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1) Návrhy na odpredaj, prenájom a zámenu nehnuteľností

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Milana Medňanského, 
Družstevná 486/69, Stará Turá o odkúpenie časti cca 399 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. 
č. 440/1. Pozemok sa nachádza na ul. Hlubockého za pozemkom žiadateľa, je málo 
udržiavaný až neudržiavaný, burina prerastá cez plot žiadateľa. Žiadateľ po odkúpení 
predmetný pozemok zveľadí a využije ho na rozšírenie svojej záhrady.

bezakova
Razítko



Stanoviská komisií
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 
časti cca 399 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/1 z dôvodu, že pozemok sa 
nachádza v blízkosti bytového domu a v budúcnosti je možné na ňom vybudovať ďalšie 
parkovacie miesta alebo detské ihrisko.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť odpredaj časti cca 399 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/1 z dôvodu, že 
pozemok sa nachádza v blízkosti bytového domu a v budúcnosti je možné na ňom vybudovať 
ďalšie parkovacie miesta alebo detské ihrisko.

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. 440/1.

b) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Mariána Kučeru, Furdekova 5, 
Bratislava o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11876. Pozemok na
nachádza v miestnej časti Papraď medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a tvorí prístup 
k jeho nehnuteľnostiam. 



bezakova
Razítko



Stanoviská komisií
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 
časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11876 podľa žiadateľom predloženého nákresu 
z dôvodu, že by došlo k znemožneniu prístupu vlastníkom ostatných nehnuteľností v okolí.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11876 podľa žiadateľom 
predloženého nákresu z dôvodu, že by došlo k znemožneniu prístupu vlastníkom ostatných 
nehnuteľností v okolí.

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. 11876. 

c) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Barbory Vallovej, Papraď 
1803, Stará Turá  o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16861/1. Pozemok na 



nachádza v miestnej časti Papraď a bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľky. Po odkúpení má žiadateľka záujem pozemok na vlastné náklady očistiť, ohradiť 
a riadne užívať a obhospodarovať.

bezakova
Razítko



Stanoviská komisií
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 
pozemku. Žiadateľka má možnosť uzatvoriť podnájomnú zmluvu na  predmetný pozemok. 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16861/1, v prípade záujmu môže 
požiadať o prenájom.

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

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcela registra „C“ parc. č. 16861/1.



d) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Lukáša Kaňu o prenájom časti 
pozemku parc. reg. C. č. 1057/8, na ktorom chce prevádzkovať službu, ktorá v meste chýba, 
bližšie ju však nešpecifikoval.

bezakova
Razítko

bezakova
Razítko



Stanoviská komisií
Komisia odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť prenájom časti pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 1057/8, nakoľko nie je zo žiadosti zrejmý účel využitia.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej
neschváliť prenájom časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1057/8,  nakoľko nie je zo
žiadosti zrejmý účel využitia.

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

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
n e s c h v a ľ u j e 
prenájom pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1057/8.

2) Návrh na zriadenie vecného bremena

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Miroslavy Blažkovej, 1. mája 
55/4, Myjava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15251 –



trvalý trávny porast o celkovej výmere 299 m2 a parc. č. 15250 – záhrada o celkovej výmere 
187 m2, ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu a chodníka na pozemok 
parc. č. 15242/1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky.

bezakova
Razítko



Stanoviská komisií
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 
odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15251 a parc. č. 15250,  
ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu. Vybudovanie chodníka je možné 
na základe povolenia terénnych úprav. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 
bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15251 a parc. 
č. 15250,  ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu. 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 pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15250 – záhrada o celkovej výmere 187 m2 a parc. č. 
15251 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 299 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 Miroslavu 
Blažkovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom 1. mája 55/4, Myjava. Vecné 
bremeno bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu  na pozemkoch parcely reg. 
„E“ parc. č. 15250 a parc. č. 15251 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 15242/1. 
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 pána Miroslava Vašku a manž. 
Oľgy, Hurbanova 139/32, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. 
„E“ parc. č. 15251 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 299 m2 a parc. č. 15250 – záhrada 
o celkovej výmere 187 m2, ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu na 
pozemok parc. č. 15248/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.



bezakova
Razítko





Stanoviská komisií
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 
odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15251 a parc. č. 15250,  
ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu. Jednorazová výška odplaty za 
zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Stará Turá.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15251 a parc. 
č. 15250,  ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu. 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 pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15250 – záhrada o celkovej výmere 187 m2 a parc. č. 
15251 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 299 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 Miroslava Vašku, 
rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželku Oľgu Vaškovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. 
číslo XXX, bytom Hurbanova 139/32, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve 
vybudovania vjazdu a výjazdu  na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15250 a parc. č. 15251 
v prospech vlastníka pozemku parc. č. 15248/2. Jednorazová výška odplaty za zriadenie 
vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
Stará Turá.

c) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Prodas s.r.o., Nové 
Mesto nad Váhom o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5354/2 
– zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3124, ktorého spoluvlastníkom je mesto 
Stará Turá v podiele 1/33 a pozemok sa nachádza v k. ú. Nové Mesto nad Váhom. Vecné 
bremeno bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu k rodinným domom.





