján Zloch  - člen výberovej komisie 

Ing. Igor Slezáček  - člen výberovej komisie 

Ing. Ivan Durec  - člen výberovej komisie 

Ing. Lívia Galovičová - člen výberovej komisie ( za MsÚ ) 

 

c)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pani Elene Martiniskovej Párovskej a  

zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

                                                                               

                                                                                T:   25.8.2016    

         

Uznesenie číslo 5 –XVII/ 2016      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  

žiadosť pani Kvetoslavy Juríkovej, Štúrova 607/12, Stará Turá o odkúpenie  

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 z pozemkov  parcela reg. „C“ parc. č. 5326/1 – 

zast. plochy o výmere 172 m2 a parc. č. 5331 – ostatné plochy o výmere 863 m2,  ktoré sa 

nachádza v miestnej časti Súš.  Žiadateľka je spoluvlastníčkou predmetných pozemkov 

v podiele 1/3 a uvedené pozemky už dlhé roky udržuje.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zámer odpredaja spoluvlastníckeho podielu z pozemkov  parcele reg. „C“ parc. č. 

5326/1 – zast. plocha o výmere 172 m2  a parc. č. 5331 – ostatné plochy o výmere 

863 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. Kúpna cene je 4,- €/m2. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že žiadateľ je podielovým 

spoluvlastníkom pozemku. Vzhľadom na to, že na pozemku sú vedení ďalší 

spoluvlastníci, je potrebné dodržať predkupné právo. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer odpredaja pozemku na  úradnej  tabuli, na  

internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote  zverejnenia  zámeru 

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ.   

                                                                                       



                                                                                         T :  15.7.2016 

                          
 

Uznesenie číslo 6 –XVII/ 2016      
    Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  

žiadosť pani Jozefy Krištofovej, Lipová 372/8, Stará Turá o zriadenie vecného bremena  práva 

prechodu cez pozemok  parcela reg. „E“ parc. č. 4273/42 – trvalý trávny porast o výmere 144  

m2 . Zriadenie vecného bremena žiada z  dôvodu prístupu na pozemky parc. č. 400 a parc. č. 

401 z miestnej komunikácie na ul. Hlubockého. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

 

a) n e s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena práva prechodu cez pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 

4273/42. 

 

b) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi s príslušným poučením k právu 

prechodu cez pozemok. 

                                                                              

                                                                             T :   15.7.2016         

                     

 

Uznesenie číslo 7 –XVII/ 2016     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   

žiadosť spoločnosti  Rotex  Elektro s.r.o. Stará Turá o vydanie súhlasu k rekonštrukcii vjazdu 

a výjazdu z pozemku parc. č. 4092/39 na pozemok parc. č. 4092/17 a zriadenie vecného 

bremena na pozemku parc. č. 4092/17 z dôvodu úpravy vjazdu a výjazdu z pozemku parc. č. 

4092/39. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  vydanie súhlasu k rekonštrukcii vjazdu a výjazdu na pozemok parc. 

č. 4092/17  a zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4092/17 z dôvodu 

úpravy vjazdu a výjazdu z pozemku parc. č. 4092/39 s podmienkou, že spoločnosť   

na vlastné náklady zabezpečí opravu areálovej komunikácie, ktorá je vedená pred 

areálom spoločnosti Rotex Elektro s. r. o.  Stará Turá. 

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre vlastníka pozemku parc. č. 4092/39  

spoločnosť Rotex Elektro s. r. o., 916 01 Stará Turá, IČO: 36 322 229. 

 

b)  u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického    

     plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

                                                                                          

                                                                              T :   bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

                           
 

Uznesenie číslo 8 –XVII/ 2016     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  návrh   

TVK  a.s. Trenčín  na  zámenu časti  390  m2  ( diel 2 ) z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela 



reg. „C“  parc. č.  1538/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2609 m2 vo vlastníctve mesta Stará 

Turá v podiele 1/33 za časť  390 m2  ( diel  4) z pozemku  v k. ú. Stará Turá parcela reg. „C“  

parc. č.  1537/7 – ostatné plochy  o celkovej výmere 1109 m2 vo vlastníctve Ing. Milana Zigu, 

Trenčín v podiele 1/1. 

Zámenu častí pozemkov s p. Zigom plánujú  uskutočniť za účelom zabezpečenia prístupovej 

cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj v k.ú. Stará Turá a následného 

ohradenia týchto pozemkov. 

     Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

zámenu časti 390 m2 ( diel 2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1538/1 – zast. 

plocha o celkovej výmere 2609 m2 za časť 390 m2 ( diel 4 )  z pozemku  parcela reg. 

„C“  parc. č.  1537/7 – ostatné plochy  o celkovej výmere 1109 m2. Pozemok parc. 

č. 1538/1 je evidovaný v k. ú . Stará Turá  na LV č. 5254  na mesto Stará Turá, IČO 

312 002 v podiele 1/33.  Pozemok parc. č. 1537/7 je evidovaný v k. ú . Stará Turá 

na LV č. 4561  na Ing. Milana Zigu, bytom Bratislavská 2054/4, 911 01 Trenčín 

v podiele 1/1. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že zamieňaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelné ponechať v majetku mesta. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti TVK a.s. Trenčín a uzatvoriť 

zámennú zmluvu. 

 

                                                                                         

                                                                                         T:  31.8.2016 

                      
 

Uznesenie číslo 9 –XVII/ 2016     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   návrh 

na uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme pozemkov č. 71/maj/2014 z dôvodu, že pozemok 

parc. č. 437/3 – zast. plocha o výmere 187 m2 bude odpredaný p. Medňanskému  s manž. a p. 

Hluchej.  Na základe uvedeného je potrebné uvedený pozemok vypustiť z predmetu nájmu  pre 

spoločnosť Stinex s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Zároveň je potrebné zmeniť účel užívania 

zostávajúcich pozemkov  z výstavby parkoviska k novému bytovému domu nie 11 b.j. ale 15 

b.j. 

     Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

  

a) s c h v a ľ u j e  vypustenie pozemku parc. č. 437/3 z nájmu spoločnosti Stinex s.r.o.  

Nové Mesto nad Váhom a zmenu účelu užívania zostávajúcich pozemkov parc. č. 

446/16 a  parc. č. 446/24 z dôvodu výstavby parkoviska k novému bytovému domu 

15 b.j.  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti STINEX s.r.o. Nové Mesto nad 

Váhom a uzatvoriť Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 71/maj/2014. 

 



                                                                                          

                                                                                         T:  31.7.2016                           

 

Uznesenie číslo 10 –XVII/ 2016      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  

žiadosť pána Petra Slávika, Beniakova 4, Bratislava o odkúpenie  pozemku parcela reg. „C“ 

parc. č. 1680/140 – trvalý trávny porast o výmere 691 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti 

Dubník II. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že tvorí okolie rekreačnej chaty, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľa. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/140 – trvalý trávny porast 

o výmere  691 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  

Pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť rekreačnej chaty. Kúpna cena za odpredávaný 

pozemok je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Petra Slávika, bytom Beniakova 3100/4, 841 05 

Bratislava. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                                T:   31.8.2016         

                          
 

Uznesenie číslo 11 –XVII/ 2016    
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  

žiadosť pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom Dibrovova 839/19, Nové Mesto nad 

Váhom o odkúpenie časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere 9630 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. 

Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho 

pozemku a žiadateľ ho udržiava. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 24.9.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

IX/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere  9630 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 

1/1 na mesto Stará Turá.  Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená 

vo výške 12,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelne ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždu, obidvaja bytom 

Dibrovova 839/19, Nové Mesto nad Váhom. 

 



b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

                                                                                                                                                   

T :   bezodkladne po splnení podmienky         

                                
 

Uznesenie číslo 12 –XVII/ 2016    
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   

žiadosť pána Vladislava Štefulu a manž. Ľubice, bytom Hurbanova 156/74, Stará Turá  

o odkúpenie časti  z pozemku parc. č. 17391/1 podľa priloženého nákresu. Podľa nákresu bude 

zabezpečený prístup na zostávajúcu časť pozemku parc. č. 17391/1, ktorá zostane vo vlastníctve 

mesta Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  n e s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17391/1 – trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 3741 m2  v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom.                                                                                          

                                                                                         Termín :  15. 7. 2016 

 

 

Uznesenie číslo 13 –XVII/ 2016      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   

žiadosť žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia a.s., Bratislava o súhlas k uloženiu plynovodov 

na pozemkoch parcela reg. „C“ parc. č. 1241/8, parc. č. 1243/1, parc. č. 1578, parc. č. 1588/2 

a parcele reg. „E“ parc. č. 1300 a parc. č. 1775/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá. 

