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MESTO  STARÁ  TURÁ
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V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.1    

Materiál
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Názov materiálu: Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
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Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM .............................................

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

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Bc. Matúša Jankoviča, Topolecká 
2144, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 
z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky (odtok z ČOV)  v prospech vlastníka pozemku parc. 
č. 7540/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  zriadenie bezodplatného vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10961 
m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará 
Turá v podiele 1/1, pre Bc. Matúša Jankoviča, rod. XXXXX, nar. XXXXX, rodné číslo
XXXXX, bytom Topolecká 2144, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 
kanalizačnej prípojky (odtok z ČOV) v prospech vlastníka pozemku parcele reg. „C“ parc. č. 
7540/3.



Majetkové záležitosti - bod 1.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2 
Prizvaní:  6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o zriadenie vecného bremena a 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1.

                                
                        

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová

Predseda komisie : Ing. Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 1

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 05.09.2019 prerokovala Žiadosť o zriadenie vecného 
bremena a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.2       

Materiál
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Materiál obsahuje:
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3)  Stanovisko komisie pre výstavbu a ŽP
4)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
5)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Milana Topora, Miškéch Dedinka 
1007, Lubina o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3774. Pozemok sa 
nachádza vedľa komunikácie Stará Turá – Miškech Dedinka, ktorá časťou tohto pozemku 
prechádza. Túto časť žiadateľ navrhuje ponechať vo vlastníctve mesta. Žiadateľ je vlastníkom 
susediaceho pozemku parcele reg. „E“ parc. č. 3773.  

Návrh  uznesenia

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

n e s c h v a ľ u j e  

odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3774.



Majetkové záležitosti - bod 2.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2 
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o odkúpenie pozemku a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

neschváliť

odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3774. 

                        
Hlasovanie členov komisie: za: 8

proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová

Predseda komisie : Ing Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 2.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o odkúpenie pozemku
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

neschváliť

odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3774. 

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.3      

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre výstavbu a ŽP
4)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
5)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti JKT projekt s.r.o., Nové 
Mesto nad Váhom ako povereného zástupcu investora – Petra Ježíka, Hurbanova 152/60, 
Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemku parcele reg. „E“ parc. č. 546/203 a na 
pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 442/7, 440/5, 440/2 z dôvodu realizácie vodovodnej, 
kanalizačnej a elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 401/1, parc. č. 
401/2 a parc. č. 402.

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  zriadenie bezodplatného vecného bremena s podmienkou dať rozkopávku 
do pôvodného stavu a cez parkovisko na ul. Hlubockého realizovať pretlakom od ul. 
Hlubockého cez parkovisko popod oporný (gabionový) múr, 

na pozemkoch parcely reg. „C“ 
parc. č. 442/7  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, 
parc. č. 440/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2,
parc. č. 440/2 – záhrada o výmere 913 m2,
a pozemku parcela reg. „E“ 
parc. č. 546/203 - ostatná plocha o výmere 3057 m2,
ktoré sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 
v podiele 1/1, pre Petra Ježíka, rod. XXXXX, nar. XXXXX, rodné číslo XXXXX bytom 
Hurbanova 152/60, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 
prípojky, kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemkov parcely
reg. „C“ parc. č. 401/1 a parc. č. 402.



Majetkové záležitosti - bod 3.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2 
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o zriadenie vecného bremena 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203
a pozemkoch parcele reg. „C“   parc. č. 442/7, parc. č. 440/5, parc. č. 440/2. Žiada 
doplniť do podmienok vecného bremena a  rozkopávkového povolenia dať do pôvodného 
stavu. Realizovať pretlakom od ul. Hlubockého cez parkovisko popod oporný (gabionový) 
múr.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová 

Predseda komisie : Ing. Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 3.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o zriadenie vecného 
bremena a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 
a pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 442/7, parc. č. 440/5, parc. č. 440/2 v súlade 
s podmienkami komisie pre výstavbu a životné prostredie.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.4    

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Žiadosť o prenájom časti z pozemku 

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre výstavbu a ŽP
4)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
5)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Eleny Vítekovej, Kozmonautov 
399/22, Stará Turá o prenájom časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 717. Pozemok sa 
nachádza medzi garážami na ul. Gen. M. R. Štefánika a ul. Kozmonautov. 

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

n e s c h v a ľ u j e  

prenájom časti z pozemku parcele reg. „C“ parc. č. 717.



