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1) Návrhy na odpredaj pozemkov a prenájom pozemkov

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Vladimíra Dingu a manž. 
Alžbety Dingovej, Hviezdoslavova 43/633, Stará Turá o odkúpenie pozemkov parcely reg. 
„C“ parc. č. 1093 – záhrada o výmere 445 m2 a parc. č. 1094 – zastavaná plocha o výmere 18 
m2. Pozemky sa nachádzajú na ul. Jiráskovej. Žiadatelia majú záujem na predmetných 
pozemkoch vybudovať polyfunkčný objekt.





Stanoviská komisií

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 
pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 1093 a parc. č. 1094.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť odpredaj pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 1093 a parc. č. 1094.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parcely registra „C“, parc. č. 1093 a parc. č. 1094.

b) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh Pavla Polláka a manž. PaedDr. 
Zuzany Pollákovej, Uhrova 17/668, Stará Turá o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť 14 m2

z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1130/3, ktorý je vo vlastníctve navrhovateľov. Na 
predmetnom pozemku sa nachádza autobusová čakáreň na nám Dr. A. Schweitzera v Starej 
Turej. Výšku nájomného navrhujú 420,- € ročne. 



Stanoviská komisií

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť 
prenájom časti 14 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1130/3.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť prenájom časti 14 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1130/3.



Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti 14 m2 z pozemku  parcela registra „C“, parc. č. 1130/3 

c) Dôvodová správa
Uznesením MsZ v Starej Turej č. 23-XIX/2020 zo dňa 10.12.2020 bol schválený odpredaj 
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/5 – zastavaná plocha o výmere 311 m2, v zmysle § 9a 
ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, priamym predajom, za 
minimálnu cenu určenú znaleckým posudkom v celkovej sume 9 513,49 €. Ide o pozemok, 
ktorý sa nachádza na ul. Družstevnej v Starej Turej.
Zámer o odpredaji pozemku priamym predajom bol zverejnený 05.01.2021 do 25.01.2021 na 
úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta Stará Turá.
Do termínu na predloženie cenovej ponuky t. j. do 25.01.2021 do 12.00 hod. bola predložená 
jedna ponuka a to ponuka od spoločnosti HYDROUS s. r. o., Družstevná č. 678/76, Stará 
Turá za ponúknutú kúpnu cenu 10 000,- €. 



Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/5 za cenu 10 000,- €.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcela registra „C“, parc. č. 287/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
311 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 
1/1, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,   
priamym predajom, spoločnosti HYDROUS s.r.o., Družstevná č. 477/100, 916 1 Stará Turá, 
IČO 36 320 552 za cenu 10 000,- €, s podmienkami kúpnej zmluvy:
 Kúpnu zmluvu ošetriť právom spätnej kúpy a sankciu za tento úkon, ktorým je 

nesplnenie termínu kolaudácie (4 roky)
 Zachovanie stavby podľa prezentovanej štúdie najmä čo sa týka podlažnosti, účelu 

využitia, celkovej dĺžky
 Preriešenie parkovacích miest a finančné spolupodieľanie sa s mestom na vypracovaní 

dopravného projektu miestnej časti Kujanovec
 Vybudovanie odpočinkovej zóny, ktorá bude odovzdaná do správy mesta
 Pri doprave materiálu a stavebných mechanizmov nebude využívaná príjazdová cesta cez 

obytnú zónu

d) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Petra Belenčiaka a manž. Silvie, 
Dibrovova 227/14, Stará Turá o odkúpenie pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 1093 –
záhrada o výmere 445 m2 a parc. č. 1094 – zastavaná plocha o výmere 18 m2. Pozemky sa 
nachádzajú na ul. Jiráskovej a sú bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa 
a po odkúpení by tvorili ucelený celok. Žiadatelia majú záujem uvedené pozemky využívať 
ako záhradu.





Stanoviská komisií

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 
pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 1093 a parc. č. 1094.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť odpredaj pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 1093 a parc. č. 1094.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parcely registra „C“, parc. č. 1093 a parc. č. 1094.

e) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti bývaj.top s.r.o., Nové 
Mesto nad Váhom o odkúpenie  časti cca 42 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17344/6 
– lesný pozemok o celkovej výmere 115579 m2. Nadobúdateľom pozemku bude 
Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. Bratislava. Pozemok žiadajú odkúpiť z dôvodu 
vybudovania novej Trafostanice v lokalite Súš spoločnosťou Západoslovenská distribučná, 
a.s. Bratislava, názov stavby „NM Stará Turá – Súš, VNK, TS, NNK“. Po súhlasnom 
stanovisku mesta bude vypracovaný predrealizačný GP, kde bude definovaná plocha pre 
odpredaj časti pozemku.



