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Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku

Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá 
o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. 
Pozemok susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o 
predmetný pozemok stará už 40 rokov. Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami 
a burinou, ktorá by znehodnocovala aj pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je s časti 
rovinatý a potom je svah. 

Ing. Lívia Galovičová, ved. majetkového oddelenia.
Stará Turá  17.8.2018

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

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.8.2018 žiadosť 
pána Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 
17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. Pozemok susedí s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o predmetný pozemok stará už 40 rokov. 
Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami a burinou, ktorá by znehodnocovala aj 
pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je s časti rovinatý a potom je svah. 

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. 17266 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. 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.
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