Stanoviská komisií
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 
odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5354/2  v k. ú. Nové 
Mesto nad Váhom, ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu. Jednorazová 
výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 2. Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5354/2 v k. ú. 
Nové Mesto nad Váhom, ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu, po 
doručení súhlasného vyjadrenia väčšinového vlastníka. 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
s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5354/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
3124 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Nové Mesto nad Váhom pod radovým číslom B20 na LV 
č. 4492 na mesto Stará Turá v podiele 1/33 pre spoločnosť Prodas, s.r.o. Tehelná 1804/61, 
Nové Mesto nad Váhom, IČO 53 508 831. Vecné bremeno bude spočívať v práve 
vybudovania vjazdu a výjazdu. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena 



bude určená v zmysle § 25 bod 2. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. Zmluva 
bude uzatvorená po doručení súhlasného vyjadrenia väčšinového vlastníka.

d) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Ing. Michala Niča, Sihoťská 
6983/11, Piešťany o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 
– zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 9245 m2, ktoré bude spočívať v práve 
uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1386/5.



Stanoviská komisií



Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 
odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1,  ktoré bude 
spočívať v práve uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Jednorazová výška odplaty za 
zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Stará Turá.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1,  ktoré 
bude spočívať v práve uloženia vodovodnej a kanalizačnej 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. 1241/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
9 245 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 Ing. Michala Niča, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom 
Sihoťská 6983/11, Piešťany. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1386/5. Jednorazová výška 
odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Stará Turá.

e) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Michala Studeného, Lány 
1395/8, Bojnice o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1749/38 –
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 649 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky a vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka pozemku parc. č. 
1243/2.







Stanoviská komisií
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 
odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1749/38,  ktoré bude 
spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a vjazdu a výjazdu na 
pozemok 1243/2.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1749/38,  ktoré 
bude spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a vjazdu 
a výjazdu na pozemok 1243/2.

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. 1749/38 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 649 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 spoločnosť MS CARWASH s.r.o., Lány 1395/5, 972 01 
Bojnice, IČO 53 723 783. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1243/2. Jednorazová výška 
odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 2. Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Stará Turá.

3) Obchodná verejná súťaž – informácia o výsledku

a) Dôvodová správa
Mesto Stará Turá vyhlásilo dňa 28.6.2021 obchodné verejné súťaže na odpredaj majetku 
mesta a to na budovu súp. č. 81 na Hurbanovej ul. spolu s pozemkami, budovu súp. č. 71 na 
ul. SNP spolu s pozemkami a budovu súp. č. 72 na ul. SNP spolu s pozemkami. 
Elektronické aukcie sa konali nasledovne - dňa 26.8. 2021 o 9.00 hod. na budovu SNP 71 –
najlepšia ponuka vo výške 80 000,- € je od Sandry Krúpovej, Stará Turá, dňa 26.8.2021 
o 13.00 hod. na budovu Hurbanova 81 – najlepšia ponuka vo výške 45 000,- € je od Mária 
Kučeru, Piešťany a dňa 27.8.2021 o 9.00 hod. na budovu SNP 72 – najlepšia ponuka vo výške 
155 000,- € je od Ing. Vladimíra Dingu, Stará Turá.

Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej zobrať 
na vedomie výsledky obchodných verejných súťaží na odpredaj majetku mesta a to na 
budovu súp. č. 81 na Hurbanovej ul. spolu s pozemkami, budovu súp. č. 71 na ul. SNP spolu 
s pozemkami a budovu súp. č. 72 na ul. SNP spolu s pozemkami.

Návrh uznesenia
Uznesenie číslo........./2021
Mestské zastupiteľstvo 
b e r i e  n a v e d o m  i e



výsledky obchodných verejných súťaží na odpredaj majetku mesta – „Hurbanova 81“ 
najlepšia ponuka 45 000,- €, Mário Kučera; „SNP 71“ najlepšia ponuka 80 000,- €, Sandra 
Krúpová; „SNP 72“ najlepšia ponuka 155 000,- €, Ing. Vladimír Dinga.

4) Oprava uznesenia č. 18 – XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021 

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na opravu uznesenia č. 18 –
XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021, ktorým bol schválený investičný zámer mesta zrealizovať 
zariadenie sociálnych služieb a technickej vybavenosti v stavbe „Prestavba objektu  súp. č. 1 
na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ a schválenie záväzkov potrebných na čerpanie úveru 
zo ŠFRB. Pri spracovaní žiadosti sa zistilo, že do schválenej výšky úveru neboli započítané 
náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie. Náklady na projektovú dokumentáciu 
budú preplatené v rámci realizácie projektu no je potrebné aby boli zahrnuté vo výške úveru. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné v schválenom uznesení opraviť v bode  3 výšku úveru na 
sumu 1 773 400,- € a zároveň uvedenú výšku opraviť aj v bode 5.

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

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
opravu uznesenia č. 18 – XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021 v bode 3. a v bode 5. nasledovne:
3. spôsob financovania výstavby  „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, 
Stará Turá“ na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby  „ Prestavba objektu súp. č. 1 na 
zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ od spoločnosti STROJSTAV spol. s r.o. prostredníctvom:
- úveru zo ŠFRB na výstavbu zariadenia sociálnych služieb vo výške 100% z obstarávacieho 
nákladu zariadenia sociálnych služieb, t. j. vo výške 1 773 400,- €
5. predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory (úveru) z prostriedkov ŠFRB na 
výstavbu zariadenia sociálnych služieb „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre 
seniorov, Stará Turá“ vo výške 1 773 400,- € (100%  Obstarávacieho nákladu)




