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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. 3365/1   
z dôvodu umiestnenia elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, ul. 
Holubyho, NNV, NNK“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.   

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  
zriadenie vecného bremena na pozemku  parc. č. 3365/1 odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 21.6.2018  žiadosť 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava o zriadenie vecného bremena na 
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 3365/1   z dôvodu umiestnenia elektrických zariadení 
v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, ul. Holubyho, NNV, NNK“. 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. 3365/1 – zast. plocha o celkovej výmere 1592 
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.

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 4.6.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 2
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 4.6.2018 prerokovala :

Názov:  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. 3365/1  
z dôvodu umiestnenia elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, ul. 
Holubyho, NNV, NNK“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.   
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 3365/1 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. 3365/1   
  

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

V Starej Turej 04.06.2018

                                                                                    .......................................
                                                                                        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 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov:  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. 3365/1  
z dôvodu umiestnenia elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, ul. 
Holubyho, NNV, NNK“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s., Bratislava.   
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 3365/1 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. 3365/1   
  

Hlasovanie členov komisie: za 7
proti 0
zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 07.06.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Žiadosť o prenájom pozemku

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Erika Klča, bytom SNP 3/22, Stará Turá 
o prenájom časti ( cca 15 m2 ) z pozemku parc. č. 278. Prenájom pozemku žiada z dôvodu,  že 
na Ul. Družstevnej pri bytovom dome súp. č. 468 je problém s parkovacími miestami. 
V prípade prenájmu časti pozemku tento upraví  zatrávňovacími rohožami na parkovacie 
miesto.

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  
prenájom časti z pozemku parc. č. 278 neodporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 21.6.2018   žiadosť 
pána Erika Klča, bytom SNP 3/22, Stará Turá o prenájom časti ( cca 15 m2 ) z pozemku parc. č. 
278. Prenájom pozemku žiada z dôvodu,  že na Ul. Družstevnej pri bytovom dome súp. č. 468 
je problém s parkovacími miestami. V prípade prenájmu časti pozemku tento upraví  
zatrávňovacími rohožami na parkovacie miesto.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a)  n e s c h v a ľ u j e  
     prenájom časti z pozemku parcele reg. „C“ parc. č. 278

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

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  15.7.2018



Majetkové záležitosti - bod 2.

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

zo zasadnutia konaného dňa 4.6.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 2
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 4.6.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o prenájom pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Erika Klča, bytom SNP 3/22, Stará Turá
o prenájom časti ( cca 15 m2 ) z pozemku parc. č. 278. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, že 
na Ul. Družstevnej pri bytovom dome súp. č. 468 je problém s parkovacími miestami. 
V prípade prenájmu časti pozemku tento upraví zatrávňovacími rohožami na parkovacie 
miesto.
Majetkové oddelenie prenájom časti z pozemku parc. č. 278 neodporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zámer prenájmu časti z pozemku  parcele reg. „C“ parc. č. 278  
                   

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

V Starej Turej 04.06.2018

                                                                                    .......................................
                                                                                        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 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o prenájom pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Erika Klča, bytom SNP 3/22, Stará Turá
o prenájom časti ( cca 15 m2 ) z pozemku parc. č. 278. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, že 
na Ul. Družstevnej pri bytovom dome súp. č. 468 je problém s parkovacími miestami. 
V prípade prenájmu časti pozemku tento upraví zatrávňovacími rohožami na parkovacie 
miesto.
Majetkové oddelenie prenájom časti z pozemku parc. č. 278 neodporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zámer prenájmu časti z pozemku  parcele reg. „C“ parc. č. 278  
                   

Hlasovanie členov komisie: za 7
proti 0
zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 07.06.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Návrh na zámenu nehnuteľností

Na základe jednania mesta Stará Turá s TSK sa pripravuje zámena nehnuteľností. Predmetom 
zámeny budú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod cestami II. a 
III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli 
bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ 
na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá:

