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Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2  z dôvodu 
umiestnenia elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, TS 0058-
401, VNK, TS, NNK – zmena“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.   

Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu 
a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  zriadenie vecného bremena na pozemku  
parc. č. 608/2 odporúčajú s podmienkou, že vecné bremeno bude odplatné.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  9.4.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 19.4.2018  žiadosť 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie vecného bremena na 
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2  z dôvodu umiestnenia elektrických zariadení v rámci 
pripravovanej stavby „TN Stará Turá, TS 0058-401, VNK, TS, NNK – zmena“. Vecné 
bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.   

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. 608/2 – zast. plocha o celkovej výmere 87 m2, 
ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. 
Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Západoslovenskú distribučnú a.s., 
Bratislava, IČO 36 361 518. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 
elektrického vedenia. Výška jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena 
bude vo výške 20,- € za každý meter siete, 50,- € za každý pozemok pod skrinku, 
prípadne 1000,- € za stavebný objekt. Upresnenie bude podľa geometrického plánu.

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 26.3.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 26.3.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2 z dôvodu 
umiestnenia elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, TS 0058-
401, VNK, TS, NNK – zmena“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.   

Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 608/2 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. 608/2  
  

Hlasovanie členov komisie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej 26.3.2018

                                                                                    .......................................
                                                                                        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 5.4.2018

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 5.4.4.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2 z dôvodu 
umiestnenia elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, TS 0058-
401, VNK, TS, NNK – zmena“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.   
Majetkové oddelenie zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 608/2 
odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

II. s c h v á l i ť    zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 608/2. 
Výška   jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo 
výške 20,00 € za každý meter siete; 50,00 € za každý pozemok pod 
skrinku; prípadne 1 000,00 € za stavebný objekt. Spresnenie bude 
podľa geometrického plánu.

Hlasovanie členov komisie: za    8
Proti   0
Zdržal sa hlasovania   0

V Starej Turej 05.04.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, Bratislava 
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch  parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc. č. 1593/4 
a prac. č. 1593/11 z dôvodu uloženia potrubia verejného vodovodu. Vecné bremeno bude 
zriadené v prospech spoločnosti  PreVaK, s.r.o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749.  

Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu 
a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc. č.  1593/4 a parc. č. 1593/11 odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  9.4.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 19.4.2018  žiadosť 
spoločnosti PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, Bratislava o zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch  parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc. č. 1593/4 a prac. č. 1593/11 z dôvodu 
uloženia potrubia verejného vodovodu. Vecné bremeno bude zriadené v prospech spoločnosti  
PreVaK, s.r.o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena    
na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3 – zast. plocha o celkovej výmere 
1873 m2, parc. č. 1593/4 – zast. plocha o celkovej výmere 121 m2, parc. č. 1593/11 
– zast. plocha o celkovej výmere 1798 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod 
radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Zriadenie vecného bremena sa 
schvaľuje pre spoločnosť PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, Bratislava. Vecné bremeno 
bude spočívať v práve uloženia potrubia verejného vodovodu. 

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 26.3.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 26.3.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, Bratislava 
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch  parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc. č. 1593/4 
a prac. č. 1593/11 z dôvodu uloženia potrubia verejného vodovodu. Vecné bremeno bude 
zriadené v prospech spoločnosti  PreVaK, s.r.o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749.  

Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 
1575/3, parc. č. 1593/4 a parc. č. 1593/11 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č.  
                   1575/3, parc. č. 1593/4 a parc. č. 1593/11  

Hlasovanie členov komisie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej 26.3.2018

                                                                                    .......................................
                                                                                        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 5.4.2018

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 5.4.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, Bratislava 
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch  parcele reg. „E“ parc. č. 1575/3, parc. č. 1593/4 
a prac. č. 1593/11 z dôvodu uloženia potrubia verejného vodovodu. Vecné bremeno bude 
zriadené v prospech spoločnosti  PreVaK, s.r.o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749.  
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 
1575/3, parc. č. 1593/4 a parc. č. 1593/11 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č.  
                   1575/3, parc. č. 1593/4 a parc. č. 1593/11  

Hlasovanie členov komisie: za 8
Proti  0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 05.04.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Bezodplatný prevod pozemku z majetku SR

Majetkové oddelenie predkladá návrh na bezodplatný prevod pozemku z majetku SR. Jedná sa 
o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 – ostatná plocha 21 m2 v podiele 1/1 a nachádza sa 
pod miestnou komunikáciou na Dubník. 

Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu 
a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  bezodplatný prevod pozemku parc. č. 1719/4
odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  9.4.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  19.4.2018   návrh 
na bezodplatný prevod pozemku z majetku SR. Jedná sa o pozemok parcela reg. „C“ parc. č.
1719/4 – ostatná plocha 21 m2 v podiele 1/1 a nachádza sa pod miestnou komunikáciou na 
Dubník. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu     
  

a) s c h v a ľ u j e  
bezodplatný prevod pozemku parcela reg „C“ parc. č. 1719/4  - ostatná plocha 
o výmere 21 m2.

b)  u k l a d á    
  MsÚ Stará Turá zabezpečiť bezodplatný prevod pozemku z majetku SR.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  31.12.2018



Majetkové záležitosti - bod 3.

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

zo zasadnutia konaného dňa 26.3.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 26.3.2018 prerokovala :

Názov:  Bezodplatný prevod pozemku z majetku SR
Majetkové oddelenie predkladá návrh na bezodplatný prevod pozemku z majetku SR. Jedná sa 
o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 – ostatná plocha 21 m2 v podiele 1/1 a nachádza sa 
pod miestnou komunikáciou na Dubník. 

Majetkové oddelenie bezodplatný prevod pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    bezodplatný prevod pozemku parc. č. 1719/4     
  

Hlasovanie členov komisie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej 26.3.2018

                                                                                    .......................................
                                                                                        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 5.4.2018

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 5.4.2018 prerokovala :

Názov:  Bezodplatný prevod pozemku z majetku SR
Majetkové oddelenie predkladá návrh na bezodplatný prevod pozemku z majetku SR. Jedná sa 
o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 – ostatná plocha 21 m2 v podiele 1/1 a nachádza sa 
pod miestnou komunikáciou na Dubník. 
Majetkové oddelenie bezodplatný prevod pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1719/4 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    bezodplatný prevod pozemku parc. č. 1719/4     
  

Hlasovanie členov komisie:        za  8
                                                    Proti  0
                                                    Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej  05.04.2018

                                                                                  

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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4. Snímok z mapy

Spracoval:                   Ing. Lívia Galovičová, vedúca maj. odd.  .............................................
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Žiadosť o prenájom pozemku

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Emila Oleša a manž. o prenájom časti (cca 10 m2) 
pozemku parc. č. 542/56. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, realizácie prístupového chodníka 
k bytu nachádzajúceho sa nad predajňou v objekte na ul. SNP súp. č. 271. Vzhľadom k tomu, 
že do bytu na poschodí nie je možné iným spôsobom vyriešiť samostatný vstup jedná sa 
o prenájom pozemku, ktorý je hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu ( časti cca 10 m2 ) z pozemku bol zverejnený od 26.2.2018. K zverejnenému 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.

Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu
prenájom časti ( 10 m2 ) z pozemku parc. č. 542/56  odporúčajú  s podmienkou, aby 
prístupový chodník bol riešený popri existujúcej stavbe OC a napájal sa na existujúci chodník 
žiadateľa. 
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  prenájom časti ( 10 m2 ) z pozemku parc. č. 
542/56 odporúča za cenu 51,40 €/rok.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  9.4.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 19.4.2018  
žiadosť pána Emila Oleša a manž. Milady o prenájom časti ( cca 10 m2 ) pozemku parc. č. 
542/56. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, realizácie prístupového chodníka k bytu 
nachádzajúceho sa nad predajňou v objekte na ul. SNP súp. č. 271. Vzhľadom k tomu, že do 
bytu na poschodí nie je možné iným spôsobom vyriešiť samostatný vstup jedná sa o prenájom 
pozemku, ktorý je hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu ( časti cca 10 m2 ) z pozemku bol zverejnený od 26.2.2018. K zverejnenému 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

      a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prenájom  časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 542/56 za cenu 51,40 €/rok.
Presná výmera bude určená podľa PD.
Prenájom sa schvaľuje s podmienkou, že prístupový chodník bude riešený popri 
existujúcej stavbe Obchodného centra a bude sa napájať na existujúci chodník
žiadateľa. 

