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1) Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., Bratislava o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre existujúce 
trafostanice. Jedná sa o pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 1579, parc. č. 1578/2, parc. č. 1144, 
parc. č. 1057/22 nasledovne:
- CKN parc. č. 1579 – zast. plocha o výmere 63 m2, pozemok sa nachádza pod trafostanicou 
TS 0058-405 na Hurbanovej ul.,
- CKN parc. č. 1578/2 – zast. plocha  o výmere 88 m2 (odčlenený GP z pozemku parc. č. 
1578), pozemok sa nachádza okolo trafostanice TS 0058-405 na Hurbanovej ul.,
- CKN parc. č. 1144  – zast. plocha o výmere 75 m2, pozemok sa nachádza pod trafostanicou 
TS 0058-403 na Mýtnej ul. a bol vytvorený GP z pozemkov parc. č. 1281/2 - diel 3 o výmere 
1 m2, parc. č. 1269 - diel 1 o výmere 63 m2 a parc. č. 1270 - diel 2 o výmere 11 m2,
- CKN parc. č. 1057/22 – ostatná plocha o výmere 71 m2, pozemok sa nachádza okolo 
trafostanice TS 0058-403 na Mýtnej ul. a bol vytvorený GP z pozemkov parc. č. 1281/2 - diel 
4 o výmere 17 m2, parc. č. 1269 - diel 1 o výmere 21 m2 a parc. č. 1270 - diel 2 a 3 
o spoločnej výmere 33 m2. 
Uznesením MsZ č. 12-X/2019 bol spoločnosti ZDS a.s. Bratislava neschválený odpredaj 
uvedených pozemkov. Spoločnosť žiada o prehodnotenie stanoviska Mesta. Opätovne žiadajú 
o odkúpenie pozemkov, na ktorých sú umiestnené trafostanice. V prípade, ak mesto nemá 
záujem o odpredaj pozemkov dovoľujú si požiadať o zriadenie vecného bremena 
k pozemkom parc. č. 1579, parc. 1578/2, parc. č. 1144, parc. č. 1057/22 na základe Zmluvy 
o zriadení vecných bremien za jednorazovú odplatu.









  







Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 1579, parc. č. 1578/2, 
parc. č. 1144 a parc.č. 1057/22 odpredajom za cenu podľa Hodnotovej mapy pozemkov a to 
52,25 €/m2, resp. zriadením odplatného vecného bremena, kde výška jednorazovej 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 pozemkoch parcely reg. „C“ 
-  parc. č. 1579 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2,
- parc. č. 1578/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2, ktorý bol vytvorený 
geometrickým plánom č. 34125361-251/2019 úradne overeným dňa 15.10.2019 pod číslom 
G1-760/2019z pôvodného pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1578,
- parc. č. 1144 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2, ktorý bol vytvorený   
geometrickým plánom č. 34125361-468/2019 úradne overeným dňa 27.11.2019 pod číslom 
G1-885/2019 z dielu 3 odčleneného z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1281/2 o výmere 1 
m2, z dielu 1 odčleneného z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1269 o výmere 63 m2,
z dielu 2 odčleneného z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1270 o výmere 11 m2,
- parc. č. 1057/22 – ostatná plocha o výmere 71 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 
plánom č. 34125361-252/2019 úradne overeným dňa 15.10.2019 pod číslom G1-761/2019 
z dielu 4 odčleneného z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1281/2 o výmere 17 m2, z dielu 1 
odčleneného z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1269 o výmere 21 m2, z dielov 2 a 3 
odčlenených z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1270 o výmere 33 m2.
Pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 1579 a parc. č. 1578 a pozemky parcely reg. „E“ parc. č. 
1281/1, parc. č. 1269, parc. č. 1270 sú evidované v k. ú. Stará Turá, zapísané na LV č. 1 na
mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO 36361518. 
Vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia trafostanice súp. č. 147  na pozemku parc. 
č. 1144 a pozemku parc. č. č. 1057/22 v prospech vlastníka stavby súp. č. 147 a trafostanice 
súp. č. 129  na pozemku parc. č. 1579 a pozemku parc. č. 1578/2 v prospech vlastníka stavby 
súp. č. 129. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 
25 bod 2. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.

b) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Ing. Ľudmily Ďurčovej, Dr. 
Markoviča 2085/7, Nové mesto nad Váhom o odkúpenie časti cca 80 m2  z pozemku parcela 
reg. „C“ parc. č. 11883. Pozemok na nachádza v miestnej časti Papraď. Odkúpenie žiada z 
dôvodom zabezpečenie si prístupu na pozemok parc. č. 11884, ktorý má vo vlastníctve 
a zároveň po odkúpení predmetnej časti z pozemku parc. č. 11883 dôjde k sceleniu 
s pozemkom parc. č. 11882, ktorého je žiadateľka vlastníčkou. 
Po vyhotovení geometrického plánu č. 504/2021 sa jedná o odpredaj pozemku parcela reg. 
„C“ parc. č. 11883/2 – záhrada o výmere 76 m2.
Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 12.10.2021. K zverejnenému zámeru neboli 
vznesené žiadne pripomienky.





Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11883 za cenu stanovenú podľa 
Hodnotovej mapy.

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. 11883/2 – záhrada o výmere 76 m2, ktorý bol vytvorený 
geometrickým plánom č. 504/2021 z pôvodného pozemku parc. č. 11883, 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 1 149,12 €.
Odpredaj sa schvaľuje pre Ing. Ľudmilu Ďurčovú, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, 
trvale bytom Dr. I. Markoviča 2085/7, Nové Mesto nad Váhom v celosti.

2) Návrh na zriadenie vecného bremena

a) Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Evy Suchej, Hurbanova 
156/74, Stará Turá, Vladimíra Hornáčka a manž. Sasinkova 759/17, Stará Turá, Evy 
Kunschovej, Dolná štvrť 505/38, Myjava  a Ivana Capeka, Nám. M.R. Štefánika 607/86, 
Myjava o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/4 –
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 334 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia 



vodovodnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1546/2, parc. č. 17388, parc. č. 
17447, parc. č. 17446.



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. 1241/4,  ktoré 
bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 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. 1241/4 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
334 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 Evu Suchú, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom Hurbanova 156/74, Stará 
Turá, Vladimíra Hornáčka, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX a manž. Andreu 
Hornáčkovú, rod. XXXX, nar. XXXX. rod. číslo XXXX obaja bytom Sasinkova 759/17, 
Stará Turá, Evu Kunschovú, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom Dolná štvrť 
505/38, Myjava a Mgr. Ivana Capeka, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom 
Nám. M. R. Štefánika 607/86, Myjava. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 
vodovodnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1546/2, parc. č. 17388, parc. č. 
17447, parc. č. 17446. 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 zriadenie vecného bremena na 
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 617 – ostatná plocha o celkovej výmere 2334 m2, ktoré 
bude spočívať v práve uloženia  NN vonkajších rozvodov  v prospech vlastníka pozemku 
parc. č. 618. NN prípojka  je potrebná pre napojenie bytového domu súp. č. 377 (bývalý 
internát). Vecné bremeno bude v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava.  

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. 617 – ostatná plocha o celkovej výmere 2334  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 uloženia NN vonkajších rozvodov v prospech vlastníka 
pozemku parc. č. 618. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená 
v zmysle § 25 bod 2. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.



3) Zámena nehnuteľností

a) Dôvodová správa
Na základe odporúčania komisie zo dňa 10.6.2021 predkladá oddelenie ekonomiky a majetku 
mesta predkladá doplnený návrh pána Jozefa Tomana, Gen. M. R. Štefánika č. 368/90, Stará 
Turá na zámenu pozemkov parcely reg. „E“ a to diel č. 7 o výmere 710 m2  z pozemku parc. č. 
3379, diel č. 1 o výmere 37 m2 z pozemku parc. č. 3375, diel č. 2 o výmere 40 m2  z pozemku 
parc. č. 3376, diel č. 4 o výmere 46 m2  z pozemku parc. č. 3377, diel č. 6 o výmere 22 m2  

z pozemku parc. č. 3378 (výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 33/108), diel č. 8 
o výmere 67 m2  z pozemku parc. č. 3379, 
diel č. 5 o výmere 265 m2  z pozemku parc. č. 3378 (výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu 
podielu 33/108), ktoré sú vo vlastníctve Jozefa Tomana za diel č. 6 o výmere 50 m2  

z pozemku parc. č. 3378 (výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 25/36),  diel č. 10 
o výmere 500 m2  z pozemku parc. č. 3380/3, diel č. 5 o výmere 601 m2  z pozemku parc. č. 
3378 (výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 25/36), ktoré sú vo vlastníctve Mesta 
Stará Turá.  Rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov je 36 m2, za ktoré pán Toman 
nepožaduje finančnú náhradu od mesta.  K navrhovanej zámene pán Toman predkladá návrh 
nového geometrického plánu. 
Zámer zámeny pozemku bol zverejnený od 12.10.2021. K zverejnenému zámeru neboli 
vznesené žiadne pripomienky.



Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
zámenu pozemkov parcely reg. „E“ a to diel č. 7 o výmere 710 m2  z pozemku parc. č. 3379, 
diel č. 1 o výmere 37 m2 z pozemku parc. č. 3375, diel č. 2 o výmere 40 m2  z pozemku parc. 
č. 3376, diel č. 4 o výmere 46 m2  z pozemku parc. č. 3377, diel č. 6 o výmere 22 m2  

z pozemku parc. č. 3378 (výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 33/108), diel č. 8 
o výmere 67 m2  z pozemku parc. č. 3379, diel č. 5 o výmere 265 m2  z pozemku parc. č. 3378 
(výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 33/108), ktoré sú vo vlastníctve Jozefa 
Tomana za diel č. 6 o výmere 50 m2  z pozemku parc. č. 3378 (výmera prislúchajúca 
spoluvlastníckemu podielu 25/36),  diel č. 10 o výmere 500 m2 z pozemku parc. č. 3380/3, 
diel č. 5 o výmere 601 m2  z pozemku parc. č. 3378 (výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu 
podielu 25/36), ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará Turá bez finančného vyrovnania.

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



Mestské zastupiteľstvo 
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 zámenu 
pozemkov v k. ú. Stará Turá parcely reg. „E“ na základe geometrického plánu č. 187/2020 zo 
dňa 14.10.2020 a to diel č. 7 o výmere 710 m2  z pozemku parc. č. 3379, diel č. 1 o výmere 37 
m2 z pozemku parc. č. 3375, diel č. 2 o výmere 40 m2  z pozemku parc. č. 3376, diel č. 4 
o výmere 46 m2  z pozemku parc. č. 3377, diel č. 6 o výmere 22 m2  z pozemku parc. č. 3378 
(výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 33/108), diel č. 8 o výmere 67 m2  

z pozemku parc. č. 3379, diel č. 5 o výmere 265 m2  z pozemku parc. č. 3378 (výmera 
prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 33/108), ktoré sú vo vlastníctve Jozefa Tomana, rod. 
XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom Gen. M. R. Štefánika 368/90, Stará Turá 
v príslušnom podiele podľa LV č. 10577 a LV 5269 za diel č. 6 o výmere 50 m2  z pozemku 
parc. č. 3378 (výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 25/36),  diel č. 10 o výmere 
500 m2  z pozemku parc. č. 3380/3, diel č. 5 o výmere 601 m2  z pozemku parc. č. 3378 
(výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu 25/36), ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará 
Turá, IČO 00312002 v príslušnom podiele podľa LV č. 5269 a LV č. 1.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že podiel v zamieňanom pozemku má vo 
vlastníctve Mesto Stará Turá a na časti zamieňaného pozemku  sa nachádza komunikácia 
k vodojemu na Chrásnatej. 
Z uvedeného dôvodu je záujem obidvoch strán o zámenu týchto pozemkov, aby boli 
usporiadané vlastnícke vzťahy podľa skutočnosti. 

b) Dôvodová správa
Uznesením MsZ č. 17-XVII/2020 zo dňa 24.9.2020 bol schválený zámer zámeny časti z 
pozemku parcela  reg.  „C“ parc. č. 8692 v k. ú. Stará Turá za časť z pozemku  parc. č. 8607/2 
v k. ú. Stará Turá v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Po doložení geometrického plánu č. 33165041-124/2021 sa jedná o zámenu pozemku 
parc.  č. 8692/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132 m2, ktorý bol vytvorený 
z pôvodného pozemku parc. č. 8692 a je  vo vlastníctve mesta Stará Turá, zapísaný v na LV č. 
1 za  pozemok  parc. č. 8607/5 – trvalý trávny porast o výmere 142 m2, ktorý bol vytvorený 
z pôvodného pozemku parc. č. 8607/2, ktorý je vo vlastníctve pani Kataríny Antalovej, 
zapísaný na LV č. 3252. Pozemky sa nachádzajú v miestnej časti Topolecká. 
Zámer zámeny pozemku bol zverejnený od 12.10.2021. K zverejnenému zámeru neboli 
vznesené žiadne pripomienky.





Stanovisko komisie
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 
zámenu pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 8692/2 za pozemok parc. č. 8607/5 bez 
finančného vyrovnania.

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

Mestské zastupiteľstvo 
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 zámenu 
pozemkov parcely reg. „C“ v k. ú. Stará Turá a to pozemku parc. č. 8692/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 132 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 33165041-
124/2021 z pôvodného pozemku parc. č. 8692, ktorý je vo vlastníctve Mesta Stará Turá, IČO 
00312002 zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 za pozemok  parc. č. 8607/5 – trvalý trávny 
porast o výmere 142 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 33165041-124/2021 
z pôvodného pozemku parc. č. 8607/2, ktorý je vo vlastníctve pani Kataríny Antalovej, rod. 
XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom Topolecká 2120, Stará Turá zapísaný na LV č. 
3252 v podiele 1/1.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku je 
bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem 
uvedený pozemok upraviť na parkovisko. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a
nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta.