Majetkové záležitosti - bod 4.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2 
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o prenájom časti z pozemku a
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

neschváliť

prenájom časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 717.

Hlasovanie členov komisie: za: 0
proti: 8
zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová

Predseda komisie : Ing. Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 4.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 7 
Neprítomní členovia komisie: 4 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o prenájom časti 
z pozemku a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

neschváliť

prenájom časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 717.  Zároveň odporúča prenechať
pozemky nachádzajúce sa medzi garážami na ul. Gen. M. R. Štefánika a ul. 
Kozmonautov do nájmu spoločnosti Technotur, ktorý následne zistí súčasných 
užívateľov a uzatvorí s nimi zmluvy o podnájme. 

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

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.5     

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Žiadosť o prenájom pozemkov 

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre výstavbu a ŽP
4)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
5)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Alice Škriečkovej, Kozmonautov 
398/20, Stará Turá o prenájom pozemku parcele reg. „C“ parc. č. 716 a časti z pozemku 
parcela reg. „C“ parc. č. 717. Pozemok sa nachádza medzi garážami na ul. Gen. M. R. 
Štefánika a ul. Kozmonautov. 

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

n e s c h v a ľ u j e  

prenájom pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 716 a parc. č. 717.



Majetkové záležitosti - bod 5.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2 
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o prenájom pozemkov a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

neschváliť

prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 716  a časti z pozemku parcele reg. „C“ 
parc. č. 717.

Hlasovanie členov komisie: za: 0
proti: 8
zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová

Predseda komisie : Ing. Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 5.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 7 
Neprítomní členovia komisie: 4 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o prenájom pozemkov a 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

neschváliť

prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 716  a časti z pozemku parcele reg. „C“ 
parc. č. 717. Zároveň odporúča prenechať pozemky nachádzajúce sa medzi garážami na 
ul. Gen. M. R. Štefánika a ul. Kozmonautov do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. 
Stará Turá, ktorý následne zistí súčasných užívateľov a uzatvorí s nimi zmluvy 
o podnájme. 

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

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.6       

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku 

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre výstavbu a ŽP
4)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
5)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská 
distribučná a.s. Bratislava o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1 o
výmere cca 40 m2. Odpredaj žiadajú z dôvodu výstavby transformačnej stanice.

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

n e s c h v a ľ u j e   

odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1.



Majetkové záležitosti - bod 7.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2 
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zámer odpredaja časti z pozemku  parcela reg. „E“ parc. č. 102/1, ale odporúča odložiť 
daný bod rokovania až po dobu prerokovania bodu č. 6.

  

                        
Hlasovanie členov komisie: za: 0

proti: 8
zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová 

Predseda komisie : Ing. Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 7.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej  
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o odkúpenie časti z 
pozemku a odporúča opätovné predloženie žiadosti na ďalšie zasadnutie komisie, a to až 
po rokovaní zainteresovaných strán.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.7       

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Žiadosť o zmenu výšky odplaty za zriadenie vecného 
bremena

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
4)  Prílohy:
      a) Uznesenie č. 4-XXXV/2018 zo dňa 19.4.2018

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na zmenu výšky odplaty za zriadenie 
vecného bremena. Uznesením č. 4 – XXXV/2018 zo dňa 19.4.2018 bolo spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava schválené zriadenie odplatného vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc.č. 608/2, ktoré bude spočívať v práve uloženia elektrického 
vedenia. Výška jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena bolo schválená 
nasledovne - vo výške 20,- € za každý meter siete, 50,- € za každý pozemok pod skrinku, 
prípadne 1000,- € za stavebný objekt. Schválená výška odplaty, nie je v súlade so schváleným 
Cenníkom mesta za zriadenie odplatného vecného bremena. ZDS a.s. Bratislava navrhuje 4 ,-
€/m2 výmery vecného bremena. Výmera vecného bremena bude vymedzená geometrickým 
plánom. 

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  zmenu výšky odplaty za zriadenie vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2 nasledovne – vo výške 4,- € za každý meter siete. 
Výmera vecného bremena bude vymedzená geometrickým plánom. 



Majetkové záležitosti - bod 8.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej  
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o zmenu výšky odplaty za 
zriadenie vecného bremena a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zmenu výšky odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. 
č. 608/2 vo výške 4,- € za každý meter siete. 