- pozemok parc. č. 516/1 – zast. plocha o výmere 2763 m2, pozemok parc. č. 516/7 – zast. 
plocha o výmere 185 m2, pozemok parc. č. 516/9 – ostatná plocha o výmere 80 m2, 
pozemok parc. č. 312/5 – zast. plocha o výmere 234 m2, pozemok parc. č. 582/4  – zast. 
plocha o výmere 66 m2, pozemok parc. č. 591/12 – zast. plocha o výmere 509 m2, 
pozemok parc. č. 1035/3 – vodná plocha o výmere 137 m2, pozemok parc. č. 1038/9 –
zast. plocha o výmere 81 m2, pozemok parc. č. 209/3 – zast. plocha o výmere 1661 m2,
pozemok parc. č. 209/5 – zast. plocha o výmere 1284 m2, pozemok parc. č. 4103/4 –
zast. plocha o výmere 69 m2, pozemok parc. č. 4103/5 – zast. plocha o výmere 93 m2, 
pozemok parc. č. 4103/6 – zast. plocha o výmere 12 m2, pozemok parc. č. 4103/7 –
zast. plocha o výmere 2059 m2, pozemok parc. č. 4103/8 – zast. plocha o výmere 4 m2, 
pozemok parc. č. 4103/9 – zast. plocha o výmere 13 m2, pozemok parc. č. 6010/9 –
zast. plocha o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 6010/10 – zast. plocha o výmere 599 m2, 
pozemok parc. č. 6010/12 – zast. plocha o výmere 304 m2, pozemok parc. č. 4103/3 –
zast. plocha o výmere 2544 m2.

Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ a „E“ 
a stavby v k. ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja so sídlom v Trenčíne:  

- stavby Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne 
postavená na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, 
prípojka kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a    
pozemok parc. č. 619 – zast. plocha o výmere 414 m2, pozemok parc. č. 620/1 – zast. 
plocha o výmere 1853m2, pozemok parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2, 
pozemok parc. č. 622 – záhrady o výmere 406 m2 a pozemok parc. č. 613/1 – ostatné 
plochy o výmere 1115 m2 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 323/11 - zast. plocha 
o výmere 1210 m2, parc. č. 323/12 - zast. plocha o výmere 57 m2, parc. č. 323/13 - zast. 
plocha o výmere 146 m2, parc. č. 323/14 - zast. plocha o výmere 39 m2.

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  zámer 
zámeny nehnuteľností odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  21.6.2018   návrh 
na zámenu nehnuteľností. Predmetom zámeny budú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce 
sa v k. ú. Stará Turá pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ 
na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá:

- pozemok parc. č. 516/1 – zast. plocha o výmere 2763 m2, pozemok parc. č. 516/7 – zast. 
plocha o výmere 185 m2, pozemok parc. č. 516/9 – ostatná plocha o výmere 80 m2, 
pozemok parc. č. 312/5 – zast. plocha o výmere 234 m2, pozemok parc. č. 582/4  – zast. 
plocha o výmere 66 m2, pozemok parc. č. 591/12 – zast. plocha o výmere 509 m2, 
pozemok parc. č. 1035/3 – vodná plocha o výmere 137 m2, pozemok parc. č. 1038/9 –
zast. plocha o výmere 81 m2, pozemok parc. č. 209/3 – zast. plocha o výmere 1661 m2,
pozemok parc. č. 209/5 – zast. plocha o výmere 1284 m2, pozemok parc. č. 4103/4 –
zast. plocha o výmere 69 m2, pozemok parc. č. 4103/5 – zast. plocha o výmere 93 m2, 



pozemok parc. č. 4103/6 – zast. plocha o výmere 12 m2, pozemok parc. č. 4103/7 –
zast. plocha o výmere 2059 m2, pozemok parc. č. 4103/8 – zast. plocha o výmere 4 m2, 
pozemok parc. č. 4103/9 – zast. plocha o výmere 13 m2, pozemok parc. č. 6010/9 –
zast. plocha o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 6010/10 – zast. plocha o výmere 599 m2, 
pozemok parc. č. 6010/12 – zast. plocha o výmere 304 m2, pozemok parc. č. 4103/3 –
zast. plocha o výmere 2544 m2.

Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ a stavby v k. 
ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so 
sídlom v Trenčíne:  

- stavby Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne 
postavená na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, 
prípojka kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a    
pozemok parc. č. 619 – zast. plocha o výmere 414 m2, pozemok parc. č. 620/1 – zast. 
plocha o výmere 1853m2, pozemok parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2, 
pozemok parc. č. 622 – záhrady o výmere 406 m2 a pozemok parc. č. 613/1 – ostatné 
plochy o výmere 1115 m2 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 323/11 - zast. plocha 
o výmere 1210 m2, parc. č. 323/12 - zast. plocha o výmere 57 m2, parc. č. 323/13 - zast.
plocha o výmere 146 m2, parc. č. 323/14 - zast. plocha o výmere 39 m2.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu     
a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov

- zámer zámeny nehnuteľností v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a to pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 516/1–zast. 
plocha o výmere 2763 m2, parc. č. 516/7–zast. plocha o výmere 185 m2, parc. č. 516/9–
ost.plocha o výmere 80 m2, parc. č. 312/5–zast. plocha o výmere 234 m2, parc. č. 
582/4–zast. plocha o výmere 66 m2, parc. č. 591/12–zast. plocha o výmere 509 m2, 
parc. č. 1035/3–vodná plocha o výmere 137 m2, parc. č. 1038/9–zast. plocha o výmere 
81 m2, parc. č. 209/3–zast. plocha o výmere 1661 m2, parc. č. 209/5–zast. plocha 
o výmere 1284 m2, parc. č. 4103/4–zast. plocha o výmere 69 m2, parc. č. 4103/5–zast. 
plocha o výmere 93 m2, parc. č. 4103/6–zast. plocha o výmere 12 m2, parc. č. 4103/7–
zast. plocha o výmere 2059 m2, parc. č. 4103/8–zast. plocha o výmere 4 m2, parc. č. 
4103/9–zast. plocha o výmere 13 m2, parc. č. 6010/9–zast. plocha o výmere 24 m2, 
parc. č. 6010/10–zast. plocha o výmere 599 m2, parc. č. 6010/12–zast. plocha o výmere 
304 m2, parc. č. 4103/3–zast. plocha o výmere 2544 m2 nachádzajúcich sa pod cestami 
II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti - stavba 
Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne postavená 
na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, prípojka 
kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a pozemky parc. č. 
619 – zast. plocha o výmere 414 m2, parc. č. 620/1 – zast. plocha o výmere 1853m2, 
parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2, parc. č. 622 – záhrady o výmere 406 m2 a 
parc. č. 613/1 – ostatné plochy o výmere 1115 m2 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 
323/11 - zast. plocha o výmere 1210 m2, parc. č. 323/12 - zast. plocha o výmere 57 m2, 
parc. č. 323/13 - zast. plocha o výmere 146 m2, parc. č. 323/14 - zast. plocha o výmere 
39 m2 nachádzajúce sa v areály bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávnehon kraja.

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že zamieňané pozemky, ktoré sú vo       
vlastníctve mesta sa nachádzajú pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve TSK a      
pre mesto sú nevyužiteľné. 

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

                                                    
                                                                             Termín :  30.6.2018



Majetkové záležitosti - bod 3.

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

zo zasadnutia konaného dňa 4.6.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 2
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 4.6.2018 prerokovala :

Názov: Návrh na zámenu nehnuteľností 
Na základe jednania mesta Stará Turá s TSK sa pripravuje zámena nehnuteľností. Predmetom 
zámeny budú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod cestami II. a 
III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli 
bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ 
na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá:

