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Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Petra Nadányiho a manž. Mgr. Anny Nadányi
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č. 16513/2 z dôvodu
realizácie NN elektrickej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka
pozemku parc. č. 16504/1 v kat. území Stará Turá, miestna časť Papraď.
Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu
a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zriadenie vecného bremena na pozemkoch
parc. č. 16852 a 16513/2 odporúčajú s podmienkou, že rozkopávka miestnej komunikácie
bude realizovaná formou podtláčania.
Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá 6.2.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 žiadosť
Ing. Petra Nadányiho a manž. Mgr. Anny Nadányi o zriadenie vecného bremena na
pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č. 16513/2 z dôvodu realizácie NN elektrickej prípojky.
Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka pozemku parc. č. 16504/1 v kat. území
Stará Turá, miestna časť Papraď.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti
a) s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena s podmienkou, že rozkopávka miestnej
komunikácie bude realizovaná formou podtláčania.
Vecné bremeno bude zriadené na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 16852 –
záhrady o celkovej výmere 942 m2 a parc. č. 16513/2 – zast. plocha o celkovej
výmere 1807 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto
Stará Turá v celosti. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Ing. Petra
Nadányiho a manž. Mgr. Annu Nadányiovú. Vecné bremeno bude spočívať v práve
uloženia NN elektrickej prípojky a bude viazané na pozemok parc. č. 16504/1.
b) u k l a d á
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

Termín : bezodkladne po splnení podmienky

Majetkové záležitosti - bod 1.
Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 1.2.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 1.2.2018 prerokovala :
Názov: Žiadosť o o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Petra Nadányiho a manž. Mgr. Anny Nadányi
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č. 16513/2 z dôvodu
realizácie NN elektrickej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníkov
pozemku parc. č. 16504/1 v kat. území Stará Turá, miestna časť Papraď.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č.
16513/2 odporúča.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
I. s c h v á l i ť zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č.
16513/2

Hlasovanie členov komisie:

za 6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 01.02.2018

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

Majetkové záležitosti - bod 1.
Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 29.1.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí
konanom dňa 29.1.2018 prerokovala :
Názov: Žiadosť o o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Petra Nadányiho a manž. Mgr. Anny Nadányi
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č. 16513/2 z dôvodu
realizácie NN elektrickej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníkov
pozemku parc. č. 16504/1 v kat. území Stará Turá, miestna časť Papraď.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č.
16513/2 odporúča.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
II. s c h v á l i ť zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 16852 a parc. č.
16513/2
Za nasledovných podmienok:
- zriadiť vecné bremeno v súlade s Dodatkom č. 3 k zásadám hospodárenia s majetkom mesta,
- rozkopávka MK bude realizovaná formou podtláčania.
Hlasovanie členov komisie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 29.01.2018
.......................................
predseda komisie

Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Mgr. Michaely Hanákovej o zriadenie vecného
bremena na pozemku parc. č. 16846/2 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky. Vecné
bremeno bude zriadené v prospech vlastníka pozemku parc. č. 16849/14 v kat. území Stará
Turá, miestna časť Papraď.
Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu
a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta zriadenie vecného bremena na pozemku
parc. č. 16846/2 odporúčajú s podmienkou, že pri realizácií bude zachovaný odvodňovací
systém komunikácie.
Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá 6.2.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 žiadosť
Mgr. Michaely Hanákovej o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16846/2
z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníka
pozemku parc. č. 16849/14 v kat. území Stará Turá, miestna časť Papraď.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti
a) s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena s podmienkou, že pri realizácií bude zachovaný
odvodňovací systém komunikácie.
Vecné bremeno bude zriadené na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16846/2 – zast.
plocha o celkovej výmere 1269 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým
číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje
pre Mgr. Michaelu Hanákovú. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia
vodovodnej prípojky a bude viazané na pozemok parc. č. 16849/14.
b) u k l a d á
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

Termín : bezodkladne po splnení podmienky

Majetkové záležitosti - bod 2.
Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 1.2.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 1.2.2018 prerokovala :

Názov: Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Mgr. Michaely Hanákovej o zriadenie vecného
bremena na pozemku parc. č. 16846/2 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky. Vecné
bremeno bude zriadené v prospech vlastníka pozemku parc. č. 16849/14 v kat. území Stará
Turá, miestna časť Papraď.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16846/2 odporúča.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
I.

sc h vá l iť
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16846/2
v súlade s Dodatkom o zásadách hospodárenia s majetkom mesta a
s podmienkou, že pri realizácii bude zachovaný odvodňovací systém
komunikácie