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.8       

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
4)  Prílohy: -

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu 
spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá od 1.7.2019. Jedná  sa nasledovné pozemky –
parc. č. 45/8, parc. č. 55, parc. č. 54/6, parc. č. 93, parc. č. 1761/20, parc. č. 1761/24, parc. č. 
1761/193, parc. č. 1761/200, parc. č. 1761/206, parc. č. 287/1,  parc. č. 542/1, parc. č. 592/1, 
parc. č. 715/1, parc. č. 717, parc. č. 1050/1, parc. č. 1680/138, parc. č. 1680/160, parc. č. 
1680/173, parc. č. 1680/177 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 546/203(parcela CKN parc. 
č. 157/1),  parc. č. 1384, parc. č. 1387/1 a parc. č. 1388 (parcela CKN parc. č. 1589/65) 
zapísané na LV č. 1, ktoré spoločnosť TECHNOTUR s.r.o prenajíma podnájomcom.  
Zámer prenájmu pozemkov parcele reg. „C“ a to časti pozemkov parc. č. 45/8 – zast. plocha 
o celkovej výmere 19502 m2, parc. č. 55 – zast. plocha o celkovej výmere 10m2, parc. č. 54/6 
– ostatná plocha o celkovej výmere 74 m2, parc. č. 93 – zast. plocha o celkovej výmere 122 
m2, parc. č. 1761/20 – zast. plocha o celkovej výmere 12518 m2, parc. č. 1761/24 – zast. 
plocha o celkovej výmere 5047 m2, parc. č. 1761/193 – ostatná plocha o celkovej výmere 
1707 m2, parc. č. 1761/200 – ostatná plocha o celkovej výmere 932 m2, parc. č. 1761/206 –
zast. plocha o celkovej výmere 6731 m2, parc. č. 287/1 – zast. plocha o celkovej výmere 
15143 m2,  parc. č. 542/1 – zast. plocha o celkovej výmere 3634 m2, parc. č. 592/1 – zast. 
plocha o celkovej výmere 2548 m2, parc. č. 715/1 – zast. plocha o celkovej výmere 1911 m2, 
parc. č. 717 – ostatná ploch o celkovej výmere 260 m2, parc. č. 1050/1 – zast. plocha 
o celkovej výmere 2550 m2, parc. č. 1680/138 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 397 
m2, parc. č. 1680/160 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 270 m2, parc. č. 1680/173 –
trvalý trávny porast o celkovej výmere 366 m2, parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast 
o celkovej výmere 582 m2 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha 
o celkovej výmere 3057 m2 (parcela CKN parc. č. 157/1),  parc. č. 1384 – záhrada o celkovej 
výmere 262 m2, parc. č. 1387/1 – záhrada o celkovej výmere 372 m2 a parc. č. 1388 – orná 
pôda o celkovej výmere 2192 m2 (parcela CKN parc. č. 1589/65)  bol zverejnený dňa  
18.7.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e

doplnenie pozemkov do nájomnej zmluvy spoločnosti TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. 
Štefánika 380/45, Stará Turá, IČO 36 704 482 s dobou nájmu na neurčito nasledovne: 
časti pozemkov parcely reg. „C“ 
parc. č. 45/8 – zast. plocha o celkovej výmere 19502 m2, 
parc. č. 55 – zast. plocha o celkovej výmere 10m2, 
parc. č. 54/6 – ostatná plocha o celkovej výmere 74 m2, 
parc. č. 93 – zast. plocha o celkovej výmere 122 m2,
parc. č. 1761/20 – zast. plocha o celkovej výmere 12518 m2, 
parc. č. 1761/24 – zast. plocha o celkovej výmere 5047 m2,
parc. č. 1761/193 – ostatná plocha o celkovej výmere 1707 m2, 
parc. č. 1761/200 – ostatná plocha o celkovej výmere 932 m2,
parc. č. 1761/206 – zast. plocha o celkovej výmere 6731 m2,



parc. č. 287/1 – zast. plocha o celkovej výmere 15143 m2,
parc. č. 542/1 – zast. plocha o celkovej výmere 3634 m2,
parc. č. 592/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2548 m2,
parc. č. 715/1 – zast. plocha o celkovej výmere 1911 m2,
parc. č. 717 – ostatná plocha o celkovej výmere 260 m2,
parc. č. 1050/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2550 m2,
parc. č. 1680/138 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 397 m2,
parc. č. 1680/160 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 270 m2,
parc. č. 1680/173 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 366 m2,
parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 582 m2

a pozemky parcely reg. „E“ 
parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 3057 m2 (parcela CKN parc. č. 157/1),
parc. č. 1384 – záhrada o celkovej výmere 262 m2,
parc. č. 1387/1 – záhrada o celkovej výmere 372 m2

parc. č. 1388 – orná pôda o celkovej výmere 2192 m2 (parcela CKN parc. č. 1589/65),
ktoré spoločnosť TECHNOTUR s.r.o prenajíma podnájomcom.  Pozemky sú zapísané v k. ú. 
Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1.

