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Materiál obsahuje: 

1) Návrhy na zriadenie vecného bremena 
2) Návrhy na odpredaj a prenájom nehnuteľností 

3) Návrhy na opravu uznesenia, zmenu uznesenia 

4) Obchodná verejná súťaž – informácia o výsledku 



1) Návrhy na zriadenie vecného bremena 
 

a) Dôvodová správa 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti PROJA architecture 

s.r.o., Prievidza, splnomocneného zástupcu investora pani Marcely Pribišovej, Hurbanova 

130/15, Stará Turá a Nikoly Balážovej, Odborárska 1367/1, Nové Mesto nad Váhom o 

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o 

celkovej výmere 3057 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia kanalizačnej, elektrickej 

a plynovej 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. 546/203, ktoré bude spočívať v práve 

uloženia a údržby kanalizačnej prípojky, elektrickej prípojky a plynovej prípojky. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203, ktoré bude 

spočívať v práve uloženia a údržby kanalizačnej prípojky, elektrickej prípojky a plynovej 

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.      /2023 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e zriadenie odplatného vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 3 057 m2, 

ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre Marcelu 

Pribišovú, rodenú XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, Hurbanova 130/15, 916 01 Stará 

Turá a Nikolu Balážovú, rodenú XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, Odborárska 1367/1, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

Vecné bremeno   spočíva   v práve   uloženia   kanalizačnej   prípojky,   elektrickej   prípojky 

a plynovej prípojky a práva vstupu na pozemok za účelom údržby a opráv kanalizačnej 

prípojky, elektrickej prípojky a plynovej prípojky v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne na zameranie vecného bremena. 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 Martina Čiča, Dibrovova 

243/6, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 

– ostatná plocha o celkovej výmere 3 057 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1 na 

mesto Stará Turá v podiele 1/1. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia splaškovej 

kanalizácie a vybudovania vjazdu a výjazdu do garáže pri novostavbe rodinného domu. 
 

 
 



 



 



Stanoviská komisií 
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203, ktoré bude spočívať v práve 

uloženia a údržby splaškovej kanalizácie a vybudovania vjazdu a výjazdu do garáže pri 

novostavbe rodinného domu. Zároveň odporúča doplniť rozsah vecného bremena aj na 

právo uloženia a údržby vodovodnej prípojky. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203, ktoré bude 

spočívať v práve uloženia a údržby splaškovej kanalizácie a vybudovania vjazdu a výjazdu do 

garáže pri novostavbe rodinného domu. Zároveň odporúča doplniť rozsah vecného bremena aj 

na právo uloženia a údržby vodovodnej prípojky. 

 

Návrh uznesenia 
Uznesenie číslo.      /2023 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e zriadenie odplatného vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 3 057 m2, 

ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre Martina 

Čiča, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, Dibrovova 243/6, 916 01 Stará Turá 

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky 

a vybudovania vjazdu a výjazdu do garáže pri novostavbe rodinného domu a práva vstupu na 

pozemok za účelom údržby a opráv kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. Jednorazová výška 

odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá. 

 

 

2) Návrhy na prenájom, odpredaj a zámenu nehnuteľností 
 

a) Dôvodová správa 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Andreja Faba, Gaštanová 

3083/42, Žilina o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 12654/2 – lesný pozemok 

o výmere 605 m2. Pozemok sa nachádza v chatovej osade Dubník II.. Žiadateľ je vlastníkom 

rekreačnej chaty v blízkosti predmetného pozemku, preto navrhuje prevod na základe 

osobitného zreteľa. Žiadateľ má predmetný pozemok záujem využívať na rekreačné účely. 



 



Stanoviská komisií 
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 12654/2. 

 
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej 

neschváliť odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 12654/2. 

 

Návrh uznesenia 
Uznesenie číslo. ....... /2023 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

n e s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 12654/2. 

 

 
b) Dôvodová správa 
Komisia pre výstavbu a životné prostredie na svojom zasadnutí dňa 11.10.2022 a komisia pre 

ekonomiku, majetok mesta a podnikanie na svojom zasadnutí 13.10.2022 prerokovali žiadosť 

pána Ing. Rastislava Kačmaríka a Ing. Richarda Kačmaríka, bytom Boleráz 703 o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/191 – trvalý trávny porast o výmere 39 m2. Pozemok 

sa nachádza v chatovej osade Dubník II. a je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľov. Odpredaj komisie odporúčali až po odstránení oplotenia časti z pozemku parc. č. 

1680/101. Listom zo dňa 27.10.2022 bolo žiadateľom oznámené, že odpredaj pozemku parc. 

