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Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Jakuba Krč - Turbu, JKT 
projekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ako povereného zástupcu investora  - Matúša Gregora, 
Dibrovova 245/2, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. 
č. 17266/1 z dôvodu realizácie elektrickej prípojky.

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a komisie pre ekonomiku, majetok mesta 
a podnikanie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17266/1 odporúčajú.

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
žiadosť Ing. Jakuba Krč - Turbu, JKT projekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ako povereného 
zástupcu investora  - Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá  o zriadenie vecného 
bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17266/1 z dôvodu realizácie elektrickej 
prípojky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena 
Vecné bremeno bude zriadené na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17266/1 –
lesný pozemok o celkovej výmere 211964 m2,  ktorý je zapísané na LV č. 1 pod 
radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.  Zriadenie vecného bremena sa 
schvaľuje pre Matúša Gregora,  Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve 
uloženia NN elektrickej prípojky a bude viazané na pozemok parc. č. 17266/2. 

                                                                                         
                                                    



Majetkové záležitosti - bod 1.

Stanovisko komisie
pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 11.2.2019

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

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 11.2.2019 prerokovala:

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Jakuba Krč - Turbu, JKT 
projekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ako povereného zástupcu investora  - Matúša Gregora, 
Dibrovova 245/2, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. 
č. 17266/1 z dôvodu realizácie elektrickej prípojky.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 
17266/1 odporúča.

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17266/1                              
                        

  

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

V Starej Turej 19.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník) ........................



Majetkové záležitosti - bod 1.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Jakuba Krč - Turbu, JKT 
projekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ako povereného zástupcu investora  - Matúša Gregora, 
Dibrovova 245/2, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. 
č. 17266/1 z dôvodu realizácie elektrickej prípojky.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 
17266/1 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. 17266/1                              
                        

  

Hlasovanie členov komisie: za  11
Proti  0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 14.02.2019

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

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

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Simony Klimáčkovej, Súš 2630, 
Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/17.

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a komisie pre ekonomiku, majetok mesta 
a podnikanie odpredaj pozemku parc. č. 4025/17 neodporúčajú, odporúčajú zistiť užívateľa 
pozemku a riešiť nájomnú zmluvu. 

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
žiadosť Simony Klimáčkovej, Súš 2630, Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 4025/17.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) n e s c h v a ľ u j e 
    odpredaj pozemku parc. č. 4025/17



Majetkové záležitosti - bod 2.

Stanovisko komisie
pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 11.2.2019

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

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 11.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie pozemku
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Simony Klimáčkovej, Súš 2630, 
Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/17.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta neodporúča odpredaj pozemku. 

Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    odkúpenie pozemku parc. č. 4025/17                               
                        

  

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

V Starej Turej 19.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník) ........................ 



Majetkové záležitosti - bod 2.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie pozemku
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Simony Klimáčkovej, Súš 2630, 
Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/17.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta neodporúča odpredaj pozemku. 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    odkúpenie pozemku parc. č. 4025/17 a ukladá oddeleniu ekonomiky                                       
a majetku mesta zistiť užívateľa parc. č. 4025/17 a doporučiť 
nájomnú zmluvu.                              

                        
  

Hlasovanie členov komisie: za  11
Proti  0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 14.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 
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Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Jany Osuskej, Holubyho 682/15, Stará 
Turá o doriešenie uznesenia č. 6-XXVI/2017. Týmto uznesením bol žiadateľke a pánovi Marekovi 
Gregorovi schválený zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 
s podmienkou: - kúpnu zmluvu uzatvoriť až po tom, čo žiadatelia budú mať vlastnícke právo k časti 
pozemku parcela reg. E“ parc. č. 16/0 v k. ú. Stará Turá,
- predmetom kúpy bude iba tá časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 v k. ú. Stará Turá, 
ktorá nie je nad potokom a v telese cesty ( parcela reg. „C“ parc. č. 489/3 /potok/ a parc. č. 515/0 
/spevnená plocha/, ktorá nadväzuje na cestu ).
Uznesením č. 12-XXIX/2017 bol  žiadateľke a pánovi Gregorovi neschválený odpredaj časti 
z predmetného pozemku a boli vyzvaný na predloženie geometrického plánu, ktorý predložili. Dňa 
14.12.2017 bola na zasadnutí MsZ podaná pripomienka k zámeru odpredaja časti z pozemku parc. č. 
542/203 pani Zdenkou Molcovou, že odpredajom predmetnej časti pozemku nebude mať 
bezproblémový prístup na svoj pozemok. Zároveň navrhla odpredaj predmetného pozemku v podiele 
1/3 pre pani Osuskú, 1/3 pán Gregor a 1/3 pani Molcová, alebo zriadenie vecného bremena práva 
prechodu a prejazdu. S uvedeným žiadateľka nesúhlasila. 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 
odpredaj pozemku parc. č. 546/203 neodporúčajú.

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
žiadosť pani Jany Osuskej, Holubyho 682/15, Stará Turá o doriešenie uznesenia č. 6-
XXVI/2017. Týmto uznesením bol žiadateľke a pánovi Marekovi Gregorovi schválený zámer 
odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 s podmienkou: - kúpnu zmluvu 
uzatvoriť až po tom, čo žiadatelia budú mať vlastnícke právo k časti pozemku parcela reg. E“ 
parc. č. 16/0 v k. ú. Stará Turá,
- predmetom kúpy bude iba tá časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 v k. ú. Stará 
Turá, ktorá nie je nad potokom a v telese cesty ( parcela reg. „C“ parc. č. 489/3 /potok/ 
a parc. č. 515/0 /spevnená plocha/, ktorá nadväzuje na cestu ).
Uznesením č. 12-XXIX/2017 bol  žiadateľke a pánovi Gregorovi neschválený odpredaj časti 
z predmetného pozemku a boli vyzvaný na predloženie geometrického plánu, ktorý predložili. 
Dňa 14.12.2017 bola na zasadnutí MsZ podaná pripomienka k zámeru odpredaja časti 
z pozemku parc. č. 542/203 pani Zdenkou Molcovou, že odpredajom predmetnej časti 
pozemku nebude mať bezproblémový prístup na svoj pozemok. Zároveň navrhla odpredaj 
predmetného pozemku v podiele 1/3 pre pani Osuskú, 1/3 pán Gregor a 1/3 pani Molcová, 
alebo zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu. S uvedeným žiadateľka 
nesúhlasila. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) n e s c h v a ľ u j e  
    odpredaj časti z pozemku parc. č. 542/203



Majetkové záležitosti - bod 3.