Prenájom sa schvaľuje pre pána Emila Oleša a manž. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že na prenajímanej časti pozemku má 
žiadateľ záujem vybudovať prístupový chodník k existujúcemu objektu súp. č. 271.

      b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť  dodatok zmluvu o nájme 
pozemku.

                                                                                         Termín :  31.5.2018



Majetkové záležitosti - bod 4.

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

zo zasadnutia konaného dňa 26.3.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 26.3.2018 prerokovala :

Názov: Žiadosť o prenájom pozemku 
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Emila Oleša a manž. o prenájom časti (cca 10 m2) 
pozemku parc. č. 542/56. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, realizácie prístupového chodníka 
k bytu nachádzajúceho sa nad predajňou v objekte na ul. SNP súp. č. 271. Vzhľadom k tomu, 
že do bytu na poschodí nie je možné iným spôsobom vyriešiť samostatný vstup jedná sa 
o prenájom pozemku, ktorý je hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu ( časti cca 10 m2 ) z pozemku bol zverejnený od 26.2.2018. K zverejnenému 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    prenájom časti 10 m2 z pozemku parc. č. 542/56

Za nasledovných podmienok: 
- prístupový chodník bude riešený popri existujúcej stavbe Obchodného centra a bude sa 
napájať na existujúci chodník žiadateľa.

Hlasovanie členov komisie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1

V Starej Turej 26.3.2018

                                                                                .......................................
                                                                                        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 5.4.2018

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 5.4.2018 prerokovala :

Názov: Žiadosť o prenájom pozemku 
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Emila Oleša a manž. o prenájom časti (cca 10 m2) 
pozemku parc. č. 542/56. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, realizácie prístupového chodníka 
k bytu nachádzajúceho sa nad predajňou v objekte na ul. SNP súp. č. 271. Vzhľadom k tomu, 
že do bytu na poschodí nie je možné iným spôsobom vyriešiť samostatný vstup jedná sa 
o prenájom pozemku, ktorý je hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu ( časti cca 10 m2 ) z pozemku bol zverejnený od 26.2.2018. K zverejnenému 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    prenájom časti 10 m2 z pozemku parc. č. 542/56 za cenu 51,40 €/ rok

Hlasovanie členov komisie:        za  8
                                                    Proti 0
                                                    Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej  05.04.2018

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 9.4.2018                                                       Bod programu: 4.5

Materiál
pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.4.2018

Názov materiálu:  Žiadosť o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény                        
                                        

                               

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 :  4



Žiadosť o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Igora Andela, Hurbanova 3130/9, Stará Turá o 
súhlas so zavesním drôtovej prijímacej antény. Táto anténa by bola zavesená na BD Hurbanova 
3130 a druhou stranou na budove ZŠ na Hurbanovej ul. 

Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu 
a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  neodporúčajú vydať súhlas so zavesením 
drôtovej prijímacej antény.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  9.4.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí dňa  19.4.2018  
žiadosť Ing. Igora Andela, Hurbanova 3130/9, Stará Turá o súhlas so zavesním drôtovej 
prijímacej antény. Táto anténa by bola zavesená na BD Hurbanova 3130 a druhou stranou na 
budove ZŠ na Hurbanovej ul. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

a)  n e s c h v a ľ u j e     vydanie súhlasu na zavesenie drôtovej prijímacej antény
      z dôvodu plánovaného zateplovania obvodového plášťa    
      a strechy ZŠ Hurbanova 

                                        

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi.

                                                                                         Termín :  31.5.2018



Majetkové záležitosti - bod 5.

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

zo zasadnutia konaného dňa 26.3.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 26.3.2018 prerokovala :

Názov: Žiadosť o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Igora Andela, Hurbanova 3130/9, Stará Turá o 
súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény. Táto anténa by bola zavesená na BD 
Hurbanova 3130 a druhou stranou na budove ZŠ na Hurbanovej ul.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    vydanie súhlasu na zavesenie drôtovej prijímacej antény

Hlasovanie členov komisie: Za: 5
Proti: 2
Zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej 26.3.2018

                                                                                    .......................................
                                                                                        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 5.4.2018

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 5.4.2018 prerokovala :

