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Názov materiálu: Žiadosť o zriadenie vecného bremena

                               

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Písomné stanovisko príslušnej komisie 
4. Snímok z mapy 
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Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Bytového podniku Myjava s.r.o., ako  správcu 
bytového domu Gen. M. R. Štefánika 363, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16, parc. č. 536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 
z dôvodu realizácie novej NN prípojky k BD súp. č. 363 v rámci stavby „Zateplenie, oprava 
balkónov a výmena elektroinštalácie v bytovom dome č. 363/46, 48, na ul. Gen. M. R. 
Štefánika v Starej Turej“.

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 536/16, parc. č. 536/17, parc. č. 536/30 
a parc. č.  536/31 odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018 žiadosť 
Bytového podniku Myjava s.r.o., ako  správcu bytového domu Gen. M. R. Štefánika 363, Stará 
Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16, parc. č. 
536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 z dôvodu realizácie novej NN prípojky k BD súp. č. 
363 v rámci stavby „Zateplenie, oprava balkónov a výmena elektroinštalácie v bytovom dome 
č. 363/46, 48, na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej“.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena
na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16 - zast. plocha o celkovej výmere 
1157 m2, parc. č. 536/17 - zast. plocha o celkovej výmere 861 m2, parc. č. 536/30 -
zast. plocha o celkovej výmere 74 m2 a parc. č. 536/31 – zast. plocha o celkovej 
výmere 399 m2,  ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto 
Stará Turá v celosti.  
Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre vlastníkov bytov č. 1 až č. 9 vo vchode 
č. 46, pre vlastníkov bytov č. 10 až 18 vo vchode 48 a vlastníkov nebytových 
priestorov - priestor č. 1, priestor č. 2 - 1, priestor č. 2 - 2, priestor č. 2 - 3, priestor č. 
2 - 4 v bytovom dome na ul. Gen. M. R. Štefánika 363, Stará Turá. Vecné bremeno 
bude spočívať v práve uloženia NN prípojky k bytovému domu súp. č. 363.

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  bezodkladne po splnení podmienky



Majetkové záležitosti - bod 1.

Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 22.10.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 1
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 22.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Bytového podniku Myjava s.r.o., ako  správcu 
bytového domu Gen. M. R. Štefánika 363, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16, parc. č. 536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 
z dôvodu realizácie novej NN prípojky k BD súp. č. 363 v rámci stavby „Zateplenie, oprava 
balkónov a výmena elektroinštalácie v bytovom dome č. 363/46, 48, na ul. Gen. M. R. 
Štefánika v Starej Turej“.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 536/16, parc. č. 
536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 536/16, parc. č.                              
                        536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31

  

Hlasovanie členov komisie: za .........5.........
Proti ..........0............
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej ...........22.10.2018...............

                                                                                    .......................................
                                                                                        predseda komisie

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................



Majetkové záležitosti - bod 1.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Bytového podniku Myjava s.r.o., ako  správcu 
bytového domu Gen. M. R. Štefánika 363, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16, parc. č. 536/17, parc. č. 536/20 a parc. č. 536/31 
z dôvodu realizácie novej NN prípojky k BD súp. č. 363 v rámci stavby „Zateplenie, oprava 
balkónov a výmena elektroinštalácie v bytovom dome č. 363/46, 48, na ul. Gen. M. R. 
Štefánika v Starej Turej“.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 536/16, parc. č. 
536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

II. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 536/16, parc. č.                              
                        536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31

  

Hlasovanie členov komisie: za  6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Počet strán :  



Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Kataríny Sadloňovej o zriadenie vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky 
v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5762/1. 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018  žiadosť 
pani Kataríny Sadloňovej o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
5762/4 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5762/1. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 – zastavaná plocha o celkovej výmere 
230 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 
v celosti.  
Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Ing. Katarínu Sadloňovú. Vecné 
bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky v prospech vlastníka 
pozemku parc. č. 5762/1.