Stanovisko komisie
pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 11.2.2019

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

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 11.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie pozemku
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Jany Osuskej, Holubyho 
682/15, Stará Turá o doriešenie uznesenia č. 6-XXVI/2017. Týmto uznesením bol žiadateľke 
a pánovi Marekovi Gregorovi schválený zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ 
parc. č. 546/203 s podmienkou: - kúpnu zmluvu uzatvoriť až po tom, čo žiadatelia budú mať 
vlastnícke právo k časti pozemku parcela reg. E“ parc. č. 16/0 v k. ú. Stará Turá,
- predmetom kúpy bude iba tá časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 v k. ú. Stará 
Turá, ktorá nie je nad potokom a v telese cesty ( parcela reg. „C“ parc. č. 489/3 /potok/ 
a parc. č. 515/0 /spevnená plocha/, ktorá nadväzuje na cestu ).
Uznesením č. 12-XXIX/2017 bol  žiadateľke a pánovi Gregorovi neschválený odpredaj časti 
z predmetného pozemku a boli vyzvaný na predloženie geometrického plánu, ktorý predložili. 
Dňa 14.12.2017 bola na zasadnutí MsZ podaná pripomienka k zámeru odpredaja časti 
z pozemku parc. č. 542/203 pani Zdenkou Molcovou, že odpredajom predmetnej časti 
pozemku nebude mať bezproblémový prístup na svoj pozemok. Zároveň navrhla odpredaj 
predmetného pozemku v podiele 1/3 pre pani Osuskú, 1/3 pán Gregor a 1/3 pani Molcová, 
alebo zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu. S uvedeným žiadateľka 
nesúhlasila. 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta neodporúča odpredaj časti z pozemku. 

Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    odpredaj časti z pozemku parc. č. 542/203                               
                        

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

V Starej Turej 19.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník) ........................ 



Majetkové záležitosti - bod 3.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie pozemku
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Jany Osuskej, Holubyho 
682/15, Stará Turá o doriešenie uznesenia č. 6-XXVI/2017. Týmto uznesením bol žiadateľke 
a pánovi Marekovi Gregorovi schválený zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ 
parc. č. 546/203 s podmienkou: - kúpnu zmluvu uzatvoriť až po tom, čo žiadatelia budú mať 
vlastnícke právo k časti pozemku parcela reg. E“ parc. č. 16/0 v k. ú. Stará Turá,
- predmetom kúpy bude iba tá časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 v k. ú. Stará 
Turá, ktorá nie je nad potokom a v telese cesty ( parcela reg. „C“ parc. č. 489/3 /potok/ 
a parc. č. 515/0 /spevnená plocha/, ktorá nadväzuje na cestu ).
Uznesením č. 12-XXIX/2017 bol  žiadateľke a pánovi Gregorovi neschválený odpredaj časti 
z predmetného pozemku a boli vyzvaný na predloženie geometrického plánu, ktorý predložili. 
Dňa 14.12.2017 bola na zasadnutí MsZ podaná pripomienka k zámeru odpredaja časti 
z pozemku parc. č. 542/203 pani Zdenkou Molcovou, že odpredajom predmetnej časti 
pozemku nebude mať bezproblémový prístup na svoj pozemok. Zároveň navrhla odpredaj 
predmetného pozemku v podiele 1/3 pre pani Osuskú, 1/3 pán Gregor a 1/3 pani Molcová, 
alebo zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu. S uvedeným žiadateľka 
nesúhlasila. 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta neodporúča odpredaj časti z pozemku. 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    odpredaj časti z pozemku parc. č. 542/203                               
                        

Hlasovanie členov komisie: za  11
Proti  0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 14.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 
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Dôvodová správa
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov pod jestvujúcou lesnou, kde je navrhnutá stavba „Cyklochodník kataster Stará 
Turá“. Jedná sa o pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1, parc. č. 9038/2, parc. č. 9025, 
parc. č. 9033, parc. č. 9037, parc. č. 8932/1, parc. č. 9031/2, parc. č. 9034/2, parc. č. 9036/2, 
parc. č. 9036/1, parc. č. 9024, parc. č. 9025/1, parc. č. 9032/12. Vlastníkom pozemkov bola 
zaslaná ponuka na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v ich vlastníctve s navrhnutou 
cenou 2,50 €/m2. S touto cenou niektorý súhlasili, no niektorý nesúhlasia a požadujú 5,- €/m2, 
3,50 €/m2 a 3,- €/m2 alebo zámenu pozemkov. 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
odporúča. Komisia komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov odporúča nasledovne :  v prvom kroku prejednať zámenu 
pozemkov s vlastníkmi  a v druhom kroku prenechať jednanie v kompetencii primátora, aby 
vyjednal cenu podľa cenovej mapy.  

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  návrh 
na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod jestvujúcou lesnou, kde je navrhnutá 
stavba „Cyklochodník kataster Stará Turá“. Jedná sa o pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 
9038/1, parc. č. 9038/2, parc. č. 9025, parc. č. 9033, parc. č. 9037, parc. č. 8932/1, parc. č. 
9031/2, parc. č. 9034/2, parc. č. 9036/2, parc. č. 9036/1, parc. č. 9024, parc. č. 9025/1, parc. č. 
9032/12. Vlastníkom pozemkov bola zaslaná ponuka na majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov v ich vlastníctve s navrhnutou cenou 2,50 €/m2. S touto cenou niektorý súhlasili, 
no niektorý nesúhlasia a požadujú 5,- €/m2, 3,50 €/m2 a 3,- €/m2 alebo zámenu pozemkov. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nasledovne:
1. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 
262 m2 v podiele 1/4 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/11 – zast. plocha 
o výmere 507 m2 v podiele 1/4.  Pozemok parc. č. 9042/8 je zapísaný v k. ú. Stará 
Turá na LV č. 7433 a pozemok parc. č. 8853/11 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  
7434 na pána Jaroslava Jansu, Nové Mesto nad Váhom vo veľkosti podielu 1/4.

2. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 
262 m2 v podiele 3/72 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/11 – zast. plocha 
o výmere 507 m2 v podiele 3/72.  Pozemok parc. č. 9042/8 je zapísaný v k. ú. Stará 
Turá na LV č. 7433 a pozemok parc. č. 8853/11 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  
7434 na pani Elenu Horváthovú, Stará Turá vo veľkosti podielu 3/72.

3. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 
262 m2 v podiele 1/4, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7433 na pána 
Matúša Gregora, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/4.
4. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/11 – zast. plocha o výmere 
507 m2 v podiele 1/4, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7434 na pána Jána 
Gregora, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/4.



5. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 
262 m2 v podiele 1/8 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/11 – zast. plocha 
o výmere 507 m2 v podiele 1/8.  Pozemok parc. č. 9042/8 je zapísaný v k. ú. Stará 
Turá na LV č. 7433 a pozemok parc. č. 8853/11 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  
7434 na pána Ing. Jána Brkala, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/8.

6. odkúpenie  pozemku parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/7 – zast. plocha o výmere 
106 m2 v podiele 1/1, pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/10 – zast. plocha 
o výmere 157 m2 v podiele 1/1 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 9042/7 – zast. 
plocha o výmere 67 m2 v podiele 1/1. Pozemky parc. č. 8853/7, parc. č. 8853/10 
a parc. č. 9042/7 sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 2692 na pána Bohumíra 
Michalca, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/1.

7. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/2 – zast. plocha o výmere 63 
m2 v podiele 1/1 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8924/7 – zast. plocha o výmere 
12 m2 v podiele 1/1. Pozemky parc. č. 8853/2 a parc. č. 8924/7 sú zapísané v k. ú. 
Stará Turá na LV č. 2079 na pani Annu Nemcovú, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/1.

8. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/4 – zast. plocha o výmere 17 
m2 v podiele 20/80, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7441 na pána Jozefa 
Brisudu, Svätý Jur vo veľkosti podielu 20/80.

9. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/4 – zast. plocha o výmere 17 
m2 v podiele 9/80, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7441 na pani Zuzanu 
Černákovú, Stará Turá vo veľkosti podielu 9/80.

10. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/4 – zast. plocha o výmere 
17 m2 v podiele 9/80, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7441 na pani Vlastu 
Koštialovú, Stará Turá vo veľkosti podielu 9/80.

11. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/8 – zast. plocha o výmere 
127 m2 v podiele 1/3, pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/9 – zast. plocha 
o výmere 118 m2 v podiele 1/3 a pozemku parc. č. 9042/6 – zast. plocha o výmere 11 
m2 v podiele 1/3. Pozemky parc. č. 8853/8 a parc. č. 8853/9 sú zapísané v k. ú. Stará 
Turá na LV č. 7495  a pozemok parc. č. 9042/6 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  
7496 na pána Jána Stachu, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/3.

12. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/8 – zast. plocha o výmere 
127 m2 v podiele 5/48, pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/9 – zast. plocha 
o výmere 118 m2 v podiele 5/48, pozemku parc. č. 9042/6 – zast. plocha o výmere 11 
m2 v podiele 5/48 a pozemku parc. č. 8853/5 – zast. plocha o výmere 112 m2 v podiele 
1/4. Pozemky parc. č. 8853/8 a parc. č. 8853/9 sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 
7495, pozemok parc. č. 9042/6 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  7496 a 
pozemok parc. č. 8853/5 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  6513 na pána 
Miroslava Jansu, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/4.

Kupujúce  Mesto Stará Turá,  IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo k pozemkom.
Kúpnu cenu stanoví primátor mesta podľa cenovej mapy.  



Majetkové záležitosti - bod 4.

Stanovisko komisie
pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 11.2.2019

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

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 11.2.2019 prerokovala :

Názov:  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod lesnou cestou 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov pod jestvujúcou lesnou, kde je navrhnutá stavba „Cyklochodník kataster Stará 
Turá“. Jedná sa o pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1, parc. č. 9038/2, parc. č. 9025, 
parc. č. 9033, parc. č. 9037, parc. č. 8932/1, parc. č. 9031/2, parc. č. 9034/2, parc. č. 9036/2, 
parc. č. 9036/1, parc. č. 9024, parc. č. 9025/1, parc. č. 9032/12. Vlastníkom pozemkov bola 
zaslaná ponuka na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v ich vlastníctve s navrhnutou 
cenou 2,50 €/m2. S touto cenou niektorý súhlasili, no niektorý nesúhlasia a požadujú 5,- €/m2, 
3,50 €/m2 a 3,- €/m2 alebo zámenu pozemkov. 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
za cenu 3,50 €/m2 max. 4,00 €/m2 pre všetkých vlastníkov.

Komisia berie na vedomie informáciu o majtkoprávnom vysporiadavaní predmetných 
pozemkov.

V Starej Turej 19.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník) ........................



Majetkové záležitosti - bod 4.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod lesnou cestou 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov pod jestvujúcou lesnou, kde je navrhnutá stavba „Cyklochodník kataster Stará 
Turá“. Jedná sa o pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1, parc. č. 9038/2, parc. č. 9025, 
parc. č. 9033, parc. č. 9037, parc. č. 8932/1, parc. č. 9031/2, parc. č. 9034/2, parc. č. 9036/2, 
parc. č. 9036/1, parc. č. 9024, parc. č. 9025/1, parc. č. 9032/12. Vlastníkom pozemkov bola 
zaslaná ponuka na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v ich vlastníctve s navrhnutou 
cenou 2,50 €/m2. S touto cenou niektorý súhlasili, no niektorý nesúhlasia a požadujú 5,- €/m2, 
3,50 €/m2 a 3,- €/m2 alebo zámenu pozemkov. 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
za cenu 3,50 €/m2 max. 4,00 €/m2 pre všetkých vlastníkov.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    vysporiadanie pozemkov za nasledovných podmienok: v prvom kroku 
prejednať zámenu pozemku za iný pozemok a v druhom kroku prenechať jednanie 
v kompetencii primátora mesta, aby vyjednal cenu podľa cenovej mapy.
                       

