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1) Dôvodová správa

Na základe obchodnej verejnej súťaže a následne uzavretej kúpnej zmluvy odkúpila 
spoločnosť STROJSTAV s.r.o. Prievidza nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 612 a budovu diel 
ní s rozostavanou nadstavbou (tzv. skelet). Spoločnosť predmetnú stavbu hodlá v zmysle 
predloženého investičného zámeru zrekonštruovať na bytový dom. 
Keďže rozostavaná nadstavba dielní sa reálne nachádza aj na pozemkoch parc. č. 610/2, parc. 
č. 613/4 a parc. č. 613/5, k vydaniu stavebného povolenia ako aj k získaniu úverových 
prostriedkov je potrebné, aby spoločnosť bola vlastníkom aj týchto pozemkov. Túto 
podmienku vyžaduje splniť aj Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor.
Pre úplnosť uvádzame, že predmetné nehnuteľnosti získalo mesto zámenou s TSK v roku 
2017, no kataster nehnuteľností vtedy predmetnú podmienku nekládol, hoci situácia ohľadne 
rozostavanej stavby sa od roku 2017 nezmenila. 
Z uvedených dôvodov oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na odpredaj 
pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 610/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 m2, 
parc. č. 613/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 478 m2, parc. č. 613/5 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 67 m2, ktoré sa nachádzajú pod rozostavanou nadstavbou bývalej 
SPŠE na ul. Gen. M. R. Štefánika  Starej Turej, a to spoločnosti STROJSTAV s.r.o. 
Prievidza. Na hodnotu pozemkov bol vypracovaný znalecký posudok č. 6/2021 znalkyňou 
Ing. Evou Gregušovou a hodnota predstavuje 9.800,- €.

2) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo  č. .....- XXI/2021

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e  v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 
610/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 135 m2, parc. č. 613/4 – zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 478 m2, parc. č. 613/5 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 67 m2, ktoré sú evidované v k. ú. Stará Turá zapísané na LV č. 1 na mesto 
Stará Turá v podiele 1/1 spoločnosti STROJSTAV s.r.o., Lipová 13, Prievidza, IČO : 
31573258, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2021 zo dňa 19.4.2021, 
vypracovaným Ing. Evou Gregušovou, znalkyňou z odboru stavebníctva vo výške 14,37 €/m2, 
cena spolu 9 800,- €. 

  