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímané časti pozemkov TECHNOTUR 
s.r.o. prenajíma podnájomcom na základe nájomnej zmluvy s mestom Stará Turá a predmetu 
svojej činnosti.



Majetkové záležitosti - bod 9.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Návrh na doplnenie nehnuteľností 
do nájmu a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej.

schváliť

doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 
a zároveň odporúča spracovať cenník prenájmov pozemkov.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.9      

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Návrh na vyhlásenie trvalej prebytočnosti nehnuteľného 
majetku mesta a návrh podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj garáže nachádzajúcej sa pod BD 362. 

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
4)  Prílohy:
      a) Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
      b) Snímok z mapy

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh primátora mesta na rozhodnutie 
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta. Jedná sa o nebytový priestor č. 2 –
garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 362 na ulici Gen. M. R. Štefánika v Starej 
Turej, evidovaný na liste vlastníctva č. 3457 v k. ú. Stará Turá. Garáž mesto nevyužíva a je 
trvale prebytočným majetkom mesta a bude ponúknutá na odpredaj obchodnou verejnou 
súťažou.
Zároveň oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj  nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Ul. Gen. M. R. Štefánika 
362, Stará Turá. Jedná sa o nebytový priestor –garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 
362 a je vo vlastníctve mesta Stará Turá v podiele 1/1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže 
je aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 2200/133496. Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 3457. Súčasťou 
predaja je aj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 545 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 633 m2 vo veľkosti 2200/133496, evidovaný na liste vlastníctva č. 4904 v podiele 
2200/133496. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú so zapracovanými pripomienkami komisie pre 
ekonomiku, majetok mesta a podnikanie.  

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo   

a) u r č u j e

podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, že nehnuteľný majetok mesta:

- nebytový priestor č. 2 - garáž, ktorý je súčasťou BD 362, spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2200/133496
a spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 545 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 633 
m2 vo veľkosti 2200/133496 sa stáva prebytočným majetkom mesta Stará Turá,

b) s c h v a ľ u j e  podmienky obchodnej verejnej súťaže   

na odpredaj nebytového priestoru č. 2 – garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 362, 
na ulici Gen. M. R. Štefánika v k. ú. Stará Turá, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2200/133496. Nehnuteľnosti sú 
evidované v k. ú. Stará Turá na liste vlastníctva č. 3457 v podiele 1/1 pod B17. 
Predmetom prevodu je aj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 545 – zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 633 m2 vo veľkosti 2200/133496, evidovanému v k. ú. Stará Turá na 
liste vlastníctva č. 4904 v podiele 2200/133496 pod B21.



Majetkové záležitosti - bod 10.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Návrh na vyhlásenie trvalej 
prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta a návrh podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj garáže nachádzajúcej sa pod BD 362 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta – nebytový priestor č. 2 – garáž, 
nachádzajúci sa v BD 362 a podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nebytového priestoru č. 2 – garáž s príslušenstvom ako je vyššie uvedené v súlade 
s pripomienkami členov komisie.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.10       

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Návrh na vyhlásenie trvalej prebytočnosti nehnuteľného 
majetku mesta a návrh podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj garáže nachádzajúcej sa pod BD 363. 

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
4)  Prílohy:
      a) Podmienky obchodnej súťaže 
      b) Snímok z mapy

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh primátora mesta na rozhodnutie 
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta. Jedná sa o nebytový priestor č. 2 –
garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 363 na ulici Gen. M. R. Štefánika v Starej 
Turej, evidovaný na liste vlastníctva č. 3462 v k. ú. Stará Turá. Garáž mesto nevyužíva a je 
trvale prebytočným majetkom mesta a bude ponúknutá na odpredaj obchodnou verejnou 
súťažou.
Zároveň oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj  nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Ul. Gen. M. R. Štefánika 
363, Stará Turá. Jedná sa o nebytový priestor –garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 
363 a je vo vlastníctve mesta Stará Turá v podiele 1/1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže 
je aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 2200/133472. Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 3462. Súčasťou 
predaja je aj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 548 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 634 m2 vo veľkosti 2200/133472, evidovaný na liste vlastníctva č. 4855 v podiele 
2200/133472. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú so zapracovanými pripomienkami komisie pre 
ekonomiku, majetok mesta a podnikanie.  