Hlasovanie členov komisie: za  11
Proti  0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 14.02.2019

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

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 18.2.2019                                                                                  4.5

Materiál
pre III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 26.2.2019

Názov materiálu: Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky 

                               

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

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Počet strán :  



Dôvodová správa

Na základe listu adresovaného primátorovi mesta od spoločnosti  MŠA s.r.o., oddelenie 
ekonomiky a majetku mesta predkladá nasledovnú informáciu týkajúcu sa objektu bývalej 
priemyslovky.
MŠA s.r.o. ako správca veľkej časti športovej infraštruktúry mesta Stará Turá, navrhuje 
komplexnú rekonštrukciu objektu telocvične v areáli bývalej priemyslovky. K tomuto zámeru 
ho vedie skutočnosť, že v našom meste stále existuje potreba športových objektov, pretože tie 
súčasné nepokrývajú v dostatočnej miere potreby športujúcich občanov (je potešiteľné, že 
záujem o športové aktivity prejavuje hlavne mládež). 
Po zbežnej obhliadke budovy je pravdepodobné, že budova nemá statické poruchy ako iné 
objekty v areáli, čo dáva predpoklad pre efektívnu rekonštrukciu tak, aby budova mohla slúžiť 
naďalej na športové účely. 
Navrhovaný postup:

 Mesto vloží do majetku MŠA s.r.o. budovu telocvične, ktorej hodnota bude stanovená 
na základe znaleckého posudku. Účelom bude jej rekonštrukcia a následne
prevádzkovanie na princípoch určených nižšie (alebo mesto budovu prenajme MŠA na 
30 rokov za 1 €/ročne)

 MŠA zabezpečí projekt a potrebnú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy 
(predpokladané náklady na rekonštrukciu sú cca 250 tis. € s DPH)

 realizácia rekonštrukcie v priebehu roka 2019/2020
 Mesto Stará Turá zabezpečí na financovanie rekonštrukcie čiastku 100 tis. €, zvyšok 

potrebných financií zabezpečí MŠA s.r.o. prostredníctvom investora
 Mesto Stará Turá umožní MŠA vybudovanie samostatných prípojok energií do budovy
 vybudované Športové centrum bude slúžiť po rekonštrukcii predovšetkým pre potreby 

športových klubov na výkon športovej činnosti mládeže a dospelých
 prenájom priestorov určených na športovú činnosť bude v kompetencii MŠA; budúci 

prevádzkovateľ zabezpečí postupnosť priorít pri prenájme priestorov v prospech 
výchovy športovo-talentovanej mládeže v oblasti jedného kolektívneho halového 
športu prípadne ďalších populárnych športov dosahujúcich vyššie výkonnostné 
parametre; v prípade nenaplnenia časových kapacít Športového centra vyššie 
uvedenými aktivitami bude prenájom poskytnutý širšej verejnosti;  za prenájom budú 
účtované ceny podľa dohodnutého cenníka (predpoklad 12 €/hodina + DPH, mládež 
min. 30% zľava)

 na prevádzku Športového centra poskytne Mesto Stará Turá dotáciu MŠA na pokrytie 
nákladov na energie, opravy,  mestské dane a poplatky v celom rozsahu nad rámec 
doteraz poskytovanej dotácie (predpoklad cca 12 tis. € ročne); ostatné náklady znáša
MŠA a hradí z výberu nájomného

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a komisie pre ekonomiku, majetok mesta 
a podnikanie odporúčajú vklad budovy telocvične bez súp. č. a pozemku do spoločnosti 
MŠA s.r.o. Stará Turá.
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie neodporúča prenájom budovy a 
pozemku s dobou nájmu 30 rokov za cenu 12,- €/rok  nakoľko by prišlo k zvýšeniu nákladov 
na rekonštrukciu o DPH, keďže mesto si nemôže nárokovať odpočet DPH. Súčasne členovia 
komisie vzniesli pripomienky k nízkej výške nájomného 12,- €/hodina + DPH. 



Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
predložený návrh „Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky“ a tento :

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
vklad budovy telocvične bez súp. č. a pozemok parc. č. 616 – zastavaná plocha 
o výmere 961 m2,  ktoré sú zapísané  v k. ú. Stará Turá na  LV  č. 1 na mesto Stará 
Turá, IČO 00312002 v celosti do základného imania spoločnosti Mestský športový 
areál Stará Turá s.r.o., Športová 503, 916 01 Stará Turá, IČO 34147811. Hodnota 
vkladaného majetku podľa znaleckého posudku č. 3/2019 vypracovaného Ing. 
Evou Gregušovou  je 177 000,- €.



Majetkové záležitosti - bod 5.

Stanovisko komisie
pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 11.2.2019

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

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 11.2.2019 prerokovala :

Názov:  Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky
Na základe listu adresovaného primátorovi mesta od spoločnosti  MŠA s.r.o., oddelenie 
ekonomiky a majetku mesta predkladá nasledovnú informáciu týkajúcu sa objektu bývalej 
priemyslovky.
MŠA s.r.o. ako správca veľkej časti športovej infraštruktúry mesta Stará Turá, navrhuje 
komplexnú rekonštrukciu objektu telocvične v areáli bývalej priemyslovky. K tomuto zámeru 
ho vedie skutočnosť, že v našom meste stále existuje potreba športových objektov, pretože tie 
súčasné nepokrývajú v dostatočnej miere potreby športujúcich občanov (je potešiteľné, že 
záujem o športové aktivity prejavuje hlavne mládež). 
Po zbežnej obhliadke budovy je pravdepodobné, že budova nemá statické poruchy ako iné 
objekty v areáli, čo dáva predpoklad pre efektívnu rekonštrukciu tak, aby budova mohla slúžiť 
naďalej na športové účely. 
Navrhovaný postup:

 Mesto vloží do majetku MŠA s.r.o. budovu telocvične, ktorej hodnota bude stanovená 
na základe znaleckého posudku. Účelom bude jej rekonštrukcia a následne 
prevádzkovanie na princípoch určených nižšie (alebo mesto budovu prenajme MŠA na 
30 rokov za 1 €/ročne)