- pozemok parc. č. 516/1 – zast. plocha o výmere 2763 m2, pozemok parc. č. 516/7 – zast. 
plocha o výmere 185 m2, pozemok parc. č. 516/9 – ostatná plocha o výmere 80 m2, 
pozemok parc. č. 312/5 – zast. plocha o výmere 234 m2, pozemok parc. č. 582/4  – zast. 
plocha o výmere 66 m2, pozemok parc. č. 591/12 – zast. plocha o výmere 509 m2, 
pozemok parc. č. 1035/3 – vodná plocha o výmere 137 m2, pozemok parc. č. 1038/9 –
zast. plocha o výmere 81 m2, pozemok parc. č. 209/3 – zast. plocha o výmere 1661 m2,
pozemok parc. č. 209/5 – zast. plocha o výmere 1284 m2, pozemok parc. č. 4103/4 –
zast. plocha o výmere 69 m2, pozemok parc. č. 4103/5 – zast. plocha o výmere 93 m2, 
pozemok parc. č. 4103/6 – zast. plocha o výmere 12 m2, pozemok parc. č. 4103/7 –
zast. plocha o výmere 2059 m2, pozemok parc. č. 4103/8 – zast. plocha o výmere 4 m2, 
pozemok parc. č. 4103/9 – zast. plocha o výmere 13 m2, pozemok parc. č. 6010/9 –
zast. plocha o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 6010/10 – zast. plocha o výmere 599 m2, 
pozemok parc. č. 6010/12 – zast. plocha o výmere 304 m2, pozemok parc. č. 4103/3 –
zast. plocha o výmere 2544 m2.

Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ a stavby v k. 
ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so 
sídlom v Trenčíne:  

- stavby Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne 
postavená na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, 
prípojka kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a pozemok
parc. č. 619 – zast. plocha o výmere 414 m2, pozemok parc. č. 620/1 – zast. plocha 
o výmere 1853m2, pozemok parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2, pozemok parc. 
č. 622 – záhrady o výmere 406 m2 a pozemok parc. č. 613/1 – ostatné plochy o výmere 
1115 m2.

Majetkové oddelenie návrh na zámenu nehnuteľností odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zámer zámeny vyššie uvedených nehnuteľností 

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

V Starej Turej 04.06.2018
                                                                                   .......................................
                                                                                        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 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov: Návrh na zámenu nehnuteľností 
Na základe jednania mesta Stará Turá s TSK sa pripravuje zámena nehnuteľností. Predmetom 
zámeny budú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod cestami II. a 
III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli 
bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ 
na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá:

- pozemok parc. č. 516/1 – zast. plocha o výmere 2763 m2, pozemok parc. č. 516/7 – zast. 
plocha o výmere 185 m2, pozemok parc. č. 516/9 – ostatná plocha o výmere 80 m2, 
pozemok parc. č. 312/5 – zast. plocha o výmere 234 m2, pozemok parc. č. 582/4  – zast. 
plocha o výmere 66 m2, pozemok parc. č. 591/12 – zast. plocha o výmere 509 m2, 
pozemok parc. č. 1035/3 – vodná plocha o výmere 137 m2, pozemok parc. č. 1038/9 –
zast. plocha o výmere 81 m2, pozemok parc. č. 209/3 – zast. plocha o výmere 1661 m2,
pozemok parc. č. 209/5 – zast. plocha o výmere 1284 m2, pozemok parc. č. 4103/4 –
zast. plocha o výmere 69 m2, pozemok parc. č. 4103/5 – zast. plocha o výmere 93 m2, 
pozemok parc. č. 4103/6 – zast. plocha o výmere 12 m2, pozemok parc. č. 4103/7 –
zast. plocha o výmere 2059 m2, pozemok parc. č. 4103/8 – zast. plocha o výmere 4 m2, 
pozemok parc. č. 4103/9 – zast. plocha o výmere 13 m2, pozemok parc. č. 6010/9 –
zast. plocha o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 6010/10 – zast. plocha o výmere 599 m2, 
pozemok parc. č. 6010/12 – zast. plocha o výmere 304 m2, pozemok parc. č. 4103/3 –
zast. plocha o výmere 2544 m2.

Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ a stavby v k. 
ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so 
sídlom v Trenčíne:  

- stavby Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne 
postavená na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, 
prípojka kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a    
pozemok parc. č. 619 – zast. plocha o výmere 414 m2, pozemok parc. č. 620/1 – zast. 
plocha o výmere 1853m2, pozemok parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2, 
pozemok parc. č. 622 – záhrady o výmere 406 m2 a pozemok parc. č. 613/1 – ostatné 
plochy o výmere 1115 m2 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 323/11 - zast. plocha 
o výmere 1210 m2, parc. č. 323/12 - zast. plocha o výmere 57 m2, parc. č. 323/13 - zast. 
plocha o výmere 146 m2, parc. č. 323/14 - zast. plocha o výmere 39 m2.

Majetkové oddelenie odporúča zámer zámeny.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
II. s c h v á l i ť    zámer zámeny vyššie uvedených nehnuteľností 

Hlasovanie členov komisie:            za  7
                                                        proti  0
                                                        zdržal sa hlasovania 0
V Starej Turej 07.06.2018
Za správnosť : (tajomník-čka) ..........................                    



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 12.6.2018                                                       Bod programu: 4.4

Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 21.6.2018

Názov materiálu:  Žiadosť o zriadenie vecného bremena                       
                                        

                               

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

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

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

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

Počet strán :  4



Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť MUDr. Martina Lisého a manž. MDDr. Soni Lisej, 
Hurbanova 3157/76, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 1050/3 a parcela reg. „E“ parc. č. 1266 z dôvodu realizácie novej vodovodnej a novej 
kanalizačnej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka  pozemku parc. č. 
1104 v kat. území Stará Turá.   

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  
zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1050/3 a parcela reg. „E“ 
parc. č. 1266 odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 21.6.2018  
žiadosť MUDr. Martina Lisého a manž. MDDr. Soni Lisej, Hurbanova 3157/76, Stará Turá 
o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1050/3 a parcela reg. „E“ 
parc. č. 1266 z dôvodu realizácie novej vodovodnej a novej kanalizačnej prípojky. Vecné 
bremeno bude zriadené v prospech vlastníka  pozemku parc. č. 1104 v kat. území Stará Turá.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1050/3 – zast. plocha o celkovej výmere 97 m2

a pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1266 – zast. plocha o výmere 51 m2, ktoré sú
zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.  
Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre MUDr. Martina Lisého a manž.  
Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
a bude viazané na pozemok parc. č. 1104. 

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 4.

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

zo zasadnutia konaného dňa 4.6.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 2
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 4.6.2018 prerokovala :

Názov: Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť MUDr. Martina Lisého a manž. MDDr. Soni Lisej, 
Hurbanova 3157/76, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 1050/3 a parcela reg. „E“ parc. č. 1266 z dôvodu realizácie novej vodovodnej a novej 
kanalizačnej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka  pozemku parc. č. 
1104 v kat. území Stará Turá.   
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1050/3 
a pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1266 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
          1050/3 a parcela reg. „E“ parc. č. 1266

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

V Starej Turej 04.06.2018

                                                                                    .......................................
                                                                                        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 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov: Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť MUDr. Martina Lisého a manž. MDDr. Soni Lisej, 
Hurbanova 3157/76, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 1050/3 a parcela reg. „E“ parc. č. 1266 z dôvodu realizácie novej vodovodnej a novej 
kanalizačnej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka  pozemku parc. č. 
1104 v kat. území Stará Turá.   
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1050/3 
a pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1266 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

II. s c h v á l i ť    zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
          1050/3 a parcela reg. „E“ parc. č. 1266

Hlasovanie členov komisie:         za  7
                                                    proti  0
                                                    zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 07.06.2018

                                                                                    

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 12.6.2018                                                       Bod programu: 4.5

Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 21.6.2018

Názov materiálu:  Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku                        
                                        

                               

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

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

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

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

Počet strán :  3



Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Anny Gulánovej, bytom Hurbanova  136/4, Stará 
Turá odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 25 – zast. plocha o celkovej 
výmere 1067 m2, nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 136 na Ul. Hurbanovej, 
ktorý je zapísaný na LV č. 4954  pod B86 na mesto Stará Turá.

