
Zápis  

z rokovania Komisie výstavby a životného prostredia  

dňa 22.11.2021 

 

Prítomní členovia :  

Mgr. Iveta Gavačová , Ing. Soňa Klenková, Mgr. Michal Valenčík 

Ospravedlnení :  

Ing. Monika Hluchá, Ing. Jana Vráblová, Ing. Juraj Gavač 

Neospravedlnení : 

Ing. Peter Pecho, Nora Pániková 

Ostatní : 

Ing. Mgr. Zdena Pilátová, Lenka Galbavá, Ing. Emil Vlado, Veronika Benianová 

 

PROGRAM :  Majetkové záležitosti 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predložilo na prerokovanie nasledovné žiadosti 

fyzických osôb : 

 

1. Žiadosť o zámenu nehnuteľností  

Žiadosť Ing. Jána Sadloňa, SNP 265/9, Stará Turá o zámenu nehnuteľností, a to pozemkov parcely reg. 

„E“ parc. č. 106/2 – záhrada o výmere 456 m2  a parc. č. 3275/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

876 m2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, zapísané na LV č. 10357 za nehnuteľnosti, a to pozemok 

parcela reg. „C“ parc. č. 626/1 – ostatná plocha o výmere 877 m2 a parcela reg. „E“ parc. č. 323/13 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará Turá, zapísané na LV 

č. 1. 

Predsedníčka komisie oslovila prítomného žiadateľa, aby objasnil, z akého dôvodu ponúka mestu svoje 

pozemky k zámene a prečo žiada od mesta práve pozemky, nachádzajúce sa v okolí bytového domu s. 

č. 379 a 380. Uviedol, že na pozemku vo vlastníctve mesta má záujem o výstavbu a svoje pozemky pri 

železničnej trati ponúka mestu preto, lebo mesto buduje na susednom pozemku za Domom špecialistov 

parkovisko. Prítomní členovia komisie sa zhodne vyjadrili, že mesto nepotrebuje jeho pozemky, 

nakoľko sa nachádzajú v ochrannom pásme železníc, parkovisko mesto buduje na svojom pozemku 

a jeho pozemok bol čiastočne dotknutý výmenou teplovodu, k čomu ho oprávňuje zákonné vecné 

bremeno. Pozemky, ktoré od mesta žiada výmenou, sú zaťažené inžinierskymi sieťami, výstavba na nich 

preto nie je možná.    

  

Komisia odporučila žiadateľovi, aby svoju žiadosť prehodnotil a predložil nový návrh pozemkov, ktoré 

by požadoval na výmenu za svoje pozemky v tom prípade môže byť jeho žiadosť prehodnotená. 

  

Hlasovanie  Za: 3 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

 

2. Žiadosť o odkúpenie pozemku v chatovej oblasti Dubník II.  

Žiadosť pani Miroslavy Kuchtovej, J. Kráľa 738/10, Senica o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. 

č. 1680/177 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 582 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti 

Dubník II. a tvorí okolie rekreačnej chaty. 

Žiadateľka súhlasí s cenou podľa Hodnotovej mapy mesta vo výške 15,12 €/m2. 



Komisia odporúča MsZ v Starej Turej schváliť odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/177. 

 

Hlasovanie  Za: 3 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

 

3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 
Žiadosť Ing. Martina Gondára, SNP 261/35, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5820 m2, ktoré bude 

spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky  a vybudovania vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka 

pozemku parc. č. 4609/1 a parc. č. 4609/2. 

 

Komisia odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2,  ktoré bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky 

a vybudovania vjazdu a výjazdu.  

 

Hlasovanie  Za: 3 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

Informácia o stave IBV Nové Hnilíky 

Predsedníčka komisie  informovala prítomných príprave pozemkov k predaju. V súčasnosti je 

pripravovaný geometrický plán, ktorým budú jednotlivým pozemkov pridelené parcelné čísla 

a výmery. Súčasne je v príprave písomný materiál ohľadne navrhovaného spôsobu predaja 

pozemkov do vlastníctva fyzickým osobám. Je navrhnutý spôsob predaja formou verejnej 

obchodnej súťaže (VOS) s elektronickou aukciou. Materiál bude predložený na komisiu pre 

ekonomiku, majetok mesta a podnikanie. 

Komisia doporučila do podmienok VOS zakotviť možnosť fyzickej osoby kúpiť iba jeden 

pozemok. Takisto doporučila zadať vypracovanie územného plánu zóny, ktorý by mohol byť 

vypracovaný do doby kolaudácie inžinierskych sietí.  

 

V Starej Turej 22.11.2021 

zapísala Mgr. Iveta Gavačová 

                                                                                                        Mgr. Iveta Gavačová 

                                                                                                           predseda komisie 

 


