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

v Starej Turej konanej dňa 22.03.2017 v zasadačke MsÚ v Starej Turej

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Prítomných privítal a zasadnutie zahájil predseda KVUPaD Ing. Ján Zloch.  Predložený program bol 
upravený a to, že bod Rôzne a)- Návrh ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá, sa z rokovania stiahol. Takto 
upravený program bol jednohlasne  prítomnými členmi komisie schválený.
Následne komisia pokračovala v jednaní v súlade so schváleným programom.

Materiál predložený majetkovým odd.

1. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku a vydanie súhlasu k dočasnému záberu pozemkov.
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., odštepného 
závodu Piešťany o odkúpenie časti ( cca 26 m2 ) z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 139/13 -
zastavaná plocha o celkovej výmere 436 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na 
mesto Stará Turá. Odkúpenie žiadajú z dôvodu trvalého záberu časti pozemku pri realizácii stavby 
„Stará Turá – úprava potoka Tŕstie“. Zároveň žiadajú o vydanie súhlasu k dočasnému záberu 
pozemkov parcela reg. „E“ parc. č. 139/13, parc. č. 546/203 a parcele reg. „ C“ parc. č. 50/3 a parc. č. 
50/1 z dôvodu realizácie vyššie uvedenej stavby.   
Majetkové oddelenie na odpredaj časti ( cca 26 m2 ) z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 139/13 
odporúča uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a vydanie súhlasu k dočasnému zabratiu 
pozemkov parc. č. 139/13, parc. č. 546/203, parc. č. 50/1 a parc. č. 50/3 odporúča. 
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlas k dočasnému záberu a uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predmetný pozemok.

2. Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka  
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o vydanie súhlasu  
k realizácii opravy časti jestvujúceho primárneho kanála na Dibrovovej ul. a od Husitskej cesty po 
parkovisko pri TESCU. Primárny kanál sa bude opravovať na parc. č. 591/3, parc. č. 1061/1, parc. č. 
1061/3, parc. č. 582/1, parc. č. 586/7a parc. č. 590/1.
Majetkové oddelenie vydanie súhlasu odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlas k realizácii opravy primárneho kanála.

Žiadosti o NFP -návrh na predkladanie 

1. Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá predkladá návrh na predloženie žiadosti
o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice 
a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“.
Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča vydať súhlasné stanovisko k predloženému materiálu.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča preložený materiál predložiť Mestskému 
zastupiteľstvu Stará Turá na schválenie.

2. Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá predkladá návrh na predloženie žiadosti 
o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej 
školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“.
Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča vydať súhlasné stanovisko k predloženému materiálu.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča preložený materiál predložiť Mestskému 
zastupiteľstvu Stará Turá na schválenie.

Ing. Bunčiak: Uplatnil požiadavku na odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá, aby zabezpečilo
informácie o skládke „Dráhy“ v Starej Turej, najmä spôsob sanácie, termín sanácie, predpokladané 
náklady na sanáciu.

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: 22.03.2017