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo   

a) u r č u j e

podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, že nehnuteľný majetok mesta:

- nebytový priestor č. 2 - garáž, ktorý je súčasťou BD 363, spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2200/133472 
a spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 548 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 634
m2 vo veľkosti 2200/133472 sa stáva prebytočným majetkom mesta Stará Turá,

b) s c h v a ľ u j e  podmienky obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj nebytového priestoru č. 2 – garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 363, 
na ulici Gen. M. R. Štefánika v k. ú. Stará Turá, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2200/133472. Nehnuteľnosti sú 
evidované v k. ú. Stará Turá na liste vlastníctva č. 3462 v podiele 1/1 pod B22. 
Predmetom prevodu je aj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 548 – zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 634 m2 vo veľkosti 2200/133472, evidovanému v k. ú. Stará Turá na 
liste vlastníctva č. 4904 v podiele 2200/133472 pod B21.



Majetkové záležitosti - bod 11.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Návrh na vyhlásenie trvalej 
prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta a návrh podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj garáže nachádzajúcej sa pod BD 363 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta – nebytový priestor č. 2 – garáž, 
nachádzajúci sa v BD 363 a podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nebytového priestoru č. 2 – garáž s príslušenstvom ako je vyššie uvedené v súlade 
s pripomienkami členov komisie.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.11       

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Návrh na odpredaj pozemku  

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
4)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy
       

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh  na odpredaj pozemku parcela reg. 
„C“ parc. č. 4854/2. Pozemok sa nachádza v miestnej časti Topolecká a je bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na predmetnom pozemku. Zámer odpredaja 
pozemku bol zverejnený dňa 2.9.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne 
pripomienky.

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov

v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
pozemku parcela registra „C“, parc. č. 4854/2 – orná pôda o výmere 3 710 m2, ktorý je 
zapísaný v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. 
Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 10,- €/m2, spolu za pozemok 37 100,- €.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa. Budúci 
nadobúdateľ sa o predmetný pozemok celoročne stará, časť pozemku slúži ako prístup 
k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve a časť pozemku tvorí dvor a záhradu. Vzhľadom na 
polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné 
ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Mgr. Ivana Klimáčka, rod. XXXXX, nar. XXXXX, rod. č. 
XXXXX v podiele 5/8 a Helenu Klimáčkovú, rod. XXXXX, nar. XXXXX, rod. č. XXXXX
v podiele 3/8, obaja bytom SNP 3/16, 916 01 Stará Turá.



Majetkové záležitosti - bod 15.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Návrh na odpredaj pozemku
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4854/2 za cenu 10,-€/m2. Zároveň odporúča 
spracovať aktualizáciu cenovej mapy ako prílohu k Zásadám hospodárenia s majetkom 
mesta.

Hlasovanie členov komisie: za: 6
proti: Görög
zdržal sa hlasovania: Slezák

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.12       

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre výstavbu a ŽP
4)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
5)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy
       

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s., Stará 
Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 4702, parc. č. 
4703/1, parc. č. 4652/21, parc. č. 4643, parc. č. 4707/13, parc. č. 4652/1, parc. č. 4639, parc. 
č. 4707/14, parc. č. 546/203, parc. č. 709/3 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/1
z dôvodu uloženia inžinierskych sietí k pripravovanej IBV „Nové Hnilíky“.
Primátor navrhuje, aby bolo vecné bremeno zriadené bezodplatne, v súlade s Cenníkom mesta 
za zriadenie odplatného vecného bremena.