č. 1680/191 bude možný až po odstránení oplotenia z pozemku parc. č. 1680/101. Dňa 

5.12.2022 bola na mesto Stará Turá doručená aktualizácia žiadosti o odkúpenie pozemku 

parc. č. 1680/191 spolu s informáciou, že oplotenie bolo z pozemku parc. č. 1680/101 

odstránené v súlade s protokol o vytýčení hranice pozemkov, ktoré bolo vyhotovené 

spoločnosťou GEOTUR s.r.o., Stará Turá. Týmto bola splnená požiadavka mesta a oddelenie 

ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Ing. Rastislava Kačmaríka a Ing. 

Richarda Kačmaríka, bytom Boleráz 703 o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

1680/191 – trvalý trávny porast o výmere 39 m2. Pozemok sa nachádza v chatovej osade 

Dubník II. a je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Zámer odpredaja pozemku parc. č. 1680/191 bol zverejnený dňa 12.12.2022 v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. K zverejnenému zámeru 

nebola vznesená žiadne pripomienka. 



 



 



Stanoviská komisií 
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť odpredaj 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/191. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/191 za kúpnu cenu vo výške 15,12 €/m2. 

 

Návrh uznesenia 
Uznesenie číslo.      /2023 

 

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. 1680/191 – trvalý trávny porast o výmere 39 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 podľa platnej Hodnotovej mapy pozemkov vo výške 

15,12 €/m2, cena spolu 589,68 €. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Ing. Richarda Kačmaríka, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo 

XXXX, bytom Vladimíra Clementisa 6450/23, 917 01 Trnava a Ing. Rastislava Kačmaríka, 

rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom Klčovany 703, 919 08 Boleráz pre 

každého v podiele 1/2. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je 

bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a zároveň tvorí prístup a 

okolie nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto 

využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

 

 
c) Dôvodová správa 
Komisia pre výstavbu a životné prostredie na svojom zasadnutí dňa 11.10.2022 a komisia pre 

ekonomiku, majetok mesta a podnikanie na svojom zasadnutí 13.10.2022 prerokovali žiadosť 

spoločnosti HYDROUS s.r.o., Stará Turá o odkúpenie časti cca 166 m2 z pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 287/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 15143 m2. Listom zo 

dňa 31.10.2022 bolo spoločnosti oznámené, že odpredaj časti z pozemku parc. č 287/1 bude 

možný na základe geometrického plánu. Dňa 30.11.2022 spoločnosť HYDROUS s.r.o. 

doručila na mesto Stará Turá geometrický plán, ktorým bol vytvorený pozemok parc. č. 287/6 

– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m2. 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti HYDROUS s.r.o., Stará 

Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/6 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 166 m2. Pozemok sa nachádza na ul. Družstevnej v bezprostrednej 

blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa. Spoločnosť Hydrous s.r.o. má záujem na 

predmetnom pozemku vybudovať parkovisko k plánovanému polyfunkčnému objektu. 

 
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 287/6 bol zverejnený dňa 12.12.2022 v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. K zverejnenému zámeru nebola 

vznesená žiadne pripomienka. 



 



 



 
 

 

Stanoviská komisií 
Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/6. Odporúča riešiť prenájom uvedeného pozemku. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/6 za kúpnu cenu vo výške 52,25 €/m2 

s podmienkami kúpnej zmluvy: 

- kupujúci je povinný zachovať účel využitia pozemku na výstavbu parkoviska pre 

polyfunkčný objekt, 

- kúpnu zmluvu ošetriť právom spätnej kúpy a sankciu za tento úkon, ktorým je nesplnenie 

podmienky účelu využitia pozemku. 

 

Návrh uznesenia 
Uznesenie číslo.      /2023 

 

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. 287/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m2, 

ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 720 - 319/2022 dňa 29.11.2022 spoločnosťou 

GEOTUR s.r.o., Športová 675/1, 916 01 Stará Turá, úradne overeným Okresným úradom 

Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa ..........202. pod. č. G1-....../202.. 

Pôvodný pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 287/1 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 podľa platnej Hodnotovej mapy pozemkov vo výške 

52,25 €/m2, cena spolu 8 673,50 €. 

Odpredaj sa schvaľuje pre spoločnosti HYDROUS s.r.o., Družstevná č. 477/100, 916 1 Stará 

Turá, IČO 36 320 552 s podmienkami kúpnej zmluvy: 

- kupujúci je povinný zachovať účel využitia pozemku na výstavbu parkoviska pre 

polyfunkčný objekt, 

- kúpnu zmluvu ošetriť právom spätnej kúpy a sankciu za tento úkon, ktorým je nesplnenie 

podmienky účelu využitia pozemku. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je 

bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa. Na pozemku 

bude vybudované parkovisko pre plánovaný polyfunkčný objekt. Vzhľadom na polohu nie je 

pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať 

v majetku mesta. 