Názov: Žiadosť o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Igora Andela, Hurbanova 3130/9, Stará Turá o 
súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény. Táto anténa by bola zavesená na BD 
Hurbanova 3130 a druhou stranou na budove ZŠ na Hurbanovej ul.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    vydanie súhlasu na zavesenie drôtovej prijímacej antény

Hlasovanie členov komisie:        za  8
                                                    Proti  0
                                                    Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 05.04.2018

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 9.4.2018                                                           Bod programu: 4.6

Materiál
pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.4.2018

Názov materiálu:  Odňatie majetku mesta zo správy MŠ Stará Turá

                               

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 :  3



Odňatie majetku mesta zo správy MŠ Stará Turá

Majetkové oddelenie predkladá návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy 
Materskej  školy, Hurbanova 142, Stará Turá z dôvodu zániku správcu k 30.4.2018. 

Majetkové oddelenie a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  odporúčajú odňatie 
správy majetku mesta. 

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  9.4.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 19.4.2018   návrh 
na odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy Materskej  školy, Hurbanova 142, Stará Turá 
z dôvodu zániku správcu k 30.4.2018. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

a) r u š í  uznesenia MsZ č. 23 – XXXII/2013 zo dňa 24.10.2013, č. 21 - XXXX/2014 
zo dňa 18.9.2014, č. 23 – XXXXI/2014 zo dňa 23.10.2014 a č. 13 – III/2015 
zo dňa 26.2.2015

b)  s c h v a ľ u j e  odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy  Materskej  školy, 
                                Hurbanova 142, Stará Turá  k 30.4.2018. 

c)  u k l a d á    
      MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť správcovi a uzatvoriť zmluvu o odňatí 
      majetku zo správy.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  30.4.2018



Majetkové záležitosti - bod 6.

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

zo zasadnutia konaného dňa 5.4.2018

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 5.4.2018 prerokovala :

Názov:  Odňatie majetku mesta zo správy MŠ Stará Turá 
Majetkové oddelenie predkladá návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy 
Materskej  školy, Hurbanova 142, Stará Turá z dôvodu zániku správcu k 30.4.2018. 
Majetkové oddelenie odňatie správy majetku odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    odňatie  majetku mesta Stará Turá zo správy Materskej školy,       
                   Hurbanova 142, Stará Turá

Hlasovanie členov komisie:        za  8
                                                    Proti  0
                                                    Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 05.04.2018

                                                                                    

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 9.4.2018                                                           Bod programu: 4.7

Materiál
pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.4.2018

Názov materiálu:  Zverenie majetku mesta do správy MŠ Stará Turá

                               

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 :  3



Zverenie majetku mesta do správy MŠ Stará Turá

Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta Stará Turá do správy 
Materskej  školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá.  Zverenie majetku mesta je potrebné 
z dôvodu zmeny v zaradení MŠ v sieti škôl a školských zariadení od 1.5.2018.

Majetkové oddelenie a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  odporúčajú zverenie  
majetku mesta do správy. 

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  9.4.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 19.4.2018   návrh 
na zverenie majetku mesta Stará Turá do správy Materskej  školy, Hurbanova 153/62, Stará 
Turá.  Zverenie majetku mesta je potrebné z dôvodu zmeny v zaradení MŠ v sieti škôl 
a školských zariadení od 1.5.2018.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

a)  s c h v a ľ u j e   zverenie majetku mesta Stará Turá do správy  Materskej  školy, 
                                Hurbanova 153/62, Stará Turá  k 1.5.2018. 

b)  u k l a d á    
      MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť správcovi a uzatvoriť zmluvu o zverení 
      majetku mesta do správy.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  1.5.2018



Majetkové záležitosti - bod 7.

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

zo zasadnutia konaného dňa 5.4.2018

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 5.4.2018 prerokovala :

Názov:  Zverenie majetku mesta do správy MŠ Stará Turá 
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta Stará Turá do správy 
Materskej  školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá.  Zverenie majetku mesta je potrebné 
z dôvodu zmeny v zaradení MŠ v sieti škôl a školských zariadení od 1.5.2018.
Majetkové oddelenie zverenie majetku mesta do správy odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zverenie  majetku mesta Stará Turá do správy Materskej školy,       
                   Hurbanova 153/62, Stará Turá

Hlasovanie členov komisie:       za  8
                                                    Proti  0
                                                    Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 05.04.2018

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