 MŠA zabezpečí projekt a potrebnú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy 
(predpokladané náklady na rekonštrukciu sú cca 250 tis. € s DPH)

 realizácia rekonštrukcie v priebehu roka 2019/2020
 Mesto Stará Turá zabezpečí na financovanie rekonštrukcie čiastku 100 tis. €, zvyšok 

potrebných financií zabezpečí MŠA s.r.o. prostredníctvom investora
 Mesto Stará Turá umožní MŠA vybudovanie samostatných prípojok energií do budovy
 vybudované Športové centrum bude slúžiť po rekonštrukcii predovšetkým pre potreby 

športových klubov na výkon športovej činnosti mládeže a dospelých
 prenájom priestorov určených na športovú činnosť bude v kompetencii MŠA; budúci 

prevádzkovateľ zabezpečí postupnosť priorít pri prenájme priestorov v prospech 
výchovy športovo-talentovanej mládeže v oblasti jedného kolektívneho halového 
športu prípadne ďalších populárnych športov dosahujúcich vyššie výkonnostné 
parametre; v prípade nenaplnenia časových kapacít Športového centra vyššie 
uvedenými aktivitami bude prenájom poskytnutý širšej verejnosti;  za prenájom budú 



účtované ceny podľa dohodnutého cenníka (predpoklad 12 €/hodina + DPH, mládež 
min. 30% zľava)

 na prevádzku Športového centra poskytne Mesto Stará Turá dotáciu MŠA na pokrytie 
nákladov na energie, opravy,  mestské dane a poplatky v celom rozsahu nad rámec 
doteraz poskytovanej dotácie (predpoklad cca 12 tis. € ročne); ostatné náklady znáša
MŠA a hradí z výberu nájomného

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča vklad  budovy telocvične a pozemku do 
spoločnosti MŠA s.r.o. Stará Turá, prípadne zvážiť prenájom budovy a pozemku s dobou 
nájmu 30 rokov za cenu 12,- €/rok.

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    vklad budovy telocvične a pozemku do spoločnosti MŠA s.r.o. 
Stará Turá / nájom budovy telocvične a pozemku s dobou nájmu 
30 rokov za cenu 12,- €/rok                               

                        
  

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

V Starej Turej 19.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník) ........................



Majetkové záležitosti - bod 5.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky
Na základe listu adresovaného primátorovi mesta od spoločnosti  MŠA s.r.o., oddelenie 
ekonomiky a majetku mesta predkladá nasledovnú informáciu týkajúcu sa objektu bývalej 
priemyslovky.
MŠA s.r.o. ako správca veľkej časti športovej infraštruktúry mesta Stará Turá, navrhuje 
komplexnú rekonštrukciu objektu telocvične v areáli bývalej priemyslovky. K tomuto zámeru 
ho vedie skutočnosť, že v našom meste stále existuje potreba športových objektov, pretože tie 
súčasné nepokrývajú v dostatočnej miere potreby športujúcich občanov (je potešiteľné, že 
záujem o športové aktivity prejavuje hlavne mládež). 
Po zbežnej obhliadke budovy je pravdepodobné, že budova nemá statické poruchy ako iné 
objekty v areáli, čo dáva predpoklad pre efektívnu rekonštrukciu tak, aby budova mohla slúžiť 
naďalej na športové účely. 
Navrhovaný postup:

 Mesto vloží do majetku MŠA s.r.o. budovu telocvične, ktorej hodnota bude stanovená 
na základe znaleckého posudku. Účelom bude jej rekonštrukcia a následne 
prevádzkovanie na princípoch určených nižšie (alebo mesto budovu prenajme MŠA na 
30 rokov za 1 €/ročne)

 MŠA zabezpečí projekt a potrebnú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy 
(predpokladané náklady na rekonštrukciu sú cca 250 tis. € s DPH)

 realizácia rekonštrukcie v priebehu roka 2019/2020
 Mesto Stará Turá zabezpečí na financovanie rekonštrukcie čiastku 100 tis. €, zvyšok 

potrebných financií zabezpečí MŠA s.r.o. prostredníctvom investora
 Mesto Stará Turá umožní MŠA vybudovanie samostatných prípojok energií do budovy
 vybudované Športové centrum bude slúžiť po rekonštrukcii predovšetkým pre potreby 

športových klubov na výkon športovej činnosti mládeže a dospelých
 prenájom priestorov určených na športovú činnosť bude v kompetencii MŠA; budúci 

prevádzkovateľ zabezpečí postupnosť priorít pri prenájme priestorov v prospech 
výchovy športovo-talentovanej mládeže v oblasti jedného kolektívneho halového 
športu prípadne ďalších populárnych športov dosahujúcich vyššie výkonnostné 
parametre; v prípade nenaplnenia časových kapacít Športového centra vyššie 
uvedenými aktivitami bude prenájom poskytnutý širšej verejnosti;  za prenájom budú 



účtované ceny podľa dohodnutého cenníka (predpoklad 12 €/hodina + DPH, mládež 
min. 30% zľava)

 na prevádzku Športového centra poskytne Mesto Stará Turá dotáciu MŠA na pokrytie 
nákladov na energie, opravy,  mestské dane a poplatky v celom rozsahu nad rámec 
doteraz poskytovanej dotácie (predpoklad cca 12 tis. € ročne); ostatné náklady znáša
MŠA a hradí z výberu nájomného

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča vklad  budovy telocvične a pozemku do 
spoločnosti MŠA s.r.o. Stará Turá, prípadne zvážiť prenájom budovy a pozemku s dobou 
nájmu 30 rokov za cenu 12,- €/rok.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    vklad budovy telocvične a pozemku do spoločnosti MŠA s.r.o. 
Stará Turá 

                        
  

Hlasovanie členov komisie: za  9
Proti  1
Zdržal sa hlasovania  1

V Starej Turej 14.02.2019

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

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



Stanovisko komisie
pre šport Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 13.2.2019

Prítomní členovia komisie: (počet) 6
Neprítomní členovia komisie: (počet) 3
Prizvaní: (počet) 0
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre šport Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí konanom dňa 
13.2.2019 prerokovala :