Hlasovanie členov komisie:

za 6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 01.02.2018

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

Majetkové záležitosti - bod 2.
Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 29.1.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí
konanom dňa 29.1.2018 prerokovala :
Názov: Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Mgr. Michaely Hanákovej o zriadenie vecného
bremena na pozemku parc. č. 16846/2 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky. Vecné
bremeno bude zriadené v prospech vlastníka pozemku parc. č. 16849/14 v kat. území Stará
Turá, miestna časť Papraď.
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16846/2 odporúča.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
II.

s c h v á l i ť zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16846/2

Za nasledovných podmienok:
- zriadiť vecné bremeno v súlade s Dodatkom č. 3 k zásadám hospodárenia s majetkom mesta,
- pri realizácií zachovať odvodňovací systém komunikácie.
Hlasovanie členov komisie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 29.01.2018
.......................................
predseda komisie
Za správnosť : (tajomník-čka) ........................
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Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie
súhlasu s umiestnením a zhotovením verejnej elektronickej komunikačnej siete na Hlubockého
ul. k novým bytovým domom súp. č. 676/1 a súp. č. 306/27.
Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu
odporúčajú vydať súhlas k umiestneniu stavby s nasledujúcimi podmienkami:
- trasovanie pred DŠS umiestniť do zelene,
- križovanie prístupovej komunikácie k BD súp.č. 676 a súp.č. 306 riešiť podtláčaním,
- v rámci súhlasu k umiestneniu stavby riešiť aj zmluvu o budúcej zmluve o vecnom
bremene s tým, že bude odplatné jednorázovou odplatou v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení.
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odporúča vydať súhlas k umiestneniu stavby
s podmienkou, že výška jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo výške
20,- € za každý meter siete, 50,- € za každý pozemok pod skrinku, prípadne 1000,- € za
stavebný objekt. Upresnenie bude podľa priloženej PD.
Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá 6.2.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 žiadosť
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením verejnej
elektronickej komunikačnej siete na Hlubockého ul. k novým bytovým domom súp. č. 676/1 a súp. č.
306/27.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti
a) s c h v a ľ u j e vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej
elektronickej komunikačnej siete s nasledujúcimi podmienkami:
- trasovanie pred DŠS umiestniť do zelene,
- križovanie prístupovej komunikácie k BD súp.č. 676 a súp.č. 306 riešiť
podtláčaním,
- v rámci súhlasu k umiestneniu stavby riešiť aj zmluvu o budúcej zmluve o vecnom
bremene s tým, že bude odplatné jednorázovou odplatou v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení.
- výška jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo výške 20,- € za
každý meter siete, 50,- € za každý pozemok pod skrinku, prípadne 1000,- € za
stavebný objekt. Upresnenie bude podľa priloženej PD.
b) s c h v a ľ u j e
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parcela reg „E“ parc. č. 546/203 a
parcely reg. „C“ parc. č. 458/1, parc. č. 458/2, parc. č. 442/1, parc. č. 441/1, parc. č. 441/3,
parc. č. 441/4 ktoré sú zapísané na LV č. 1 ( rozsah bude upresnený po doložení PD ).
Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,
Bratislava, IČO 35 763 469. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektronickej
komunikačnej siete. Výška jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo
výške 20,- € za každý meter siete, 50,- € za každý pozemok pod skrinku, prípadne 1000,- €
za stavebný objekt. Upresnenie bude podľa priloženej PD.
c) u k l a d á
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadetľovi a vydať súhlas s umiestnením
a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Po realizácii
a predložení geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení odplatného vecného
bremena.
Termín : bezodkladne po splnení podmienky

Majetkové záležitosti - bod 3.
Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 1.2.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 1.2.2018 prerokovala :
Názov: Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej
siete
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie
súhlasu s umiestnením a zhotovením verejnej elektronickej komunikačnej siete na Hlubockého
ul. k novým bytovým domom súp. č. 676/1 a súp. č. 306/27.
Majetkové oddelenie vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej
elektronickej komunikačnej siete na Hlubockého ul. odporúča.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
I. s c h v á l i ť vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej
elektronickej telekomunikačnej siete s podmienkou, že výška
jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo výške
20,00 € za každý meter siete; 50,00 € za každý pozemok pod skrinku;
prípadne 1 000,00 € za stavebný objekt. Spresnenie bude podľa
priloženej projektovej dokumentácie.

