
Zápisnica zo zasadnutia KŽP zo dňa 02. 02. 2015 konaného na MsÚ Stará Turá v malej 
zasadačke.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:   1)   Otvorenie
             2)  Plán činnosti a organizácia práce komisie

3) Spoločné rokovanie s KVÚPaD
     4) Odstávka ČOV z dôvodu jej rekonštrukcie
        5)  Rôzne – žiadosť o prenájom
        6)  Záver
           

Bod 1) a 2)
Predseda komisie ŽP Ing. Ivan Durec úvodom poďakoval členom komisie, ktorí pôsobili v minulom 
volebnom období a predstavil členov terajšej komisie ŽP. Za podpredsedníčku komisie bola zvolená 
Zuzana Durcová. Predseda komisie Ing. Ivan Durec oboznámil prítomných so smerovaním 
a prioritami komisie.
Bod 3)
Po krátkom spoločnom rokovaní oboch komisií navrhol člen komisie ŽP Mgr. Peter Škriečka, aby 
komisie rokovali samostatne. Členovia komisie ŽP sa odobrali do malej zasadačky, kde potom 
pokračovali podľa stanoveného programu.
Bod 4)
Odstávka ČOV z dôvodu jej rekonštrukcie – o odstávke ČOV z dôvodu rekonštrukcie informoval 
zástupca PreVaKu Mgr. Peter Škriečka. Členovia KŽP zobrali túto informáciu na vedomie a súhlasia 
s odstávkou ČOV po dobu nevyhnutnú na jej rekonštrukciu.
Bod 5)

a) žiadosť o prenájom pozemku za účelom vybudovania parkoviska pre zákazníkov výdajne 
zdravotníckych pomôcok na pozemku parc. č. 543 „E“ vo vlastníctve Mesta Stará Turá. KŽP 
odporúča  nájom na dobu určitú, ďalej navrhuje aby parkoviská boli pre prevádzku vyhradené 
iba v čase predaja. V prípade výrubu drevín je oň potrebné požiadať Mesto Stará Turá. 
Členovia komisie odporučili, aby náhrada za odstránené dreviny bola finančnou formou.

b) KŽP sa ešte vyjadrila k nasledovným bodom, ktoré prerokovávala KVÚPaD
- terénne a parkové úpravy , ktoré sú vymedzené ul. Mierovou, SNP za potokom a BD č. 5 –

KŽP odporúča pokračovať v projekte tak, ako ho vypracovala spoločnosť ZAAR s.r.o. 
Trnava Ing. arch. Marcela Masaryková

- prenájom časti pozemku pre spoločnosť DAVL s.r.o. Poriadie – KŽP odporúča prenájom na 
dobu neurčitú a na pozemku zriadiť iba detské ihrisko

- odkúpenie časti pozemku p. Jozef Matejka a manž. Vilma za účelom vybudovania parkoviska 
– KŽP odporúča pozemok na prenájom

Bod 6)
Predseda KŽP ukončil rokovanie a prítomným poďakoval za účasť.

V Starej Turej 04. 02. 2015
Zapísala: Mgr. Jarmila Knapová

       ....................................................
       Ing. Ivan Durec - predseda KŽP

    .........................................................
    Mgr. Jarmila Knapová - tajomníčka