Stanoviská komisií

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 
časti cca 42 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17344/6.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť odpredaj časti cca 42 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17344/6. Komisia 
odporúča schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17344/6, 
ktoré bude spočívať v práve vybudovania novej Trafostanice v lokalite Súš spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, názov stavby „NM Stará Turá – Súš, VNK, TS, 
NNK“. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 
bod 2. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.



Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcela registra „C“, parc. č. 17344/6
s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena 
na časti z pozemku parcela reg. „C“  parc.  č. 17344/6 – lesný pozemok o celkovej výmere 
115579 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom B1 na LV č. 1 na mesto 
Stará Turá v podiele 1/1, pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Bratislava, IČO 36 361 518.
Vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia Trafostanice v lokalite Súš. Výmera bude 
vymedzená geometrickým plánom po zrealizovaní stavby. Jednorazová výška odplaty za 
zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 2. Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Stará Turá.

f) Dôvodová správa
Návrh na doplnenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 781 (CKN parc. č. 97), nájomca pani 
Martina Galbavá, Podjavorinskej 516/2, Stará Turá a pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 
12650/40 a parc. č. 12650/41, nájomca pán Branislav Molec, Mýtna 551/24, Stará Turá, Jana 
Novotková, Zelená 888/14, Nové Mesto nad Váhom a Branislav Novotka, 1. mája 385/2, 
Lehota pod Vtáčnikom, do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá s dobou nájmu 
od 1.12021 na dobu neurčitú a výškou nájmu podľa cenníka nájomného spoločnosti. 

Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
doplnenie pozemkov do nájomnej zmluvy.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
doplnenie pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 12650/40 a parc. č. 12650/41 a pozemku 
parcela reg. „E“ parc. č. 781 do nájomnej zmluvy spoločnosti TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. 
R. Štefánika 380/45, Stará Turá, IČO 36 704 482 s dobou nájmu od 1.1.2021 na neurčito.
Pozemky bude spoločnosť TECHNOTUR s.r.o prenajímať podnájomcom. Pozemky sú 
zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1.

2) Návrh na zriadenie vecného bremena

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Mareka Šošovičku a manž. 
Veroniky, Topoľčianska 3211/19, Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemku 



parcela reg. „E“ parc. č. 17221 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17220,  ktoré bude 
spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky.



Stanoviská komisií

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 
vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 17221 a pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 17220,  ktoré bude spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky.



Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 17221 a pozemku parcela 
reg. „C“ parc. č. 17220,  ktoré bude spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky. 
Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena
na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 17221 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 2388 m2 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17220 – lesný pozemok o celkovej 
výmere 34618 m2, ktoré sú zapísané v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom B1 na LV č. 1 na 
mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre Ing. Mareka Šošovičku, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. 
číslo XXXX a manž. Mgr. Veroniku Šošovičkovú, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo 
XXXX obaja bytom Topoľčianska 3211/19, Bratislava. Vecné bremeno bude spočívať 
v práve uloženia NN elektrickej prípojky. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 
bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

b) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Lukáša Líšku, SNP 3265/5, Stará 
Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 458/1,  ktoré bude 
spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky.



Stanoviská komisií

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 
vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 458/1,  ktoré bude spočívať v práve 
uloženia NN elektrickej prípojky.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 458/1,  ktoré bude spočívať 
v práve uloženia NN elektrickej prípojky. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 
bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Návrh uznesenia
Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá



s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 458/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
4582 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom B1 na LV č. 1 na mesto 
Stará Turá v podiele 1/1, pre Lukáša Líšku, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, 
bytom SNP 3265/5, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia NN 
elektrickej prípojky. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená 
v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