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  bezodkladne po splnení podmienky



Majetkové záležitosti - bod 2.

Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 22.10.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 1
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 22.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Kataríny Sadloňovej o zriadenie vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky 
v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5762/1. 
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 5762/4                              
                        

  

Hlasovanie členov komisie: za .........5.........
Proti ..........0............
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej ..........22.10.2018................

                                                                                    .......................................
                                                                                        predseda komisie

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 



Majetkové záležitosti - bod 2.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Kataríny Sadloňovej o zriadenie vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky 
v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5762/1. 
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 5762/4                              
                        

  

Hlasovanie členov komisie: za  6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 
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Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manž. Mgr. Márie 
o odkúpenie pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o výmere 1137 m2, ktorý sa nachádza 
v miestnej časti Topolecká a susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa 
o predmetný pozemok stará celoročne, nakoľko slúži ako odtok povrchovej vody od Hlaviny 
pri silnejších dažďoch. 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  zámer 
odpredaja pozemku parc. č. 8775/2 odporúčajú s podmienkou, že žiadateľ doloží pred 
uzatvorením kúpnej zmluvy súhlas vlastníkov susedných  nehnuteľností.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 žiadosť 
pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manž. Mgr. Márie o odkúpenie pozemku parc. č. 8775/2 –
vodná plocha o výmere 1137 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Topolecká a susedí 
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o predmetný pozemok stará celoročne, 
nakoľko slúži ako odtok povrchovej vody od Hlaviny pri silnejších dažďoch. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
zámer odpredaja z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2 v zmysle § 9a odst. 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok je  bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o predmetný pozemok 
celoročne stará, nakoľko slúži na odtok povrchovej vody od Hlaviny pri silnejších 
dažďoch.  Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť 
na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 
Pred uzatvorením kúpnej zmluvy je žiadateľ povinný doložiť súhlas vlastníkov 
susedných  nehnuteľností.

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá zverejniť zámer odpredaja pozemku na  úradnej tabuli, na internetovej  
stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a po lehote zverejnenia  zámeru predložiť žiadosť na 
schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ.

                                                                                        
                                                    
                                                                             Termín :  bezodkladne po splnení podmienky



Majetkové záležitosti - bod 3.

Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 22.10.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 1
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 22.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manž. Mgr. Márie 
o odkúpenie pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o výmere 1137 m2, ktorý sa nachádza 
v miestnej časti Topolecká a susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa 
o predmetný pozemok stará celoročne, nakoľko slúži ako odtok povrchovej vody od Hlaviny 
pri silnejších dažďoch. 
Majetkové oddelenie odporúča zámer odpredaja pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    zámer odpredaja pozemku parc. č. 8775/2                              
s podmienkou predloženia súhlasov vlastníkov susedných pozemkov                        

  

Hlasovanie členov komisie: za ........5..........
Proti ..........0............
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej ..........22.10.2018................

                                                                                    .......................................
                                                                                        predseda komisie

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 



Majetkové záležitosti - bod 3.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manž. Mgr. Márie
o odkúpenie pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o výmere 1137 m2, ktorý sa nachádza 
v miestnej časti Topolecká a susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa 
o predmetný pozemok stará celoročne, nakoľko slúži ako odtok povrchovej vody od Hlaviny 
pri silnejších dažďoch. 
Majetkové oddelenie odporúča zámer odpredaja pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    zámer odpredaja pozemku parc. č. 8775/2                              
                        

  

Hlasovanie členov komisie: za  6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 29.10.2018                                                          Bod programu: 4.4
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Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Písomné stanovisko príslušnej komisie
4. Snímok z mapy 

Spracoval:                   Ing. Lívia Galovičová, vedúca maj. odd.  .............................................