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku 
parc. č. 25  odporúča za cenu 0,10 €/m2.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí dňa  21.6.2018  
žiadosť pani Anny Gulánovej, bytom Hurbanova  136/4, Stará Turá odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 25 – zast. plocha o celkovej výmere 1067 m2, 
nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 136 na Ul. Hurbanovej, ktorý je zapísaný na 
LV č. 4954  pod B86 na mesto Stará Turá.

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. 25 - zastavaná 
plocha o celkovej výmere 1067 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 4954 v podiele 
128569/643894 pod B86 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za odpredávaný 
spoluvlastnícky podiel je stanovená vo výške 0,10 €/m2. 
Odpredaj sa schvaľuje pre pani Annu Gulánovú, Stará Turá v podiele 6815/643894.

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

                                                                                         

Termín :  31.7.2018



Majetkové záležitosti - bod 5.

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

zo zasadnutia konaného dňa 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pani Anny Gulánovej, bytom Hurbanova  136/4, Stará 
Turá o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 25 – zast. plocha o celkovej 
výmere 1067 m2, nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 136 na Ul. Hurbanovej, 
ktorý je zapísaný na LV č. 4954  pod B86 na mesto Stará Turá.
Majetkové oddelenie odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
25 odporúča za cenu 0,10 €/m2.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    odkúpenie  spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 25 
  za cenu 0,10 €/m2

Hlasovanie členov komisie: za   7
proti   0
zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 07.06.2018

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 12.6.2018                                                           Bod programu: 4.6
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pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 21.6.2018

Názov materiálu:  Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ Stará Turá

                               

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

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

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

Predkladá:                   Ing. Ján  Volár, prednosta MsÚ         .............................................
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Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ

Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  Stará Turá. 
Jedná sa o nasledovný majetok : dielne postavené na pozemku parc. č. 447/2 a hospodárska 
budova postavená na pozemku parc. č. 448.  Pozemky pod týmito stavbami má ZUŠ v správe. 
Z uvedeného dôvodu dávame do správy budovy. 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 ZUŠ Stará Turá. 

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  odporúča zverenie majetku mesta do správy 
ZUŠ. 

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 21.6.2018  návrh 
na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok : dielne 
postavené na pozemku parc. č. 447/2 a hospodárska budova postavená na pozemku parc. č. 
448.  Pozemky pod uvedenými stavbami má ZUŠ v správe. Z uvedeného dôvodu dávame do 
správy aj uvedené budovy. 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 ZUŠ Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

a) s c h v a ľ u j e   
zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy Stará Turá: 

- dielne bez súp. čísla postavené na pozemku parc. č. 447/2 
- hospodárska budova bez súp. čísla postavená na pozemku parc. č. 448 

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť Základnej umeleckej škole Stará Turá a uzatvoriť 
dodatok k zmluve o zverení majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy Stará  
Turá. 

  

                                                                               
                                                                               Termín :   30.6.2018
                                                    



Majetkové záležitosti - bod 6.

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

zo zasadnutia konaného dňa 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov:  Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  Stará Turá. 
Jedná sa o nasledovný majetok : dielne postavené na pozemku parc. č. 447/2 a hospodárska 
budova postavená na pozemku parc. č. 448.  Pozemky pod uvedenými stavbami má ZUŠ v 
správe. Z uvedeného dôvodu dávame do správy aj uvedené budovy. 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 ZUŠ Stará Turá. 
Majetkové oddelenie zverenie majetku do správy ZUŠ odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zverenie majetku do správy ZUŠ Stará Turá
  

Hlasovanie členov komisie: za  7
proti  0
zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej  07.06.2018

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 12.6.2018                                                           Bod programu: 4.7
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Názov materiálu:  Návrh cenníka za zriadenie vecného bremena

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
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3. Písomné stanovisko príslušnej komisie