 
 

3) Návrhy na zmenu uznesenia, doplnenie uznesenia 
 

a) Dôvodová správa 
Uznesením MsZ č. 13 – XXXIII/2022 zo dňa 28.04.2022 bolo schválené majetkovoprávne 

vysporiadanie spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 4716/1 a parc. 

č. 4716/2, ktoré sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov v zastúpení Slovenský pozemkový 

fond, Bratislava, IČO 17 335 345. V uznesení je nesprávne uvedené mesto ako „kupujúci“ 

a finančná náhrada ako „kúpna cena“. 

Majetkovoprávne vysporiadanie je na základe Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového 

spoluvlastníctva a finančné vyrovnanie je formou finančnej náhrady, ktorá bola stanovená 

Slovenským pozemkovým fondom a na základe vypracovaného znaleckého posudku. 

Pozemky sa nachádzajú na ul. Družstevnej v Starej Turej. Pozemok parc. č. 4716/1 sa 

nachádza pod komunikáciou a pozemok parc. č. 4716/2 tvorí prístup k iným pozemkom vo 

vlastníctve mesta Stará Turá. 

 



 



 



 



 
 

Stanovisko komisie 
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov vo veľkosti 3/8 z pozemkov 

parcely reg. „E“ parc. č. 4716/1 a parc. č. 4716/2 za cenu stanovenú Slovenským 

pozemkovým fondom vo výške 11,83 €/m2. 

 

Návrh uznesenia 
Uznesenie číslo.      /2023 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e majetkovoprávne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov z pozemkov 

parcely reg. „E“ parc. č. 4716/1 – orná pôda o výmere 89 m2 a parc. č. 4716/2 – orná pôda 

o výmere 58 m2, ktoré sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 8316,   pod B1 v podiele 1/8, 

pod B2 na 1/8, pod B3 v podiele 1/8. Pozemky sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov 

v zastúpení Slovenský pozemkový fond, Bratislava, IČO 17 335 345. 

Mesto Stará Turá, IČO 312 002 nadobudne vlastnícke právo k uvedeným pozemkom 

v podieloch ako je uvedené vyššie. 

Finančná náhrada za vysporiadanie spoluvlastníckych podielov je stanovená SPF vo výške 

11,83 €/m2, spolu za vysporiadavanú výmeru 55,125 m2 je celkom 652,13 €. 

 

b) Dôvodová správa 
Uznesením MsZ č. 3 – XII/2020 zo dňa 22.01.2020 bol schválený investičný zámer mesta 

zrealizovať výstavbu 32 nájomných bytov a technickej vybavenosti v stavbe „Prestavba 

objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom, Stará Turá“ za podmienok ŠFRB 

a MDV SR. V bode 9, druhá odrážka prijalo mesto záväzok zriadiť záložné právo na nájomné 

byty obstarané v stavbe „Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom, 

Stará Turá“ podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov v prospech ŠFRB vrátane pozemku pod bytovým domom a priľahlých 

pozemkov a zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané v stavbe „Prestavba objektu 

Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom, Stará Turá“ podľa zákona č. 443/2010 Z. z. 



o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

V čase schvaľovania uznesenia neboli jednotlivé byty zapísané na LV. Z dôvodu zosúladenia 

prijatého uznesenia so zmluvou je potrebné v uznesení presne špecifikovať nehnuteľnosti, 

ktoré sú predmetom záložného práva, v súlade s § 42 ods. 2 písm. c katastrálneho zákona. 

Záložné právo bude zriadené na stavbu Bytový dom súp. č. 373 zapísanú na LV č. 10846 

nachádzajúcu sa na pozemku   parc. č. 604,   v ktorej   sa nachádza 32 nájomných bytov 

a pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 604 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 692 m2. 
 
 

 

 
Uznesenie číslo. ....... /2023 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e doplnenie uznesenia č. 3 – XII/2020 v bode 9, druhá odrážka nasledovne: 

Špecifikácia nehnuteľností 

a) stavba Bytový dom so súpisným číslom 373 zapísaná na liste vlastníctva č. 10846 

v katastrálnom území Stará Turá, obec Stará Turá, okres Nové mesto nad Váhom, 

nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 604, o výmere 692 m², zastavaná plocha a 

nádvorie, v ktorej sa nachádza 32 nájomných bytov 

- byt č. 1, vchod č. 67, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6381/187763, 



- byt č. 2, vchod č. 67, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

5906/187763, 

- byt č. 3, vchod č. 69, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6834/187763, 