Schválil   :                   Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Predkladá:                   Ing. Ján  Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Počet strán :  



Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Matúša Gregora o odkúpenie časti z pozemku 
parc. č. 17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. Pozemok susedí s nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o predmetný pozemok stará už 40 rokov. 
Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami a burinou, ktorá by znehodnocovala aj 
pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je svahovitý. 
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 17266 bol zverejnený od 28.8.2018 v súlade s uznesením 
MsZ č. 8 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka. 
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 17266/2 
o celkovej výmere 192 m2.  

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  
odpredaj pozemku parc. č. 17266/2 odporúčajú za cenu 1,- € z dôvodu, že na predmetnom 
pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete okrem elektriny a prístup k pozemku je po 
nespevnenej komunikácii. 

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 žiadosť 
pána Matúša Gregora  o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 17266, ktorý sa nachádza 
v miestnej časti Hlavina. Pozemok susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ 
sa spolu s otcom o predmetný pozemok stará už 40 rokov. Pozemok by bez ich údržby bol 
zarastený náletovinami a burinou, ktorá by znehodnocovala aj pozemky vo vlastníctve 
žiadateľa. Pozemok je svahovitý. 
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 17266 bol zverejnený od 28.8.2018 v súlade s uznesením 
MsZ č. 8 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka. 
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 17266/2 
o celkovej výmere 192 m2.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
odpredaj pozemku parcela registra „C“, parc. č. 17266/2 – ostatná plocha o výmere 192 
m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslom  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. 
Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 1,- €/m2. 
Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok sa nachádza pri 
nehnuteľnostiach vo vlastníctve žiadateľa v miestnej časti Hlavina. Vzhľadom na 
polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 
účelné ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Matúša Gregora v podiele 1/1.   

b)  u k l a d á 
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom a uzatvoriť kúpnu zmluvu.

                                                                                         
Termín :   31.12.2018        



Majetkové záležitosti - bod 4.

Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 22.10.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 1
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 22.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Matúša Gregora, Stará Turá o odkúpenie časti 
z pozemku parc. č. 17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. Pozemok susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o predmetný pozemok 
stará už 40 rokov. Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami a burinou, ktorá by 
znehodnocovala aj pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je svahovitý. 
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 17266 bol zverejnený od 28.8.2018 v súlade s uznesením 
MsZ č. 8 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka. 
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 17266/2 
o celkovej výmere 192 m2.  
Majetkové  oddelenie  odpredaj pozemku parc. č. 17266/2 odporúča za cenu 2,- €/m2

z dôvodu, že na predmetnom pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete okrem 
elektriny a prístup k pozemku je po nespevnenej komunikácii. 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    odpredaj pozemku parc. č. 17266/2 
                        

  
Hlasovanie členov komisie: za ........5..........

Proti .........0.............
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej ...........22.10.2018...............

                                                                                    .......................................
                                                                                        predseda komisie

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 



Majetkové záležitosti - bod 4.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: áno
,

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Matúša Gregora, Stará Turá o odkúpenie časti 
z pozemku parc. č. 17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. Pozemok susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o predmetný pozemok 
stará už 40 rokov. Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami a burinou, ktorá by 
znehodnocovala aj pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je svahovitý. 
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 17266 bol zverejnený od 28.8.2018 v súlade s uznesením 
MsZ č. 8 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka. 
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 17266/2 
o celkovej výmere 192 m2.  
Majetkové  oddelenie  odpredaj pozemku parc. č. 17266/2 odporúča za cenu 2,- €/m2

z dôvodu, že na predmetnom pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete okrem 
elektriny a prístup k pozemku je po nespevnenej komunikácii. 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    odpredaj pozemku parc. č. 17266/2 za cenu 1,- €/m2                              
                        

  
Hlasovanie členov komisie: za  6

Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 29.10.2018                                                       Bod programu: 4.5

Materiál
pre XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 8.11.2018

Názov materiálu: Žiadosť o zriadenie vecného bremena

                               

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Písomné stanovisko príslušnej komisie
4. Snímok z mapy 

Spracoval:                   Ing. Lívia Galovičová, vedúca maj. odd.  .............................................