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

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

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

Počet strán :  4



Návrh cenníka za zriadenie odplatného vecného bremena

Majetkové oddelenie predkladá návrh cenníka mesta za zriadenie odplatného vecného 
bremena. Pre občanov bude zriadenie vecného bremena bez poplatkov. Občan hradí len 
náklady spojené so zriadením vecného bremena, t. j. za vyhotovenie geometrického plánu cca 
250,- €, správny poplatok z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 66,- €. Pre fyzické osoby 
ako podnikateľov a právnické osoby bude zriadenie vecného bremena za odplatu aj s úhradou 
nákladov spojených so zriadením vecného bremena ( GP, vklad do katastra ).  
Návrh cenníka mesta za zriadenie odplatného vecného bremena :
1. Občan
– bez poplatku za zriadenie vecného bremena ( za všetky IS, právo prechodu a prejazdu ), len 
náklady spojené so zriadením vecného bremena
2. Fyzická osoba - podnikateľ, právnické osoby
- za meter uloženej IS a šírke ochranného pásma prislúchajúceho k IS (výmera bude určená 
podľa GP) 2,- €/m2 

- za záber pozemku pod šachtu 100,- €/ za každý začatý m2

- za záber pozemku pod skrinku 100,- €/kus
- za záber pod stavebný objekt 1000,- €/kus
- za záber pozemku pri práve prechodu a prejazdu 10,- €/m2  
3. Spoločnosti s majetkovým podielom mesta
– bez poplatku za zriadenie vecného bremena na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
na návrh primátora mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Uvedený cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena bude po schválení tvoriť 
Prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 9/2017 – S. 

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta návrh cenníka odporúča. 

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 21.6.2018 návrh 
cenníka mesta za zriadenie odplatného vecného bremena. Pre občanov bude zriadenie vecného 
bremena bez poplatkov. Občan hradí len náklady spojené so zriadením vecného bremena, t. j. 
za vyhotovenie geometrického plánu cca 250,- €, správny poplatok z návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností 66,- €. Pre fyzické osoby ako podnikateľov a právnické osoby bude 
zriadenie vecného bremena za odplatu aj s úhradou nákladov spojených so zriadením vecného 
bremena ( GP, vklad do katastra ).  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu     

a)  s c h v a ľ u j e  prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará 
Turá č. 9/2017 – S 

Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena

1. Občan
– bez poplatku za zriadenie vecného bremena ( za všetky IS, právo prechodu a prejazdu ), len 
náklady spojené so zriadením vecného bremena



2. Fyzická osoba - podnikateľ, právnické osoby
- za meter uloženej IS a šírke ochranného pásma prislúchajúceho k IS (výmera bude určená 
podľa GP) 2,- €/m2 

- za záber pozemku pod šachtu 100,- €/ za každý začatý m2

- za záber pozemku pod skrinku 100,- €/kus
- za záber pod stavebný objekt 1000,- €/kus
- za záber pozemku pri práve prechodu a prejazdu 10,- €/m2  

3. Spoločnosti s majetkovým podielom mesta
– bez poplatku za zriadenie vecného bremena na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
na návrh primátora mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá uplatniť „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného                                                      
bremena“  ako Prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 
9/2017 – S v praxi.

                                                                                         
                                                    
                                                                             Termín :  22.6.2018



Majetkové záležitosti - bod 7.
Stanovisko komisie

pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
zo zasadnutia konaného dňa 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov:  Návrh cenníka za zriadenie odplatného vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá návrh cenníka mesta za zriadenie odplatného vecného 
bremena. Pre občanov bude zriadenie vecného bremena bez poplatkov. Občan hradí len 
náklady spojené so zriadením vecného bremena, t. j. za vyhotovenie geometrického plánu cca 
250,- €, správny poplatok z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 66,- €. Pre fyzické osoby 
ako podnikateľov a právnické osoby bude zriadenie vecného bremena za odplatu aj s úhradou 
nákladov spojených so zriadením vecného bremena ( GP, vklad do katastra ).  
Návrh cenníka mesta za zriadenie odplatného vecného bremena :
1. Občan
– bez poplatku za zriadenie vecného bremena ( za všetky IS, právo prechodu a prejazdu ), len 
náklady spojené so zriadením vecného bremena
2. Fyzická osoba - podnikateľ, právnické osoby
- za meter uloženej IS a šírke ochranného pásma prislúchajúceho k IS (výmera bude určená 
podľa GP) 2,- €/m2 