Názov:  Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky
Na základe listu adresovaného primátorovi mesta od spoločnosti  MŠA s.r.o., oddelenie 
ekonomiky a majetku mesta predkladá nasledovnú informáciu týkajúcu sa objektu bývalej 
priemyslovky.
MŠA s.r.o. ako správca veľkej časti športovej infraštruktúry mesta Stará Turá, navrhuje 
komplexnú rekonštrukciu objektu telocvične v areáli bývalej priemyslovky. K tomuto zámeru 
ho vedie skutočnosť, že v našom meste stále existuje potreba športových objektov, pretože tie 
súčasné nepokrývajú v dostatočnej miere potreby športujúcich občanov (je potešiteľné, že 
záujem o športové aktivity prejavuje hlavne mládež). 
Po zbežnej obhliadke budovy je pravdepodobné, že budova nemá statické poruchy ako iné 
objekty v areáli, čo dáva predpoklad pre efektívnu rekonštrukciu tak, aby budova mohla slúžiť 
naďalej na športové účely. 
Navrhovaný postup:

 Mesto vloží do majetku MŠA s.r.o. budovu telocvične, ktorej hodnota bude stanovená 
na základe znaleckého posudku. Účelom bude jej rekonštrukcia a následne 
prevádzkovanie na princípoch určených nižšie (alebo mesto budovu prenajme MŠA na 
30 rokov za 1 €/ročne)

 MŠA zabezpečí projekt a potrebnú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy 
(predpokladané náklady na rekonštrukciu sú cca 250 tis. € s DPH)

 realizácia rekonštrukcie v priebehu roka 2019/2020
 Mesto Stará Turá zabezpečí na financovanie rekonštrukcie čiastku 100 tis. €, zvyšok 

potrebných financií zabezpečí MŠA s.r.o. prostredníctvom investora
 Mesto Stará Turá umožní MŠA vybudovanie samostatných prípojok energií do budovy
 vybudované Športové centrum bude slúžiť po rekonštrukcii predovšetkým pre potreby 

športových klubov na výkon športovej činnosti mládeže a dospelých
 prenájom priestorov určených na športovú činnosť bude v kompetencii MŠA; budúci 

prevádzkovateľ zabezpečí postupnosť priorít pri prenájme priestorov v prospech 
výchovy športovo-talentovanej mládeže v oblasti jedného kolektívneho halového 
športu prípadne ďalších populárnych športov dosahujúcich vyššie výkonnostné 
parametre; v prípade nenaplnenia časových kapacít Športového centra vyššie 
uvedenými aktivitami bude prenájom poskytnutý širšej verejnosti;  za prenájom budú 
účtované ceny podľa dohodnutého cenníka (predpoklad 12 €/hodina + DPH, mládež 
min. 30% zľava)

 na prevádzku Športového centra poskytne Mesto Stará Turá dotáciu MŠA na pokrytie 
nákladov na energie, opravy,  mestské dane a poplatky v celom rozsahu nad rámec 



doteraz poskytovanej dotácie (predpoklad cca 12 tis. € ročne); ostatné náklady znáša
MŠA a hradí z výberu nájomného

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča vklad  budovy telocvične a pozemku do 
spoločnosti MŠA s.r.o. Stará Turá, prípadne zvážiť prenájom budovy a pozemku s dobou 
nájmu 30 rokov za cenu 12,- €/rok.

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    Zámer revitalizácie telocvične bývalej priemyslovky s vkladom budovy 
telocvične a pozemku do spoločnosti MŠA, s.r.o. Stará Turá /nájom 
budovy telocvične a pozemku s dobou nájmu 30 rokov za cenu 12,-
€/rok.                               

                        
  

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

V Starej Turej 13.2.2019

                                                                                    .......................................
                                                                                        Mgr. Matej Antálek

        predseda komisie

Za správnosť : Mgr. Miroslav Krč - tajomník ........................
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Mestský úrad Stará Turá
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Materiál
pre III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 26.2.2019

Názov materiálu: Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku 

                               

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

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Počet strán :  



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Petra Ježíka, Hurbanova 
152/60, Stará Turá odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 1062 – zast. 
plocha o celkovej výmere 368 m2, nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 243 na Ul. 
Dibrovovej, ktorý je zapísaný na LV č. 4702  pod B32  na mesto Stará Turá v podiele 
7781/249731. 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
z pozemku parc. č. 1062 odporúča za cenu 0,10 €/m2.

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
žiadosť pána Petra Ježíka, Hurbanova 152/60, Stará Turá odkúpenie spoluvlastníckeho 
podielu z pozemku parc. č. 1062 – zast. plocha o celkovej výmere 368 m2, nachádzajúcom  sa 
pod bytovým domom súp. č. 243 na Ul. Dibrovovej, ktorý je zapísaný na LV č. 4702  pod 
B32  na mesto Stará Turá v podiele 7781/249731. 

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. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1062 -
zastavaná plocha o celkovej výmere 368 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 4702  
v podiele 7781/249731 pod B32 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za odpredávaný 
spoluvlastnícky podiel je stanovená vo výške 0,10 €/m2. 
Odpredaj sa schvaľuje pre pána Petra Ježíka, v podiele 7781/249731.



Majetkové záležitosti - bod 7.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Petra Ježíka, Hurbanova
152/60, Stará Turá odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 1062 – zast. 
plocha o celkovej výmere 368 m2, nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 243 na Ul. 
Dibrovovej, ktorý je zapísaný na LV č. 4702 pod B32 na mesto Stará Turá v podiele 
7781/249731.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku 
parcela reg. „C“ parc. č. 1062 odporúča za cenu 0,10 €/m2.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 7781/249731 
z pozemku parc. č. 1062 za cenu 0,10 €/m2            

                        
  

Hlasovanie členov komisie: za  11
Proti  0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 14.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Materiál
pre III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 26.2.2019

Názov materiálu: Návrh na zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry 
Javorina m.p.o. Stará Turá

                               

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

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Počet strán :  



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy 
Domu kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 
16852 v obstarávacej cene 8 967,84 €, pozemok parc. č. 16854 v obstarávacej cene 6 032,16 € 
a detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 7 787,76 €. Uvedený majetok bude doplnený do 
zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí 
majetku do správy bude odovzdaný do správy Domu kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zverenie majetku mesta do správy DK 
Javorina m. p. o. Stará Turá neodporúča, odporúča pozemky nechať na meste a detské 
ihrisko dať do správy Technických služieb.