Hlasovanie členov komisie:

za 6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 01.02.2018

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

Majetkové záležitosti - bod 3.
Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 29.1.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí
konanom dňa 29.1.2018 prerokovala :
Názov: Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej
siete
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava o vydanie
súhlasu s umiestnením a zhotovením verejnej elektronickej komunikačnej siete na Hlubockého
ul. k novým bytovým domom súp. č. 676/1 a súp. č. 306/27.
Majetkové oddelenie vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej
elektronickej komunikačnej siete na Hlubockého ul. odporúča.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
II. s c h v á l i ť vydanie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej
elektronickej telekomunikačnej siete
Za nasledovných podmienok:
- trasovanie pred DŠS umiestniť do zelene,
- križovanie prístupovej komunikácie k BD súpisné č. 676 a súpisné č. 306 riešiť
podtláčaním,
- v rámci súhlasu k umiestneniu stavby riešiť aj zmluvu o budúcej zmluve o vecnom
bremene s tým, že bude odplatné jednorazovou odplatou v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení.
Hlasovanie členov komisie:

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 29.01.2018
.......................................
predseda komisie
Za správnosť : (tajomník-čka) ........................

MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 6.2.2018

Bod programu: 4.4

Materiál
pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 15.2.2018

Názov materiálu: Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu

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

Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu
Majetkové oddelenie predkladá návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá. Jedná sa o nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v areáli
bývalej SPŠE na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej a to – budova býv. internátu s.č. 377,
dielne + nadstavba bez súp. č. a telocvičňa bez súp. č.
Majetkové oddelenie a komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta
doplnenie
nehnuteľného majetku a to - Domov mládeže súp. č. 377, dielne + nadstavba bez súp. č.,
telocvičňa bez súp., do nájomnej zmluvy odporúčajú.
Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá 6.2.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 návrh
na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá. Jedná sa o
nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v areáli bývalej SPŠE na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej
Turej a to – budova bývalého internátu súp. č. 377, dielne + nadstavba bez súp. č. a telocvičňa
bez súp. č.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu
a) s c h v a ľ u j e
doplnenie do nájomnej zmluvy od 1.1.2018 nasledovný nehnuteľný majetok mesta
nachádzajúci sa na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej:
- Domov mládeže súp. č. 377 v obstarávacej cene 306 102,42 €
- Dielne + nadstavba bez súp. č. v obstarávecej cene 105 836,10 €
- Telocvičňa bez súp. č. v obstarávacej cene 158 759,87 €
b) u k l a d á
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. a uzatvoriť
dodatok k nájomnej zmluve.

Termín : 28.2.2018

Majetkové záležitosti - bod 5.
Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 1.2.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 4
Prizvaní: 7
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,
Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 1.2.2018 prerokovala :
Názov: Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu
Majetkové oddelenie predkladá návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá. Jedná sa o nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v areáli
bývalej SPŠE na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej a to – budova býv. internátu s.č. 377,
dielne + nadstavba bez súp. č. a telocvičňa bez súp. č.
Majetkové oddelenie doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará
Turá a to budova býv. internátu s.č. 377, dielne + nadstavba bez súp. č. a telocvičňa bez súp. č.
odporúča.
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej
I. s c h v á l i ť doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o.

Hlasovanie členov komisie:

za 6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 01.02.2018

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

MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 6.2.2018

Bod programu: 4.5

Materiál
pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 15.2.2018

Názov materiálu: Návrh na zmenu uzenesenia č. 19 - XVII/2016

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Uznesenie MsZ č. 19-XVII/2016 zo dňa 23.6.2016

Spracoval:

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

Schválil :

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

.............................................

Predkladá:

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

.............................................

Počet strán : 2

Návrh na zmenu uzenesenia č. 19 - XVII/2016
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zmenu uznesenia č. 19 – XVII/2016 zo dňa
23.6.2016. Predmetným uznesením bol vlastníkom bytov v bytovom dome súp. Č. 221 na
Dibrovovej ul. schválený odpredaj pozemkov parc. č. 944/1 a parc. č. 944/2. Z dôvodu zmeny
vlastníka bytu č. 4 v bytovom dome súp. č. 221 je potrebné zmeniť v uznesení č. 19 –
XVII/2016 v bode a) pod poradovým č. 4 vlastníka nasledovne : Miroslav Drška a Denisa
Poláčková.
Majetkové oddelenie zmenu uznesenia č. 19 – XVII/2016 odporúča.
Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá 6.2.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 návrh
na zmenu uznesenia č. 19 – XVII/2016 zo dňa 23.6.2016. Predmetným uznesením bol
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. Č. 221 na Dibrovovej ul. schválený odpredaj
pozemkov parc. č. 944/1 a parc. č. 944/2. Z dôvodu zmeny vlastníka bytu č. 4 v bytovom dome
súp. č. 221 je potrebné zmeniť v uznesení č. 19 – XVII/2016 v bode a) pod poradovým č. 4
vlastníka nasledovne : Miroslav Drška a Denisa Poláčková.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu
a) s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 19 – XVII/2016 zo dňa 23.6.2016 v bode a) pod poradovým č. 4
nasledovne:
Miroslav Drška a Denisa Poláčková podiel 9651/70893.
b) u k l a d á
MsÚ Stará Turá zmenu v uzesení č. 19 – XVII/2016 zapracovať do kúpnej zmluvy.