Súhlas k uloženiu žiadajú z dôvodu rekonštrukcie existujúcich plynovodov a pripojovacích 

plynovodov, ktoré budú vedené v prevažnej miere v pôvodných trasách cez pozemky, na ktoré 

majú zriadené vecné bremeno zo zákona. Zároveň žiadajú na pozemky dotknuté rekonštrukciou 

vo väčšom rozsahu oproti existujúcemu stavu navrhovanými plynovodmi a navrhovanou NN 

prípojkou zriadiť vecné bremeno.  Jedná sa o pozemky parcela reg. „C“ parc. č. 1578 a parcely 

reg. „E“ parc. č. 1408/3 a parc. č. 1775/1.     

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

 

a) s c h v a ľ u j e  

vydanie súhlasu k uloženiu plynovodov na pozemkoch mesta a zriadenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1578 - zast. plocha  o výmere 5908 

m2 a pozemkoch parcela reg. „E“ parc. č. 1408/3 – ost. plocha o výmere 611 m2 

a parc. č. 1775/1 – zast. plocha o výmere 1067 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1.  

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre spoločnosť SPP – distribúcia a.s., 

Bratislava, IČO: 35 910 739.  

 

 

b) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po realizácii stavby a predložení     

     geometrického  plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 



                                                                                                                                                          

T:   bezodkladne po splnení podmienky         

                          
 

Uznesenie číslo 14 –XVII/ 2016                               
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   

žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. o vydanie súhlasu k stavebným úpravám v objekte 

budovy Polikliniky na ul. Mýtnej č. 146 v Starej Turej podľa priloženého postupu prác.  

     Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti         

 

a) s c h v a ľ u j e   vydať súhlas k stavebným úpravám  

 

b) u k l a d á    

      MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá.   

                                                                                              

                                                                                         Termín :  15.7.2016  

 

 

Uznesenie číslo 15 –XVII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   

žiadosť pána Vladimíra Držku a manž. Blaženy, bytom Marečkova 970, Myjava a pána Jozefa 

Fabu a manž. Anny, bytom Bezručova 44, Trenčín  o odkúpenie časti z  pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 12650/2 – zast. plochy o výmere 870 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti 

Dubník II.  Predmetná časť pozemku tvorí prístup k rekreačným chatám,  ktoré majú vo 

vlastníctve. Pozemok odkúpia v spoluvlasníckom podiele každý v 1/2. 

     Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 12650/2 v zmysle § 9a 

odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Zámer 

odpredaja sa schvaľuje s podmienkou, že majiteľ chaty na parc. č. 12650/3 p. Držka 

s manž. odkúpi aj časť pozemku priamo susediacu s jeho pozemkom z boku.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelné ponechať v majetku mesta. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer odpredaja pozemku na  úradnej  tabuli, na  

internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote  zverejnenia  zámeru 

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

                                                                                          

                                                                                         Termín :  15.7.2016 

 

 

Uznesenie číslo 16 –XVII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  23.6.2016  

žiadosť pána Michala Jurču, bytom  Hurbanova 156/68, Stará Turá  o odkúpenie časti  z 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/4 – zast.  plocha o celkovej výmere 349 m2, ktorý sa 



nachádza za  nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa na ul. Jiráskovej.  Predmetný pozemok 

tvorí nádvorie za domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.  

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 3.5.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

XVI/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1042/16 – zast. plocha 

o výmere 138 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“. 

     Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  n e s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/16  – zast. plocha o výmere  138 

m2, ktorý  je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  1/1  na mesto Stará Turá.   

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi.       

                                                                           

                                                                          T :   bezodkladne po splnení podmienky         

 

Uznesenie číslo 17 –XVII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   

žiadosť pána Milana Mikulu a manž. Márie, bytom Šajdíkové Humence 249 o odkúpenie časti 

( cca 100 m2 )  z pozemku parc. č. 5/1 – zast. plocha o celkovej výmere 19536 m2.   Časť 

pozemku sa náchádza pred OD Kocka od Ul. SNP, kde má žiadateľ záujem budovať 

bezbariérový vstup do OD Kocka. Druhá časť pozemku sa nachádza za OD Kocka, od Ul. 

