
 

Zápisnica zo zasadnutia KŽP zo dňa 13. 02. 2017 konaného na MsÚ Stará Turá vo 

veľkej zasadačke. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   1)   Otvorenie 

                    2)   Prerokovanie:  

           a) investičného zámeru „Rekonštrukcia –   zateplenie polikliniky  Stará Turá“ 

             b) realizácie stavby „ONS FTTC/B KBV Stará Turá Jiráskova,    

                   Schweitzera“ 

                         c) návrhu zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-M Stará Turá 

        3)   Rôzne 

        4)   Záver 

 

            

Bod 1)   

Predseda komisie ŽP Ing. Ivan Durec privítal hostí a prítomných  členov komisie. 

 

Bod 2) 

a) Komisia životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí konanom 

dňa 13.02.2017 prerokovala žiadosť spol. TECHNOTUR s r.o., IČO:36704482, so sídlom 

v Starej Turej, M. R. Štefánika č.380, zo dňa 20.01.2017 (evid.č.471/2017) o  stanovisko 

k investičnému zámeru „Rekonštrukcia –zateplenie polikliniky Stará Turá“, umiestnenej 

na pozemkoch p.č.1145/1,/2,1147/1,/4,/6 a 1146 v k. ú. Stará Turá v Starej Turej na Ul. 

Mýtnej č. súp.146, podľa priloženého zámeru.  

Komisia odporúča vydať súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami: 

-počas realizácie stavby, aby nebola obmedzovaná prejazdnosť priľahlých komunikácii 

a priechodnosť chodníkov, 

-spätnú úpravu chodníkov riešiť zo zámkovej dlažby, 

-bezbariérový prístup riešiť napojením navrhovanej rampy chodníkom až po existujúci 

chodník pred CPK, 

-odporúčame zachovať v max. možnej miere zeleň a revitalizáciu zelene. 

 

b)  Komisia životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí konanom 

dňa 13.02.2017 prerokovala žiadosť spol. SUPTel s r.o., IČO:35824425, so sídlom 

v Bratislave, Pri Šajbách č.3, zo dňa 19.01.2017 (evid.č.410/2017) o vydanie záväzného 

stanoviska a súhlasu k realizácii stavby „ONS_FTTC/B_KBV_Stará Turá_Jirásková, 

Schweitzera“, umiestnenej na pozemkoch parcela reg.“C“č.945/1 a 1123 a parcela reg. „E“ 

č.2482/2 v k. ú. Stará Turá, na Ul. Dibrovovej v Starej Turej, podľa priloženej dokumentácie. 

Komisia odporúča vydať súhlasné záväzné stanovisko a realizáciu stavby berie na vedomie 

 

c) Komisia pre životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 

konanom dňa 13.02.2017 prerokovala návrh „Vyhodnotenie stanovísk uplatnených pri 

prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.1 (ZaD č.1) ÚPN-M Stará Turá“, vypracovaný 

Ing. arch. Mariannou Bogyovou, odborne spôsobilou osobou podľa §2 stavebného zákona. 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu predkladaný materiál zobrať na vedomie 

 

 



 

Bod 3) 

Komisia pre životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí konanom 

dňa 13.02.2017 prerokovala žiadosť TSK, K dolnej stanici č.7282/20A, Trenčín v. z. spol. 

Amberg Engineering Slovkia  s r.o., IČO:35860073, so sídlom v Bratislave, Somolického 

č.1/B, zaslaná emailovou poštou dňa 103.02.2017 o vyjadrenie k plánovanej investícii 

umiestnenej v k. ú. Stará Turá „Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V-Myjava“,  

podľa priloženej dokumentácie. 

Komisia odporúča vydať súhlasné záväzné stanovisko a plánovanú investíciu berie na 

vedomie 

 

Bod 4) 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

V Starej Turej 13. 02. 2017 

Zapísala: Mgr. Jarmila Knapová 

 

  

       

              .................................................... 

              Ing. Ivan Durec - predseda KŽP 

 

  

           ......................................................... 

           Mgr. Jarmila Knapová - tajomníčka

     