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov zriadenie bezodplatného vecného 
bremena 

na pozemkoch parcely reg. „E“ 
parc. č. 4702  – orná pôda o výmere 9534 m2,
parc. č. 4703/1 – orná pôda o výmere 4605 m2,
parc. č. 4652/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4448 m2,
parc. č. 4643 – orná pôda o výmere 943 m2,
parc. č. 4707/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m2,
parc. č. 4652/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m2,
parc. č. 4639 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2,
parc. č. 4707/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2,
parc. č. 546/203 – ostatná plocha o výmere 3057 m2,
parc. č. 709/3 – vodná plocha o výmere 139 m2,
a pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 287/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15143 m2,
ktoré sú zapísané v k. ú Stará Turá na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 
v podiele 1/1, pre spoločnosť Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, 
SNP 1/2, Stará Turá, IČO 36 340 456. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 
inžinierskych sietí, objektov potrebných k inžinierskym sieťam a v práve umiestnenia 
cestných komunikácií vrátane ich obslužných častí pre IBV „Nové Hnilíky“.



Majetkové záležitosti - bod 8.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2 
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o zriadenie vecného bremena a 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 4702, 
parc. č. 4703/1, parc. č. 4652/21, parc. č. 4643, parc. č. 4707/13, parc. č. 4652/1, parc. č. 
4639, parc. č. 4707/14, parc. č. 546/203, parc. č. 709/3 a pozemku parcele reg. „C“ parc. 
č. 287/1.

                                
                        

Hlasovanie členov komisie: za: 6 (Ing. Richard Bunčiak, Nora Pániková, Ing. 
Gabriela Belišová, PhD., Ing. Jana Vráblová, Ing. Peter Pecho, Ing. Juraj Gavač)

proti: 0
zdržal sa hlasovania: 2 (Ing. Soňa Klenková, Michal 

Valenčík)

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová

Predseda komisie : Ing. Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 16.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

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

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o zriadenie vecného 
bremena a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 4702, 
parc. č. 4703/1, parc. č. 4652/21, parc. č. 4643, parc. č. 4707/13, parc. č. 4652/1, parc. č. 
4639, parc. č. 4707/14, parc. č. 546/203, parc. č. 709/3 a pozemku parcele reg. „C“ parc. 
č. 287/1.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: -
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................



MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 10.9. 2019 Bod programu: 6.13      

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 19.9.2019

Názov materiálu: Žiadosť o odkúpenie pozemku   

Materiál obsahuje:
1)  Dôvodová správa
2)  Návrh uznesenia
3)  Stanovisko komisie pre výstavbu a ŽP
4)  Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
5)  Prílohy:
      a) Snímok z mapy
       

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

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

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



Dôvodová správa

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Michala Kobzu, Lubina 324 
o odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 85/1. Pozemok sa nachádza pri rodinnom 
dome súp. č. 691 na ul. Kozmonautov a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa. Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený dňa 2.9.2019. 
K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia:

Uznesenie číslo........./2019

Mestské zastupiteľstvo   

s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov

v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 
pozemku parcela registra „E“, parc. č. 85/1 – záhrada o výmere 174 m2, ktorý je zapísaný v k. 
ú. Stará Turá pod radovým číslom  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. 
Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 50,- €/m2, spolu za pozemok 8 700,- €.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je 
bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa. Pozemok je 
využívaný ako záhrada. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho 
previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Ing. Michala Kobzu, rod. XXXX, nar. XXXXX, rod. č. XXXXX, 
bytom Lubina 324, v podiele 1/1.



Majetkové záležitosti - bod 9.

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

zo zasadnutia konaného dňa 3.9.2019

Prítomní členovia komisie: 8
Neprítomní členovia komisie: 2
Prizvaní: 6
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre výstavbu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na 
zasadnutí konanom dňa 3.9.2019 prerokovala Žiadosť o odkúpenie pozemku a odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

odpredaj pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 85/1 za cenu .....,-€/m2.

Hlasovanie členov komisie: za: 8
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

V Starej Turej, dňa 06.09.2019

Za správnosť : Veronika Benianová 

Predseda komisie : Ing. Richard Bunčiak



Majetkové záležitosti - bod 17.

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

zo zasadnutia konaného dňa 05.09.2019

Prítomní členovia komisie: 8 
Neprítomní členovia komisie: 3 
Prizvaní: 6 
Komisia uznášaniaschopná: áno

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej 
Turej na zasadnutí konanom dňa 5.9.2019 prerokovala Žiadosť o odkúpenie pozemku a 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

odpredaj pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 85/1 za cenu 50,-€/m2.

Hlasovanie členov komisie: za: 7
proti: Görög
zdržal sa hlasovania: -

V Starej Turej, dňa 05.09.2019

Za správnosť: Bc. Dominika Gulánová, tajomníčka komisie .............................................

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová .............................................




