
Zápis z rokovania Komisie výstavby a životného prostredia dňa 

13.04.2021 

 

Prítomní členovia komisie: 

Ing. Gabriela Belišová, Mgr. Michal Valenčík, Ing. Soňa Klenková, Ing. Jana Vráblová, Juraj Gavač 

Ospravedlnení: 

Mgr. Iveta Gavačová, Nora Pániková, Ing. Peter Pecho 

 

PROGRAM: 

1. Majetkové záležitosti 

 

1.1 Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3412/21,  ktoré bude 

spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky.  

Hlasovanie                                     

Za : 5      Proti : 1         Zdržal sa : 0 

 

 

1.2 Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 13092/2,  ktoré bude 

spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky.  

Hlasovanie  

Za : 6      Proti : 0         Zdržal sa : 0 

 

 1.3 Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2,  ktoré bude 

spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky a vybudovania vjazdu a výjazdu.  

Hlasovanie  

Za : 6      Proti : 0         Zdržal sa : 0 

 

1.4 Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

odpredaj časti 67 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/193. 

Hlasovanie  

Za : 6      Proti : 0         Zdržal sa : 0 

Určiť cenu m2 za odkúpenie. 

 

 

 



1.5 Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

odpredaj časti 140 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/193. 

Hlasovanie  

Za : 6      Proti : 0         Zdržal sa : 0 

Určiť cenu m2 za odkúpenie. 

 

1.6 Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

odpredaj pozemkov časti  z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 45/8. 

Hlasovanie  

Za : 0      Proti :5         Zdržal sa : 1 

 

1.7 Žiadosť o zámenu pozemkov  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

zámenu pozemkov parcely registra „E“ parc. č. 4803, parc. č. 11588, parc. č. 11708, parc. č. 12150, 

parc. č. 12371, parc. č. 12462, parc. č. 12568, parc. č. 12569/1, parc. č. 12569/2 za pozemok parcela 

registra „E“ parc. č. 11807/3. 

Hlasovanie  

Za : 0      Proti : 4         Zdržal sa : 2 

 

1.8 Zámena nehnuteľností  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

zámenu častí z pozemkov parcely registra „E“ parc. č. 3379 a parc. č. 3378 za časť z pozemku parc. č. 

3380/3. 

Hlasovanie  

Za : 4      Proti : 1         Zdržal sa : 1 

Podmienka je dodržať hranicu mestkého pozemku aspoň 4 m od hranice 

 

 

 

 

1.9 Žiadosť o zámenu pozemkov  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

zámenu pozemkov parcely registra „C“ parc. č. 17559/29, parc. č. 17559/47, parc. č. 17559/49 za 

pozemok parcela registra „E“ parc. č. 1797/3. 

Hlasovanie  

Za : 0      Proti : 5         Zdržal sa : 1 

Na kúpu pozemku nie je osobitý zreteľ, užívanie parcely je bez nájomnej zmluvy!!! 

 

 

10. Obchodná verejná súťaž – budova súp. č. 81   

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej:  

1. vyhlásiť / nevyhlásiť za prebytočný nehnuteľný majetok budovu súp. č. 81 postavenú na pozemku 

parc. č. 35/1 a pozemok parc. č. 35/1, 

2. schváliť / neschváliť spôsob predaja uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku formou 

obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

Hlasovanie  

Za : 6      Proti : 0         Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

 



1.11 Žiadosť o prenájom pozemku  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16861/1. 

Hlasovanie  

Za : 6      Proti : 0         Zdržal sa : 0 

 

1.12 Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku  

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť / neschváliť 

odpredaj pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 55, parc. č. 54/6 a časti z parc. č. 54/5. 

Hlasovanie  

Za : 6      Proti : 0         Zdržal sa : 0 

Odporúčanie komisie je odpredať pozemok pod budovou p.č. 55,  parc. č. 54/6 a  parc. č. 54/5 

prenajať. 

 

 

V Starej Turej, dňa 13.04.2021 

 

Zapísala: Monika Hluchá                       zastupujúci predseda komisie .................................... 