- za záber pozemku pod šachtu 100,- €/ za každý začatý m2

- za záber pozemku pod skrinku 100,- €/kus
- za záber pod stavebný objekt 1000,- €/kus
- za záber pozemku pri práve prechodu a prejazdu 10,- €/m2  
3. Spoločnosti s majetkovým podielom mesta
– bez poplatku za zriadenie vecného bremena na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
na návrh primátora mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Uvedený cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena bude po schválení tvoriť 
Prílohu č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 9/2017 – S. 
Majetkové oddelenie návrh cenníka odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    návrh cenníka za zriadenie odplatného vecného bremena
  

Hlasovanie členov komisie: za  7
proti  0
zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 07.06.2018

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá
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Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 21.6.2018

Názov materiálu:  Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
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4. Snímok z mapy 
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Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, bytom 
Topolecká 2274, Stará Turá a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou, bytom Topolecká 2144, 
Stará Turá o odkúpenie časti ( cca 350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odkúpenie časti z 
pozemku žiadajú z dôvodu doriešenia nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.  

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta  zámer 
odpredaja časti z pozemku odporúčajú.

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 21.6.2018  žiadosť 
pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, bytom Topolecká 2274, Stará Turá a Dalibora 
Jankoviča s manž. Máriou, bytom Topolecká 2144, Stará Turá o odpredaj časti ( cca 350 m2 ) z 
pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku žiadajú z dôvodu doriešenia nezrovnalostí 
s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov
zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 v zmysle § 9a odst. 
8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  
bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok tvorí 
prístupovú cestu k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Vzhľadom na polohu nie je pre 
mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať 
v majetku mesta.

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

                                                    
                                                                             Termín :  30.6.2018



Majetkové záležitosti - bod 5.

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

zo zasadnutia konaného dňa 4.6.2018

Prítomní členovia komisie: 5
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 2
Komisia uznášaniaschopná: áno,  nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 
konanom dňa 4.6.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odpredaj časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, bytom 
Topolecká 2274, Stará Turá a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou, bytom Topolecká 2144, 
Stará Turá o odpredaj časti ( cca 350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku 
žiadajú z dôvodu doriešenia nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.  
Majetkové oddelenie zámer odpredaja časti z  pozemku parc. č. 8814/1 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 8814/1   
  

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

V Starej Turej 04.06.2018

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

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



Majetkové záležitosti - bod 8.

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

zo zasadnutia konaného dňa 7.6.2018

Prítomní členovia komisie: 7
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 8
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 
na zasadnutí konanom dňa 7.6.2018 prerokovala :

Názov:  Žiadosť o odpredaj časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, bytom 
Topolecká 2274, Stará Turá a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou, bytom Topolecká 2144, 
Stará Turá o odpredaj časti ( cca 350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku 
žiadajú z dôvodu doriešenia nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.  
Majetkové oddelenie zámer odpredaja časti z  pozemku parc. č. 8814/1 odporúča.

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť    zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 8814/1   
  

Hlasovanie členov komisie: za  7
proti  0
zdržal sa hlasovania  0

V Starej Turej 07.06.2018

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



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá
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Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 21.6.2018

Názov materiálu: Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb 
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2. Návrh uznesenia MsZ
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Schválil   :                   Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ         .............................................
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Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb

Majetkové oddelenie predkladá návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických 
služieb Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok : Kefa Adler ( zametací stroj Adler K600 
pre nakladač Krammer).  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 Stará Turá. 

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  12.6.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 21.6.2018  návrh 
na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb Stará Turá. Jedná sa o nasledovný 
majetok : Kefa Adler ( zametací stroj Adler K600 pre nakladač Krammer).  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 Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

a) s c h v a ľ u j e   
zverenie majetku mesta do správy Technických služieb Stará Turá: 

- STR500282 Kefa Adler v obstarávacej hodnote 9 978,- €

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť Technickým službám Stará Turá a uzatvoriť 
dodatok k zmluve o zverení majetku mesta do správy.

  

                                                                               
                                                                               Termín :   30.6.2018
                                                    