3) Návrh na zriadenie záložného práva

a) Dôvodová správa
Uznesením MsZ č. 3 - XI/2020 zo dňa 13.1.2020 bol v bode 6. zaviazalo, že po zrealizovaní 
výstavby 24 nájomných bytov nižšieho štandardu v stavbe „Prestavba 1. NP a 2. NP objektu 
Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá“ zriadi záložné právo v prospech ŠFRB 
na zabezpečenie úveru, ktorý bol mestu poskytnutý zo ŠFRB. 
Jedná sa zriadenie záložného práva na stavbu bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. Stará 
Turá na parcele registra „C“, parc. č. 626/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 391 m2, 
súp. č. 380, zapísanej na LV č. 1 pod radovým číslom B1 v podiele 1/1, vrátane bytov č. 1A 
až 12A a 1B až 12B a príslušných spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a 
spoločných  zariadeniach domu. Záložné právo sa schvaľuje aj  na pozemok parc. č. 626/2, 
ktorý je vedený na LV č. l  ako parcela registra „C“, zastavaná plocha o výmere 391 m2, pod 
radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. 
K vypracovaniu a povoleniu vkladu záložnej zmluvy je okrem iných dokladov potrebné 
doložiť aj vyššie uvedené uznesenie.

Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
zriadenie záložného práva.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
s c h v a ľ u j e
zriadenie záložného práva na stavbu „Prestavba 1. NP a 2. NP objektu Technotur súp. č. 380 
na bytové jednotky, Stará Turá“ nachádzajúcu sa v bytovom dome súp. č. 380, ktorá sa
nachádza v k. ú. Stará Turá na parcele registra „C“, parc. č. 626/2 – zastavaná plocha 
o celkovej výmere 391 m2, zapísanej na LV č. 1 pod radovým číslom B1 v podiele 1/1, 
vrátane bytov č. lA až 12A a 2B až 12B a príslušných spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu, v prospech ŠFRB na zabezpečenie 
pohľadávky záložného veriteľa v sume 56 130, 00 € predstavujúcej výšku poskytnutého 
úveru. Záložné právo sa schvaľuje aj  na pozemok parc. č. 626/2, ktorý je vedený na LV č. l  
ako parcela registra „C“, zastavaná plocha o výmere 391 m2, pod radovým číslom B1 na 
mesto Stará Turá v celosti.



4) Návrh na opravu uznesenia č. 19-VII/2020 a uznesenia č. 10-XVIII/2020

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na opravu uznesenia č. 19 –
XVII/2020 zo dňa 24.9.2020, ktorým bola schválená zámena pozemkov mesta Stará Turá s 
pánom Mgr. Daliborom Jankovičom. Oprava uznesenia je potrebná z dôvodu nesprávne 
uvedených výmer pozemkov. Po vyhotovení geometrického plánu č. 720 - 186/2020 sa jedná 
o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 7845/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2, 
ktorý je vo vlastníctve mesta Stará Turá a  pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 7540/8 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2 a parc. č. 7546 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 101 m2, ktoré sú vo vlastníctve Mgr. Dalibora Jankoviča. Ďalej predkladá návrh na 
opravu uznesenia č. 10 – XVIII/2020 zo dňa 28.10.2020, ktorým bola schválená zámena 
pozemkov mesta Stará Turá s pánom Kamilom Zelom. Oprava uznesenia je potrebná 
z dôvodu nesprávne uvedených výmer pozemkov. Po vyhotovení geometrického plánu č. 720 
- 186/2020 sa jedná o pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 7845/2 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 174 m2 a parc. č.  7845/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, ktoré sú 
vo vlastníctve mesta Stará Turá a  pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 7538/4 – trvalý trávny 
porast o výmere 109 m2, parc. č. 7539/3 – trvalý trávny porast o výmere 114 m2 a parc. č. 
7539/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2, ktoré sú vo vlastníctve Kamila Zelu.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
- opravu uznesenia č. 19 - XVII/2020 zo dňa 24.9.2020 takto – jedná sa o zámenu pozemku 
parcela reg. „C“ parc. č. 7845/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2, ktorý je vo 
vlastníctve mesta Stará Turá za pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 7540/8 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 68 m2 a parc. č. 7546 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2, 
ktoré sú vo vlastníctve Mgr. Dalibora Jankoviča a 
- opravu uznesenia č. 10 - XVIII/2020 zo dňa 28.10.2020 takto – jedná sa o zámenu 
pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 7845/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2

a parc. č. 7845/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Stará Turá za pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 7538/4 – trvalý trávny porast o výmere 
109 m2, parc. č. 7539/3 – trvalý trávny porast o výmere 114 m2 a parc. č. 7539/2 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 232 m2, ktoré sú vo vlastníctve Kamila Zelu.