Termín : 28.2.2018

MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 6.2.2018

Bod programu: 4.6

Materiál
pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 15.2.2018

Názov materiálu: Žiadosť o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény

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

Spracoval:

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

Schválil :

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

.............................................

Predkladá:

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

.............................................

Počet strán : 3

Žiadosť o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť Ing. Igora Andela o súhlas so zavesním drôtovej
prijímacej antény. Táto anténa by bola zavesená na BD Hurbanova 3130 a druhou stranou na
budove ZŠ na Hurbanovej ul.
Majetkové oddelenie, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu
neodporúčajú vydať súhlas so zavesením drôtovej prijímacej antény.
Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá 6.2.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018
žiadosť Ing. Igora Andela o súhlas so zavesním drôtovej prijímacej antény. Táto anténa by
bola zavesená na BD Hurbanova 3130 a druhou stranou na budove ZŠ na Hurbanovej ul.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu
a) n e s c h v a ľ u j e

vydanie súhlasu na zavesenie drôtovej prijímacej antény

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

Termín : 28.2.2018

Žiadosť o stanovisko: bod č.7
Stanovisko komisie
pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 29.01.2018
Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 3
Prizvaní: 3
Komisia uznášaniaschopná: áno, nie,
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na
zasadnutí konanom dňa 29.01.2018 prerokovala žiadosť Ing. Igora Andela, zo dňa 23.01.2018
(evid.č.737/2018) o súhlas so zavesením drôtovej prijímacej rezonančnej antény, ktorá bude
uchytená na BD Hurbanova č. 3130/9 a druhou stranou na budove Základnej školy Hurbanova
128/25
Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

I. s c h v á l i ť vydanie súhlasu k umiestneniu drôtovej prijímacej rezonančnej antény
na budovu Základnej školy Hurbanova 128/25.

Hlasovanie členov komisie:

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1

V Starej Turej, 29.01. 2018
.......................................................
predseda komisie

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

MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej dňa 13.2.2018

Bod programu: 4.7

Materiál
pre XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 15.2.2018

Názov materiálu: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Snímok z mapy

Spracoval:

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

Schválil :

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

.............................................

Predkladá:

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

.............................................

Počet strán : 3

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcela reg.
„E“ parc. č. 6402 – záhrady o výmere 176 m2 v podiele 1/1, ktorý sa nachádza pod Hasičskou
zbrojnicou v Súši. Pozemok
je zapísaný vo vlastníctve pána Juraja Čičmanského.
Majetkovoprávne vysporiadanie navrhuje za kúpnu cenu 3,- €/m2.
Majetkové oddelenie majetkovoprávne vysporiadenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 6402
odporúča za cenu 3,- €/m2.
Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá 13.2.2018

Návrh na uznesenie
Uznesenie číslo........./2018
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.2.2018 návrh
na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 6402 – záhrady o výmere
176 m2 v podiele 1/1, ktorý sa nachádza pod Hasičskou zbrojnicou v Súši. Pozemok je
zapísaný vo vlastníctve pána Juraja Čičmanského. Majetkovoprávne vysporiadanie navrhuje za
kúpnu cenu 3,- €/m2.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu
a) s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 6402 – záhrada o výmere 176 m2,
v podiele 1/1 za kúpnu cenu 3,- €/m2.
Pozemok parc. č. 6402 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV na pána Juraja
Čičmanského vo veľkosti podielu 1/1.
Kupujúce Mesto Stará Turá, IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo k pozemku parc.
č. 6402 vo veľkosti podielu 1/1.
b) u k l a d á
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť vlastníkovi pozemku a uzatvoriť kúpnu zmluvu.

Termín : 31.3.2018