Schválil   :                   Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Predkladá:                   Ing. Ján  Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Počet strán :  



Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti SLOVENSKO REAL ESTATE a.s., 
Vaďovce 334  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 
z dôvodu realizácie plynovej prípojky k rodinnému domu súp. č. 606 na  Štúrovej ul. v Starej 
Turej.

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  
odporúčajú zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018  
žiadosť spoločnosti SLOVENSKO REAL ESTATE a.s., Vaďovce 334  o zriadenie vecného 
bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 z dôvodu realizácie plynovej prípojky 
k rodinnému domu súp. č. 606 na  Štúrovej ul. v Starej Turej.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 
9245 m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 
Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č. 
1/2018 – S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                
Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre spoločnosť SLOVENSKO REAL 
ESTATE, a.s. Vaďovce 334, IČO 50 458 663. Vecné bremeno bude spočívať 
v práve uloženia plynovej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1449/1.

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  bezodkladne po splnení podmienky



Majetkové záležitosti - bod 5.

Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 22.10.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 1
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 22.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti SLOVENSKO REAL ESTATE a.s., 
Vaďovce 334  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 
z dôvodu realizácie plynovej prípojky k rodinnému domu súp. č. 606 na  Štúrovej ul. v Starej 
Turej.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1                               
bremeno bude odplatné                        

  

Hlasovanie členov komisie: za ........5..........
Proti ..........0............
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej ...........22.10.2018...............

                                                                                    .......................................
                                                                                        predseda komisie

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................



Majetkové záležitosti - bod 5.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti SLOVENSKO REAL ESTATE a.s., 
Vaďovce 334  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 
z dôvodu realizácie plynovej prípojky k rodinnému domu súp. č. 606 na  Štúrovej ul. v Starej 
Turej.
Majetkové oddelenie zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 
odporúča. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č. 
1/2018 – S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1. Výška 
odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č.  
1/2018 – S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                

  

Hlasovanie členov komisie: za  6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 29.10.2018                                                       Bod programu: 4.6

Materiál
pre XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 8.11.2018

Názov materiálu: Žiadosť o súhlas s vedením NN prípojky a zriadenie vecného 
bremena

                               

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Písomné stanovisko príslušnej komisie
4. Snímok z mapy 

Spracoval:                   Ing. Lívia Galovičová, vedúca maj. odd.  .............................................

Schválil   :                   Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Predkladá:                   Ing. Ján  Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Počet strán :  



Žiadosť o súhlas s vedením NN prípojky a zriadenie vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Svoboda  a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 
Brno  ako povereného zástupcu investora  - spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava  o súhlas 
s vedením NN prípojky a zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
947/2 v k. ú. Zamarovce z dôvodu realizácie NN.

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  súhlas 
s vedením NN prípojky a zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2 
odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018  žiadosť 
spoločnosti  Svoboda  a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, Brno  ako povereného zástupcu investora  
- spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava  o súhlas s vedením NN prípojky a zriadenie 
vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 947/2 v k. ú. Zamarovce z dôvodu 
realizácie NN.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  vydanie súhlasu s vedením NN prípojky a zriadenie odplatného    
     vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 947/2 – zastavaná plocha o 
     celkovej výmere 1666 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Zamarovce na LV č. 754 pod 
     radovým číslom B4 na mesto Stará Turá v podiele 1/33.  

Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č. 
1/2018 – S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                
Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., 
Einsteinova 24,  Bratislava, IČO 35848 863. Vecné bremeno bude spočívať v práve 
uloženia NN prípojky.

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a vydať súhlas s vedením NN 
prípojky. Po realizácii a predložení geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  bezodkladne po splnení podmienky



Majetkové záležitosti - bod 6.

Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 22.10.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 1
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 22.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o súhlas s vedením NN prípojky a zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Svoboda  a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 
Brno  ako povereného zástupcu investora  - spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava  o súhlas 
s vedením NN prípojky a zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
947/2 v k. ú. Zamarovce z dôvodu realizácie NN.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2                               
bremeno bude odplatné                        

Hlasovanie členov komisie: za ........5..........
Proti ..........0............
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej ...........22.10.2018...............

                                                                                    .......................................
                                                                                        predseda komisie

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................



Majetkové záležitosti - bod 6.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o súhlas s vedením NN prípojky a zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Svoboda  a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, 
Brno  ako povereného zástupcu investora  - spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava  o súhlas 
s vedením NN prípojky a zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
947/2 v k. ú. Zamarovce z dôvodu realizácie NN.
Majetkové oddelenie odporúča zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 
947/2. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č. 1/2018 
– S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 947/2. Výška 
odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č.  
1/2018 – S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                

                        
  

Hlasovanie členov komisie: za  6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 29.10.2018                                                          Bod programu: 4.7

Materiál
pre XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 8.11.2018

Názov materiálu:  Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Písomné stanovisko príslušnej komisie
4. Snímok z mapy 

Spracoval:                   Ing. Lívia Galovičová, vedúca maj. odd.  .............................................

Schválil   :                   Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Predkladá:                   Ing. Ján  Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Počet strán :  



Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej a Dalibora Jankoviča 
s manž. Máriou o odpredaj časti ( cca 350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku 
žiadajú z dôvodu doriešenia nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.  
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 8814/1 bol zverejnený od 26.6.2018 v súlade s uznesením MsZ č. 11 
– XXXVI/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka. 
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 o celkovej 
výmere 13 m2 a parc. č. 8814/6 o celkovej výmere 27 m2 pre Tibora Pastorka a Marianu Timkovú 
a o pozemok parc. č. 8814/7 o celkovej výmere 163 m2 pre Mgr. Dalibora Jankoviča s manž.  

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  odpredaj pozemkov parc. č. 8814/5, parc. č. 8814/6, 
parc. č. 8814/7 odporúča za cenu 4,- €/m2.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 žiadosť 
pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou o odpredaj 
časti ( cca 350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku žiadajú z dôvodu
doriešenia nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.  
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 8814/1 bol zverejnený od 26.6.2018 v súlade s uznesením 
MsZ č. 11 – XXXVI/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka. 
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 
o celkovej výmere 13 m2 a parc. č. 8814/6 o celkovej výmere 27 m2 pre Tibora Pastorka 
a Marianu Timkovú a o pozemok parc. č. 8814/7 o celkovej výmere 163 m2 pre Mgr. Dalibora 
Jankoviča s manž.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     
a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
1. odpredaj pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 - zast. plocha o výmere  13 m2

a parc. č. 8814/6 – zast. plocha o výmere 27 m2, ktoré  sú  zapísané pod radovým číslom 
B1 na  LV  č. 1  na mesto Stará Turá v celosti.  
Odpredaj sa schvaľuje pre pána Tibora Pastorka a Marianu Timkovú v podiele 1/2 na 
každého.

2. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/7 – zast. plocha o výmere  163 m2, 
ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  
Odpredaj sa schvaľuje pre pána Mgr. Dalibora Jankoviča, a manželku Mgr. Máriu 
v podiele 1/1.
Kúpna  cena   za  pozemky je stanovená vo výške 4,- €/m2. 
Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok je  bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o predmetný pozemok 
celoročne stará, nakoľko slúži na odtok povrchovej vody od Hlaviny pri silnejších 
dažďoch.  Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť 
na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom a uzatvoriť kúpnu zmluvu.

                                                                               
Termín :   31.12.2018        



Majetkové záležitosti - bod 7.