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  návrh 
na zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry Javorina m.p.o. Stará Turá. Jedná sa 
o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 16852 v obstarávacej cene 8 967,84 €, pozemok 
parc. č. 16854 v obstarávacej cene 6 032,16 € a detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 
7 787,76 €. Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá 
do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 
Domu kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

a) n e s c h v a ľ u j e   
zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry Javorina m. p. o., Gen. M. R. 
Štefánika 378/55, Stará Turá, IČO 36 130 125: 

- pozemok parc. č. 16852 v obstarávacej cene 8 967,84 €
- pozemok parc. č. 16854 v obstarávacej cene 6 032,16 €
- detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 7 787,76 €



Majetkové záležitosti - bod 8.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Návrh na zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry Javorina 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy 
Domu kultúry Javorina m.p.o. Stará Turá. 
Jedná sa o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 16852 v obstarávacej cene 8 967,84 €, 
pozemok parc. č. 16854 v obstarávacej cene 6 032,16 € a detské ihrisko Papraď 
v obstarávacej cene 7 787,76 €. Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení 
majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy 
bude odovzdaný do správy Domu kultúry Javorina m.p.o. Stará Turá.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta 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 do správy Domu kultúry Javorina m.p.o. 
Stará Turá            

                        
  

Hlasovanie členov komisie: za  4
Proti  5
Zdržal sa hlasovania  2

V Starej Turej 14.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Materiál
pre III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 26.2.2019

Názov materiálu: Návrh na odňatie majetku mesta zo správy ZŠ Stará Turá

                               

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

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Počet strán :  



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá 
zo správy Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá a to časti pozemku parc. č. 453/1. 
Z pôvodného pozemku parc. č. 453/1 o celkovej pôvodnej výmere 9730 m2 bol geometrickým 
plánom odčlenený pozemok parc. č. 453/4 o výmere 771 m2. V správe ZŠ Stará Turá zostáva 
pozemok parc. č. 453/1 v obstarávacej cene 44 625,99 €. Novovzniknutý pozemok parc. č. 
453/4 pôjde do správy Technických služieb, ktoré ho využívajú. 
Uvedený majetok bude odňatý zo správy Základnej školy Stará Turá zmluvou o odňatí správy 
majetku mesta Stará Turá.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odňatie majetku mesta zo správy ZŠ 
Stará Turá odporúča.

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy Základnej školy, Hurbanova 128/25, 
Stará Turá a to časti pozemku parc. č. 453/1. Z pôvodného pozemku parc. č. 453/1 o celkovej 
pôvodnej výmere 9730 m2 bol geometrickým plánom odčlenený pozemok parc. č. 453/4 
o výmere 771 m2. V správe ZŠ Stará Turá zostáva pozemok parc. č. 453/1 v obstarávacej cene 
44 625,99 €. Novovzniknutý pozemok parc. č. 453/4 pôjde do správy Technických služieb, 
ktoré ho využívajú. 
Uvedený majetok bude odňatý zo správy Základnej školy Stará Turá zmluvou o odňatí správy 
majetku mesta Stará Turá.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

a) s c h v a ľ u j e   
odňatie majetku mesta zo správy Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá, IČO 
36 125 121: 

- pozemok parc. č. 453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 €



Majetkové záležitosti - bod 9.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Návrh na odňatie majetku mesta zo správy ZŠ Stará Turá
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá 
zo správy Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá a to časti pozemku parc. č. 453/1. 
Z pôvodného pozemku parc. č. 453/1 o celkovej pôvodnej výmere 9730 m2 bol geometrickým 
plánom odčlenený pozemok parc. č. 453/4 o výmere 771 m2. V správe ZŠ Stará Turá zostáva 
pozemok parc. č. 453/1 v obstarávacej cene 44 625,99 €. Novovzniknutý pozemok parc. č. 
453/4 pôjde do správy Technických služieb, ktoré ho využívajú. 
Uvedený majetok bude odňatý zo správy Základnej školy Stará Turá zmluvou o odňatí správy 
majetku mesta Stará Turá.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odňatie majetku mesta zo správy odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    odňatie majetku mesta zo správy Základnej školy  Stará Turá            
                        

  

Hlasovanie členov komisie: za 10
Proti 0
Zdržal sa hlasovania  1

V Starej Turej 14.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Materiál
pre III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 26.2.2019

Názov materiálu: Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb 
m. p. o. Stará Turá

                               

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

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Počet strán :  



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy 
Technických služieb m. p. o. Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 
453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 € a Univerzálny nosič náradia s príslušenstvom 
v obstarávacej cene 40 324,50 €.
Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 
a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 
Technických služieb m. p. o. Stará Turá.

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zverenie majetku mesta do správy 
Technických služieb m. p. o., Stará Turá odporúča. Zároveň odporúča dať Technickým 
službám do správy aj  detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 7 787,76 €, ktorého správa 
nebola doporučená DK Javorina Stará Turá. 

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o. Stará Turá. Jedná sa 
o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 € a Univerzálny 
nosič náradia s príslušenstvom v obstarávacej cene 40 324,50 €.
Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 
a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 
Technických služieb m. p. o. Stará Turá.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

a) s c h v a ľ u j e   
    zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o., Husitská cesta č. 
    248/6, Stará Turá, IČO 35 602 210:

- pozemok parc. č. 453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 €
- univerzálny nosič náradia s príslušenstvom v obstarávacej cene 40 324,50 €
- detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 7 787,76 €

  



Majetkové záležitosti - bod 10.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb  
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy 
Technických služieb m.p.o. Stará Turá. 
Jedná sa o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 € 
a Univerzálny nosič náradia s príslušenstvom v obstarávacej cene 40 324,50 €.
Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 
a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 
Technických služieb m.p.o. Stará Turá.
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta 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 do správy Technických služieb m.p.o. Stará 
Turá            
  

Hlasovanie členov komisie: za 10
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 1

V Starej Turej 14.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 
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Materiál
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Názov materiálu: Žiadosť o rozšírenie prenájmu pozemku

                               

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

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Počet strán :  



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Jozefa Matejku M+M, Stará Turá 
o rozšírenie prenájmu pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253. Rozšírenie nájmu pozemku 
žiada z dôvodu prepracovania projektu na parkovisko pri pekárni na ul. Mýtnej (zmena zo 4 
na 6 parkovacích miest). Žiadateľ má v súčasnej dobe v nájme 70 m2 z predmetného 
pozemku.   