Hurbanovej, ktorá slúži ako príjazd k rampe na vykládku tovaru do prevádzok. Uvedený 

pozemok sa zvažuje k budove, zhromažďuje sa tu voda a blato, čo spôsobuje podmokanie 

budovy.  

Na základe požiadavky komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta a komisie výstavby, ÚP 

a dopravy žiadateľ doplnil svoju žiadosť o štúdiu riešenia rampy pre imobilných a spevnenej 

plochy.  

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 3.5.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 11 

- XVI/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 5/36 – zast. plocha o výmere 

57 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5/36 – zast. plocha o výmere  57 m2, 

ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  Kúpna  cena  za  

odpredávaný pozemok je stanovená vo výške 50,- €/m2.   

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Odpredávaná 

časť pozemku bude využitá na výstavbu bezbariérového vstupu do objektu na Ul. 

SNP súp. č. 150. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné 

ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Milana Mikulu  a manželku Máriu Mikulovú,  

obidvaja bytom Šajdíkové Humence č. 249 v podiele 1/1.  

 

b)  u k l a d á     



MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Po realizácii bezbariérového 

vstupu do objektu na Ul. SNP bude uzatvorená kúpna zmluva. 

                                                                                

                                                                         T:   bezodkladne po splnení podmienky    

 

      

Uznesenie číslo 18 –XVII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016   návrh 

na zmenu uznesenia MsZ č. 6 - XXVI/2013 zo dňa 18.4.2013, ktorým bol schválený bezplatný 

prevod pozemku parc. č. 6402/4  a dielu „1“, ktoré boli vytvorené z pozemku parc. č. 6401. Na 

predmetných pozemkoch sa nachádza časť budovy PZ Súš. Po zápise ROEPu nie je potrebný 

geometrický plán na odčlenenie pozemku. Predmetný pozemok parc. č. 6401  je vedený na LV 

č. 4433 v reg. parciel „E“ ako záhrada o výmere 53 m2 na darkyňu pani Emíliu Hvožďarovú  

v podiele 1/1.    

     Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zmenu uznesenia MsZ č. 6 – XXVI/2013 zo dňa 18.4.2013 nasledovne: 

- predmetom daru je pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 6401 – záhrada o výmere 

53 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 4433 v podiele 1/1 na pani Emíliu 

Hvožďarovú,  bytom Súš 2459, Stará Turá. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá uzatvoriť s darkyňou p. Emíliou Hvožďarovou darovaciu zmluvu 

na predmetný pozemok. 

 

                                                                                

                                                                                T :   31.8.2016         

       

 

 

Uznesenie číslo 19 –XVII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  

žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 221 na ul. Dibrovovej  v  Starej Turej  o 

odkúpenie  pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2482/1 – zast. plocha o  výmere 803 m2 ( CKN 

parc. č. 944 ),  ktorého časť sa  nachádza pod bytovým domom na ul. Dibrovovej č. 221 a zvyšok 

pozemku tvorí nádvorie k bytovému domu. 

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 3.5.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 5 - 

XVI/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky  parc. č. 944/1 – zast. plocha o výmere 

243 m2 a parc. č. 944/2 - zast. plocha o výmere 560 m2. Pozemky budú evidované ako parcele 

registra  „C“. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj  pozemkov nasledovne: 



1. parcela reg. „C“ parc. č. 944/1 – zast. plocha o výmere  243 m2, ktorý je zapísaný 

na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  Kúpna  cena  za  odpredávaný 

pozemok je stanovená vo výške 0,10 €/m2.  

2. parcela reg. „C“ parc. č. 944/2 – zast. plocha o výmere 560 m2, ktorý je zapísaný 

na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za odpredávaný 

pozemok je stanovená vo výške 1,- €/m2. 

