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1) Návrh na odpredaj a zámenu nehnuteľností

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Miroslavy Kuchtovej, J. Kráľa 
738/10, Senica o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast 
o celkovej výmere 582 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. a tvorí okolie 
rekreačnej chaty. Žiadateľka súhlasí s cenou podľa Hodnotovej mapy vo výške 15,12 €/m2.
Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 16.11.2021. K zverejnenému zámeru neboli 
vznesené žiadne pripomienky.



Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177 za cenu stanovenú na základe 
Hodnotovej mapy pozemkov vo výške 15,12 €/m2.



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

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
s c h v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast o výmere 582 m2, ktorý je 
evidovaný v k. ú. Stará Turá, zapísaný na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1.
Kúpna cena za pozemok je stanovená na základe Hodnotovej mapy pozemkov vo výške 15,12 
€/m2, cena spolu 8 799,84 €.
Odpredaj sa schvaľuje pre Miroslavu Kuchtovú, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX,
trvale bytom J. Kráľa 738/10, Senica v celosti.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky a tvorí okolie rekreačnej 
chaty. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie 
osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta.

b) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Jána Sadloňa, SNP 265/9, Stará 
Turá o zámenu nehnuteľností a to pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 106/2 – záhrada 
o výmere 456 m2 a parc. č. 3275/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 876 m2 , ktoré sú 
vo vlastníctve žiadateľa zapísané na LV č. 10357 za nehnuteľnosti a to pozemok parcela reg. 
„C“ parc. č. 626/1 – ostatná plocha o výmere 877 m2 a parcela reg. „E“ parc. č. 323/13 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará Turá 
zapísané na LV č. 1. 







Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej 
neschváliť zámenu nehnuteľností a to pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 106/2 a parc. č. 
3275/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa za nehnuteľnosti a to pozemok parcela reg. „C“ parc. 
č. 626/1 a parcela reg. „E“ parc. č. 323/13, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá. 



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

Mestské zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e 
zámenu pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 106/2 a parc. č. 3275/1, ktoré sú vo vlastníctve
žiadateľa za pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 626/1 a parcela reg. „E“ parc. č. 323/13, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta Stará Turá. 

2) Návrh na zriadenie vecného bremena

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Martina Gondára, SNP 261/35, 
Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2 –
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5820 m2, ktoré bude spočívať v práve 
uloženia elektrickej prípojky  a vybudovania vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka pozemku 
parc. č. 4609/1 a parc. č. 4609/2.



bezakova
Razítko







Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2, ktoré 
bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky a 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 pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
5820 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. Martina Gondára, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo 
XXXX, bytom SNP 261/35, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 
elektrickej prípojky a vybudovania vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka pozemku parc. č. 
4609/1, parc. č. 4609/2. 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 návrh na zmenu uznesenia č. 7 –
XXVI/2021 zo dňa 27.10.2021, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena 
v prospech ZDS a.s., Bratislava. Mesto podpísalo dňa 20.11.2019 „Zmluvu o pripojení 
odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy“ na stavbu „Prestavba 
objektu Internátu súp. č. 377 na bytový dom, Stará Turá“, v ktorej sme sa zaviazali 
predmetné vecné bremeno zriadiť bezodplatne. Pri schvaľovaní uznesenia č. 7 - XXVI/2021 
sa  uvedená skutočnosť opomenula.

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

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
s c h v a ľ u j e  
zmenu uznesenia č. 7 - XXVI/2021 zo dňa 27.10.2021 z „odplatného“ na „bezodplatné".




