
Z á p i s n i c a
zo schôdze komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva 

v Starej Turej konanej dňa 26.10.2015 v zasadačke MsÚ v Starej Turej

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Prítomných privítal zasadnutie zahájil predseda komisie Ing. Ján Zloch.  Po schválení programu podľa 
pozvánky na komisiu prítomnými členmi, komisia pokračovala v jednaní.

1.Organizačné odd. Mestského úradu Stará Turá predkladá návrh Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016-2022.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča

Materiál predložený majetkovým odd.
1 Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Profi-NETWORK Slovakia a.s., Trenčín, ktorá 
zastupuje  investora Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava  
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Stará Turá v podiele 1/1 -
parc. č. 45/8, parc. č. 2/8, parc. č. 2/1, parc. č. 2/22, parc. č. 5/1, parc. č. 1038/1 ( parcela reg. „E“ parc. 
č. 1031/32 ), parc. č. 1057/16 ( parcela reg. „E“ parc. č. 1183/1 ), parc. č. 1035/1 ( parcela reg. „E“ 
parc. č. 1209/1 ), parc. č. 1057/6, parc. č. 1042/4, parc. č. 1042/3, parc. č. 1127/14, parc. č. 1127/16, 
parc. č. 1061/15, parc. č. 1061/14, parc. č. 1061/13, parc. č. 1061/1, parc. č. 914/6 ( parcela reg. „E“ 
parc. č. 139/11 ), parc. č. 913/3 ( parcela reg. „E“ parc. č. 2369/1 ), parc. č. 913/3 ( parcela reg. „E“ 
parc. č. 2482/2 ), parc. č. 913/1 a parc. č. 915 a na pozemku zapísanom v k.ú. Vaďovce na LV č. 1534 
v podiele 1/1 parcela reg. „C“ parc. č. 1214 ( parcela reg. „E“ parc. č. 2569/9 ). Zriadenie vecného 
bremena sa schvaľuje z dôvodu uloženia pasívnej optickej siete pre stavbu „Realizácia optických sietí 
CCH -1 Čachtice, Hrachovište, Vaďovce, Kostolné“.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča zriadenie vecného bremena za nasledovných 
podmienok:
-vecné bremeno bude odplatné a cena bude stanovená fin. komisiu (20€/m) položenej siete,
-navrhovaná optická sieť vedená v pozemku p.č.45/8 vedľa BD č.súp.143, ktorý je osadený na 
pozemku p.č.38, bude vedená v existujúcom chodníku a jeho spätná úprava bude zo zámkovej dlažby, 
odsúhlasenej mestom Stará Turá,
- navrhovaná optická sieť vedená pred katolíckou školou a popod chodník na p.č.2/22, bude 
realizovaná tak, aby sa nezasiahlo do chodníka na tomto pozemku, ktorý bol realizovaný z fondov EÚ,
- navrhovaná optická sieť, ktorá bude vedená v telese chodníka Ul. Dibrovovej, spätnú úpravu 
chodníka po celej jeho šírke bude stavebník realizovať zo zámkovej dlažby, odsúhlasenej mestom 
Stará Turá,
- navrhovaná optická sieť vedená v chodníku Ul. 8. Apríla, ktorý je  zo zámkovej dlažby dať do 
pôvodného stavu a časť, ktorá je v súčasnosti z asf. povrchom, jeho spätná úprava bude zo zámkovej 
dlažby, odsúhlasenej mestom Stará Turá,
-porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia predložiť na MsÚ Stará Turá, odd. 
výstavby, ÚP a ŽP v digitálnom formáte (použiť jeden z formátov: DGN,DXF,DWG),
-v prípade výrubu drevín nachádzajúcich sa v trase prípadne v blízkosti trasy chráničiek optických 
káblov požiadať Mesto Stará Turá o súhlas a to i v prípade, že by došlo k poškodeniu koreňového 
systému okolitých drevín a vykonať náhradnú výsadbu,
-optickú sieť realizovať tak, aby neboli narušené odtokové pomery ciest a chodníkov, prícestných 
rigolov a neboli narušené prietočné profily potoka,
-optickú sieť trasovať tak, aby pri jej osadení boli dodržané zákonné odstupovené vzdialenosti od 
existujúcich vedení uložených súbežne, alebo naprieč trasy vrátane ich ochranných pásem v súlade  
splatnou legislatívou,
-pred začatím realizácie predmetnej stavby, je stavebník povinný požiadať príslušný cestný orgán 
o rozkopávkové povolenie komunikácií a spevnených plôch v súlade s §8 zákona č.135/1961 Zb. 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Rôzne:
Odd. výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej predkladá podnety občanov mesta zaslané 
emailom –sťažnosti a návrhy na riešenie drevených lávok cez potok, ktoré sú v zlom technickom 
stave.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča, aby v rámci PR na rok 2016 boli vyčlenená fin. 
čiastka na statické posúdenie všetkých lávok cez potok v meste a zosumarizované náklady na ich 



opravu a následne komisia prehodnotí, ktoré budú určené na opravu a ktoré sa odstránia s ohľadom na 
fin. náklady potrebné na ich opravu a s ohľadom na bezpečnosť chodcov v cestnej doprave.

Zapísal: Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá
Za správnosť zodpovedá: Ing. Ján Zloch, predseda KVUP a D MsZ Stará Turá
Stará Turá: 26.10.2015