 

Odpredaj sa schvaľuje pre 8 vlastníkov bytov : 

1. Libuša Ševcechová, rodená Facinková, Dibrovova 221/29, Stará Turá, podiel 

9837/70893 

2. Kvetoslava Durcová, rodená Durcová, Dibrovova 221/29, Stará Turá, podiel 

10040/70893 

3. František Pázstor, rodený Pásztor a manž. Alena Pásztorová, rodená Pagáčová, 

Dibrovova 221/29, Stará Turá, podiel 10919/70893 

4. Andrea Zuberová, rodená Lindtnerová, Dibrovova 221/29, Stará Turá, podiel 

9651/70893 

5. Vladimír Kadlec, rodený Kadlec, Štúrova 583/59, Stará Turá, podiel 8208/70893 

6. Jana Kadlecová, rodená Machová, Dibrovova 221/29, Stará Turá, podiel 

4766/70893 

7. Alena Klimáčková, rodená Klimáčková, SNP 3/20, Stará Turá, podiel 

7648/70893 

8. František Filip, rodený Filip a manž. Eva Filipová, rodená Galbavá, Dibrovova 

221/29, Stará Turá, podiel 9824/70893 

 

           b)   s c h v a ľ u j e  

      zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 944/2 –    

      zast. plocha o výmere 560 m2. 

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 

Stará Turá, IČO: 312 002. 

Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí v prípade, ak uvedený pozemok 

odkúpia všetci vlastníci bytov. V prípade, že mesto ostane spoluvlastníkom 

pozemku, zmluva nie je potrebná.   

 

 

c) u k l a d á    

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemok 

parc. č. 944/2. 

                                                                               

                                                                            T:   bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

Uznesenie číslo 20 –XVII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  návrh 

na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 9388, parc. č. 9030/1, parc. č. 9025, parc. 

č. 9037, parc. č. 9033, parc. č. 8932/1, parc. č. 9030, parc. č. 9050, parc. č. 9031/2,  parc. č. 

9034/2, parc. č.  9036/2, parc. č.  9031/1, parc. č.  9024, parc. č. 9032/11, parc. č.  9038/1, parc. 

č.  9038/2, parc. č. 9034/1, parc. č.  9036/1, parc. č. 9032/12, parc. č. 9025/1  z dôvodu 

vybudovania cyklotrasy Stará Turá – hranica SR - ČR.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      



 

a) s c h v a ľ u j e   

      zriadenie  vecného  bremena na pozemkoch parc. č. 9388, parc. č. 9030/1, parc. č.    

      9025, parc. č. 9037, parc. č. 9033, parc. č. 8932/1, parc. č. 9030, parc. č. 9050, parc.   

      č. 9031/2,  parc. č. 9034/2, parc. č.  9036/2, parc. č.  9031/1, parc. č.  9024, parc. č.  

      9032/11, parc. č.  9038/1, parc. č.  9038/2, parc. č. 9034/1, parc. č.  9036/1, parc. č.  

      9032/12, parc. č. 9025/1  z dôvodu vybudovania cyklotrasy Stará Turá – hranica SR  

      - ČR.   

 

b)  u k l a d á     

MsÚ uzatvoriť s vlastníkmi pozemkov zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení 

vecného bremena.  

                                                                               

                                                                          T : bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

Uznesenie číslo 21 –XVII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016  

ponuku pána Ľubomíra Ostrovského, Hurbanova 3157/76, Stará Turá na odpredaj  pozemkov 

parcele reg. „C“ parc. č. 626/3 – ost. plochy o výmere 111 m2 a parc. č. 626/5 – ost. plocha 

o výmere 10 m2,  ktoré sa nachádzajú na ul. Gen. M. R. Štefánika pri budove súp. č. 380 ( 

bývalá terasa pod Technoturom ). Pozemky ponúka za kúpnu cenu 10,- €/m2. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu     

 

a) s c h v a ľ u j e   

odkúpenie pozemkov parc. č. 626/3 – ost. plocha o výmere 111 m2 a parc. č. 626/5 

–     

ost. plocha o výmere 10 m2 za kúpnu cenu 10,- €/m2. Pozemky sú evidované v reg.  

parciel „C“ v k. ú. Stará  Turá na LV č. 6399 v podiele 1/1 na pána Ľubomíra     

Ostrovského, rodeného Ostrovského, nar. 9.1.1975, rod. číslo 750109/7263, bytom  

Hurbanova 3157/76, Stará Turá.  

Kupujúce  Mesto Stará Turá,  IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo 

k predmetným nehnuteľnostiam vo veľkosti podielu 1/1.  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ rozhodnutie oznámiť  pánovi Ľubomírovi Ostrovskému a uzatvoriť kúpnu 

zmluva.                                                                                 

                                                                               T :   31.8.2016         

 

 

 

 

Uznesenie číslo 22 –XVII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.6.2016 

Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e. 