- byt č. 4, vchod č. 69, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6185/187763, 

- byt č. 5, vchod č. 69, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

5987/187763, 

- byt č. 6, vchod č. 69, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

5639/187763, 

- byt č. 7, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6066/187763, 

- byt č. 8, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6164/187763, 

- byt č. 9, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

5919/187763, 

- byt č. 10, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6080/187763, 

- byt č. 11, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6247/187763, 

- byt č. 12, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

4607/187763, 

- byt č. 13, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

4628/187763, 

- byt č. 14, vchod č. 69, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 



bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6269/187763, 

- byt č. 15, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6069/187763, 

- byt č. 16, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6168/187763, 

- byt č. 17, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

5959/187763, 

- byt č. 18, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6121/187763, 

- byt č. 19, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6281/187763, 

- byt č. 20, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

4633/187763, 

- byt č. 21, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

4634/187763, 

- byt č. 22, vchod č. 69, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6299/187763, 

- byt č. 23, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6114/187763, 

- byt č. 24, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6193/187763, 

- byt č. 25, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

5932/187763, 

- byt č. 26, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6087/187763, 



- byt č. 27, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6253/187763, 

- byt č. 28, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

4596/187763, 

- byt č. 29, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

4597/187763, 

- byt č. 30, vchod č. 69, na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6228/187763, 

- byt č. 31, vchod č. 71, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6640/187763, 

- byt č. 32, vchod č. 71, na prízemí bytového domu súpisné číslo 373 v spoluvlastníckom 

podiele 1/1, pričom spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo veľkosti 

6047/187763; 

b) parcela registra C KN č. 604, o výmere 692 m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na 

liste vlastníctva č. 10846 v katastrálnom území Stará Turá, obec Stará Turá, okres Nové mesto 

nad Váhom. 

 
 

c) Dôvodová správa 
Uznesením MsZ č. 22 – XXXVIII/2022 zo dňa 27.10.2022 bolo schválené majetkovoprávne 

vysporiadanie spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 517/1 a parc. 

č. 520/1, ktoré sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov v zastúpení Slovenský pozemkový 

fond, Bratislava, IČO 17 335 345. V uznesení je nesprávne uvedené mesto ako „kupujúci“ 

a nie je vyčíslená finančná náhrada. 

Majetkovoprávne vysporiadanie bude na základe Dohody o zrušení a vyporiadaní 

podielového spoluvlastníctva a finančné vyrovnanie bude formou finančnej náhrady, ktorá je 

stanovená Slovenským pozemkovým fondom a na základe vypracovaného znaleckého 

posudku. 

Pozemky sa nachádzajú na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej. Pozemok parc. č. 517/1 sa 

nachádza pod chodníkom okolo areálu bývalej škôlky súp. č. 354 na ul. Gen. M. R. Štefánika 

a pozemok parc. č. 520/1 sa nachádza pod budovou bývalej škôlky súp. č. 354, ktorá je vo 

vlastníctve mesta Stará Turá. 



 

 
Uznesenie číslo. ....... /2023 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e opravu uznesenia nasledovne: 

- v prvej vete sa dopĺňa za slovo zapísané „v k.ú. Stará Turá“ 

- v druhej vete sa vypúšťa prvé slovo vety „kupujúci“ 

- na koniec sa dopĺňa veta „Finančná náhrada za vysporiadanie spoluvlastníckych podielov je 

stanovená SPF vo výške 25,50 €/m2, spolu za vysporiadavanú výmeru 156,50 m2 je celkom 

3 990,75 €. 

 
 

4) Obchodná verejná súťaž – informácia o výsledku 
 

Dôvodová správa 
Dňa 27.10.2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá podmienky obchodnej verejnej 

súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Stará Turá, a to pozemkov: 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

- pozemok parc. č. 4554/10 – orná pôda o výmere 777 m2 

- pozemok parc. č. 4554/13 – orná pôda o výmere 895 m2 

- pozemok parc. č. 4554/15 – orná pôda o výmere 905 m2 

- pozemok parc. č. 4554/19 – orná pôda o výmere 654 m2, 

- pozemok parc. č. 4554/20 – orná pôda o výmere 688 m2, 

- pozemok parc. č. 4554/21 – orná pôda o výmere 748 m2, 

ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá, zapísané na Okresnom úrade Nové Mesto nad 

Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1 v podiele 1/1 v k. ú. Stará Turá. 

Do obchodnej verejnej súťaže nebol doručený žiadny súťažný návrh. 



 
 
 

 
 

 
Uznesenie číslo. ....... /2023 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo 

b e r i e n a v e d o m i e 

Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže IBV Nové Hnilíky. 