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 25.10.2018

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 25.10.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, Stará Turá 
a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou, Stará Turá o odpredaj časti ( cca 350 m2 ) z pozemku 
parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku žiadajú z dôvodu doriešenia nezrovnalostí 
s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.  
Zámer odpredaja pozemku parc. č. 8814/1 bol zverejnený od 26.6.2018 v súlade s uznesením 
MsZ č. 11 – XXXVI/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka. 
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 
o celkovej výmere 13 m2 a parc. č. 8814/6 o celkovej výmere 27 m2 pre Tibora Pastorka 
a Marianu Timkovú a o pozemok parc. č. 8814/7 o celkovej výmere 163 m2 pre Mgr. Dalibora 
Jankoviča a manž.  
Majetkové  oddelenie  odpredaj pozemkov parc. č. 8814/5, parc. č. 8814/6 a parc. č. 8814/7 
odporúča za cenu 4,- €/m2.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.        s c h v á l i ť    odpredaj pozemkov parc. č. 8814/5 – 7 za cenu 4,- €/m2                               
                        

Hlasovanie členov komisie: za  6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 25.10.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 29.10.2018                                                          Bod programu: 4.8

Materiál
pre XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 8.11.2018

Názov materiálu:  Doplnenie uznesenia č. 6 – XXXIII/2017

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ

Spracoval:                   Ing. Lívia Galovičová, vedúca maj. odd.  .............................................

Schválil   :                   Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Predkladá:                   Ing. Ján  Volár, prednosta MsÚ         .............................................

Počet strán :  



Doplnenie uznesenia č. 6 – XXXIII/2017

Majetkové oddelenie predkladá návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 6 – XXXIII/2017 zo dňa 
14.12.2017, ktorým bol schválený odpredaj častí z pozemku parc. č. 8775/2 pre Miroslava 
Ďurca, Topolecká 2140, Stará Turá, Mgr. Elenu Sládkovú, SNP 263/25, Stará Turá a Ing. 
Ľubicu Žoltickú, Hurbanova 152/60, Stará Turá.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8775/7 o
výmere 96 m2 pre Mgr. Elenu Sládkovú, o pozemok parc. č. 88775/9 o výmere 88 m2 pre 
Miroslava Ďurca a pozemok parc. č. 8775/8 o výmere 85 m2 pre Ing. Ľubicu Žoltickú.  

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  29.10.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 návrh 
na doplnenie uznesenia MsZ č. 6 – XXXIII/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým bol schválený 
odpredaj častí z pozemku parc. č. 8775/2 pre Miroslava Ďurca, Topolecká 2140, Stará Turá, 
Mgr. Elenu Sládkovú, SNP 263/25, Stará Turá a Ing. Ľubicu Žoltickú, Hurbanova 152/60, 
Stará Turá.
Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8775/7 o
výmere 96 m2 pre Mgr. Elenu Sládkovú, o pozemok parc. č. 88775/9 o výmere 88 m2 pre 
Miroslava Ďurca a pozemok parc. č. 8775/8 o výmere 85 m2 pre Ing. Ľubicu Žoltickú.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
doplnenie uznesenia č. 6 – XXXIII/2017 zo dňa 14.12.2017 nasledovne :

1. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/7 – ostatná plocha o výmere  96 m2, 
ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  
Odpredaj sa schvaľuje pre pani Mgr. Elenu Sládkovú v podiele 1/1.

2. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/9 – ostatná plocha o výmere  88 m2, 
ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  
Odpredaj sa schvaľuje pre Miroslava Ďurca Stará Turá v podiele 1/1.

3. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/8 – ostatná plocha o výmere  85 m2, 
ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  
Odpredaj sa schvaľuje pre pani Ing. Ľubicu Žoltickú v podiele 1/1.

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie doplniť na Okresnú úrad, Katastrálny odbor, Nové Mesto 
nad Váhom.

                                                                                        
                                                    
                                                                             Termín :  31.12.2018