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a komisie pre ekonomiku, majetok mesta 
a podnikanie rozšírenie nájmu pozemku odporúčajú.

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
žiadosť Jozefa Matejku M+M, Stará Turá o rozšírenie prenájmu pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 1253. Rozšírenie nájmu pozemku žiada z dôvodu prepracovania projektu na 
parkovisko pri pekárni na ul. Mýtnej (zmena zo 4 na 6 parkovacích miest). Žiadateľ má 
v súčasnej dobe v nájme 70 m2 z predmetného pozemku.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
zámer prenájmu časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 1253 v zmysle § 9a odst. 9
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je  
bezprostredne priľahlá k časti pozemku, ktorú má žiadateľ už v nájme. 
Žiadateľ na prenajatej časti pozemku vybuduje na vlastné náklady parkovisko pre 
zákazníkov pekárne na Ul. Mýtnej.



Majetkové záležitosti - bod 7.

Stanovisko komisie
pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 11.2.2019

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

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 11.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o rozšírenie prenájmu pozemku
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Jozefa Matejku M+M, Stará Turá 
o rozšírenie prenájmu pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253. Rozšírenie nájmu pozemku 
žiada z dôvodu prepracovania projektu na parkovisko pri pekárni na ul. Mýtnej (zmena zo 4 
na 6 parkovacích miest). Žiadateľ má v súčasnej dobe v nájme 70 m2 z predmetného 
pozemku.   
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča rozšírenie nájmu pozemku. 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť    rozšírenie nájmu na požadovanú výmeru pre realizáciu parkoviska                             
                        

  
Hlasovanie členov komisie: Za 8

Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 19.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník) ........................ 



Majetkové záležitosti - bod 11.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o rozšírenie prenájmu pozemku
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Jozefa Matejku M+M, Stará Turá 
o rozšírenie prenájmu pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253. Rozšírenie nájmu pozemku 
žiada z dôvodu prepracovania projektu na parkovisko pri pekárni na ul. Mýtnej (zmena zo 4 
na 6 parkovacích miest). Žiadateľ má v súčasnej dobe v nájme 70 m2 z predmetného 
pozemku.   
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta odporúča rozšírenie nájmu pozemku. 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I.   s c h v á l i ť rozšírenie nájmu pozemku  
  

Hlasovanie členov komisie: za 11
Proti 0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 14.02.2019

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

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................ 
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Materiál
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Názov materiálu: Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku

                               

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

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................

Počet strán :  



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Michala Rizmana, bytom Horný 
Šianec 7545/37, Trenčín o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku 
parc. č. 2065/12 o celkovej výmera 39 m2. Pozemok parc. č. 2065/12 sa nachádza v k. ú. 
Trenčín medzi cestnou komunikáciou a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku 
žiadateľ scelí pozemok so svojimi pozemkami. Pozemok bude využívať ako predzáhradku 
pred rodinným domom. 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie a komisie pre ekonomiku, majetok mesta 
a podnikanie odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12 
neodporúčajú, odporúčajú prerokovanie žiadosti až po predložení LV, ktorým žiadateľ 
preukáže väčšinové vlastníctvo pozemku.

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2019

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  
žiadosť Michala Rizmana, bytom Horný Šianec 7545/37, Trenčín o odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12 o celkovej výmera 39 
m2. Pozemok parc. č. 2065/12 sa nachádza v k. ú. Trenčín medzi cestnou komunikáciou 
a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľ scelí pozemok so svojimi 
pozemkami. Pozemok bude využívať ako predzáhradku pred rodinným domom. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) n e s c h v a ľ u j e 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12 až     
do  predloženia  LV, ktorým žiadateľ preukáže väčšinové vlastníctvo pozemku.



Majetkové záležitosti - bod 8.

Stanovisko komisie
pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 11.2.2019

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

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 11.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku 
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Michala Rizmana, bytom Horný Šianec 7545/37, 
Trenčín o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12
o celkovej výmera 39 m2. Pozemok parc. č. 2065/12 sa nachádza v k. ú. Trenčín medzi 
cestnou komunikáciou a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľ scelí 
pozemok so svojimi pozemkami. Pozemok bude využívať ako predzáhradku pred rodinným 
domom. 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta neodporúča odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo 
veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12. Odporúča prerokovanie žiadosti až po predložení 
LV, ktorým žiadateľ preukáže väčšinové vlastníctvo.

Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. 
č. 2065/12 
                           
  

Hlasovanie členov komisie: Za 7
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 1

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

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

Za správnosť : (tajomník) ........................



Majetkové záležitosti - bod 12.

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

zo zasadnutia konaného dňa 14.2.2019

Prítomní členovia komisie: 11
Neprítomní členovia komisie: --
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 14.2.2019 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku 
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Michala Rizmana, bytom Horný Šianec 7545/37, 
Trenčín o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12
o celkovej výmera 39 m2. Pozemok parc. č. 2065/12 sa nachádza v k. ú. Trenčín medzi 
cestnou komunikáciou a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľ scelí 
pozemok so svojimi pozemkami. Pozemok bude využívať ako predzáhradku pred rodinným 
domom. 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta neodporúča odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo 
veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12. Odporúča prerokovanie žiadosti až po predložení 
LV, ktorým žiadateľ preukáže väčšinové vlastníctvo.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. 
č. 2065/12  až po predložení LV, ktorým žiadateľ preukáže väčšinové 
vlastníctvo.
                           
  

Hlasovanie členov komisie: za 11
Proti 0
Zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 14.02.2019

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

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