   

 



Uznesenie číslo 23 –XVII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2016 návrh 

na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v zmysle § 10 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 

výške 100 000,- € pre spoločnosť AQUATUR, a. s., Stará Turá, ktorá je 100% dcérskou 

spoločnosťou mesta, v súvislosti s nevyhnutnou rekonštrukciou odľahčovacích komôr stokovej 

siete. Návratná finančná výpomoc bude čerpaná v dvoch splátkach po 50 000,- €, a to  

do 31. 12. 2016. Mestské zastupiteľstvo Stará Turá po prerokovaní tento návrh 

 

a) s c h v a ľ u j e 

s podmienkou poskytnutia návratnej finančnej výpomoci na obdobie do 31. 12. 2018. 

 

b) u k l a d á: 

 

1. MsÚ premietnuť poskytnutú návratnú finančnú výpomoc do rozpočtu mesta a to 

navýšením výdavkov vo finančných operáciách prostredníctvom položky  ekonomickej 

klasifikácie (ďalej iba EK) 813002 v sume 100 000,- € v roku 2016 a súčasne navýšením 

príjmov na položke EK 411009 v sume 100 000,- € v roku 2018    

         

          T: bezodkladne 

 

2. Uzatvoriť zmluvu s AQUATUR, a. s., Stará Turá o poskytnutí návratnej finančnej 

  výpomoci. 

         

          T: 23.7.2016 

 

c) s c h v a ľ u j e  spoločnosti AQUATUR, a. s. prijatie tejto návratnej finančnej výpomoci. 

  

 

Uznesenie číslo 24 –XVII/ 2016 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2016 návrh 

rozpočtových opatrení v súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k III. 

zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016.  

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá :  

 

a) s c h v a ľ u j e  
Rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 6, 7, 8, 9 a 15, ktorými   sa:  

 

 - Zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 58 184 € 

   a zároveň 

 - Zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 75 000 € 

 

 

 

b) u k l a d á  
            Mestskému úradu zapracovať rozpočtové opatrenia č. 6, 7, 8, 9 a 15 do rozpočtu mesta 

Stará Turá na rok 2016 

 



 

c) berie na vedomie  
Rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 12, 13, 14 a 16, vzťahujúce sa k účelovým 

dotáciám a rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 4, 5, 10 a 11 schválené primátorkou 

mesta, ktorými sa:  

 

 - Zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 62 115 € 

   a zároveň 

 - Zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 11 115 €. 

 

 

Uznesenie číslo 25 –XVII/ 2016 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.6.2016 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2015 a tento 3/5 väčšinou hlasov 

prítomných poslancov 

 

b e r i e   n a v e d o m i e. 

 

 

Uznesenie číslo 26 –XVII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 6.  2016  návrh 

Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva a tento :        

 

a) s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou odo dňa schválenia 

 

            b )  z r u š u j e 

            Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Starej Turej zo dňa 14.4. 

2011 schválený uznesením č. 19-V/2011 

 

        Z: MsÚ 

        T: v texte 

 

 

Uznesenie číslo 27 –XVII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa  23. júna  2016  prerokovalo  

Správu z kontrol  ukončených po  XVI. zasadnutí MsZ a túto  

 

b e r i e   n a   v e d o m i e . 

 

 

Uznesenie číslo 27a –XVII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa  23. júna  2016  prerokovalo  

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2016  a tento:  

 

s c h v a ľ u j e . 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie číslo 28 –XVII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2016  zmenu 

v obsadení Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport na základe ktorej 

 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e  

vzdanie sa funkcie člena komisie Mgr. Miroslava Krča, bytom Hurbanova 125/21, 

Stará Turá 

 

b) u k l a d á 

MsÚ administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie. 

      

                 T: 30. 6. 2016 

 

 

 

Uznesenie číslo 29 –XVII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XVII. zasadnutí dňa 23.6.2016 

predloženú informáciu o možnosti zavedenia poplatku za rozvoj v súlade so zákonom 

č.447/2015 Z. z. - Zákon o miestnych poplatkoch za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní predložených podkladov 
 

a) n e s ch v a ľ u j e zavedenia poplatku za rozvoj v súlade so zákonom č.447/2015 Z. z 

 

b) u k l a d á 
            MsÚ nemeniť v tomto rozsahu VZN o poplatkoch 

 

T: ihneď  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

              primátorka mesta 

                S t a r á  T u r á  

 



Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 24. 6. 2016 


