
Zápis  

z rokovania Komisie výstavby a životného prostredia  

dňa 03.02.2022 

 

Prítomní členovia :  

Mgr. Iveta Gavačová,  Ing. Monika Hluchá, Nora Pániková, Mgr. Michal Valenčík, Ing. Juraj 

Gavač, Peter Moravčík  

Ospravedlnení :  

Ing. Peter Pecho, Ing. Soňa Klenková (predložila svoje stanoviská písomne) 

 

Ostatní : 

PharmDr. Leopold Barszcz – primátor, Mgr. Soňa Krištofíková – prednostka MsÚ  

poslanci - Mgr. Matej Antálek, Zuzana Durcová, Ing. Mgr. Zdena Pilátová, Bc. Zuzana 

Zigová, Mgr. Ivan Klimáček, Ing. Igor Slezáček, 

zamestnanci MsÚ – Ing. arch. Katarína Robeková, Ing. Emil Vlado, Lenka Galbavá, Ing. 

Emil Vlado,  Mgr. Marek Miklovič, Mgr. Jana Potfajová 

 

Prítomní boli takisto členovia komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, nakoľko 

sa jednalo o spoločné rokovanie oboch komisií. 

PROGRAM :   1. Majetkové záležitostí. 

2. Vytypovanie lokalít vhodných na výstavbu. 

 

1. Majetkové záležitosti 
 

 

1. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Žiadosť spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 

35 793 783, o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta, a to:  

- pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 1050/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2550 m2 a 

- pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 1042/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 695 m2, 

ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 54027802-004/2021 z 13. 1. 2022 vyhotoviteľom 

Alfa Geodesy s.r.o., Trenčianske Teplice z pozemku parc. reg. „C“ č. 1042/1 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 6049 m2, zapísaných na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará 

Turá v k. ú. Stará Turá na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor. 

 

Mesto navrhuje spôsob predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je potrebné 

schváliť 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že mesto dlhodobo zaznamenáva dopyt obyvateľov mesta po 

obchodnom reťazci LIDL. Dosiaľ však vzájomné rokovania neboli úspešné najmä z dôvodu, 

že mesto nemá vo vlastníctve pozemok o veľkosti, ktoré by zodpovedali veľkosťou 

a umiestnením požiadavkám spoločnosti. Keďže však došlo k dohode spoločnosti so 

súkromným vlastníkom o odkúpení nehnuteľností parc. č. 1051 a 1052 v k. ú. Stará Turá, je 

investícia spoločnosti Lidl reálna, ak by mesto odpredalo spoločnosti hore uvedené pozemky. 

Výstupom  rokovaní so zástupcami spoločnosti a mesta je vzájomná dohoda na zrealizovaní 

investícií súvisiacich s vybudovaním predajne, a to rekonštrukcia komunikácií na ulici 



Jiráskovej (cesta, chodníky, vybudovanie parkovacích plôch) od kruhovej križovatky po 

lekáreň, vybudovanie lávky pre peších cez potok od budúcej predajne LIDL smerom 

k poliklinike a revitalizácia detských ihrísk na ulici Jiráskovej a Dibrovovej, ktoré spoločnosť 

prisľúbila a ktoré budú obsiahnuté ako záväzok v kúpnej zmluve.  

Spoločnosť žiadateľa plánuje vytvoriť cca 30 pracovných miest, v roku 2021 získal ocenenie 

Top zamestnávateľ Slovensko, Top zamestnávateľ Európy. 

Kúpna cena je navrhnutá vo výške EUR 63,67/m2, celková kúpna cena by teda predstavovala 

EUR 206 609,15 a je určená na základe odborného stanoviska č. 7/2022 zo dňa 3. 2. 2022 

znalkyne Ing. Evy Gregušovej. Kúpna cena ako všeobecná hodnota po zaokrúhlení predstavuje 

EUR 207 000,-. 

 

Odpredaj nehnuteľného majetku mesto navrhuje schváliť s podmienkou, že uzatvorenie kúpnej 

zmluvy bude zrealizované až po získaní právoplatného územného rozhodnutia spoločnosťou 

žiadateľa na výstavbu obchodnej prevádzky a s tým súvisiacej technickej vybavenosti, dovtedy 

bude na základe schváleného uznesenia MsZ uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 

 

K tomuto bodu vystúpil občan mesta Stará Turá pán Oliver Kulíšek, bývajúci v bytovom dome 

na ul. Jiráskovej, ktorý podal námietky k spôsobu odpredaja pozemkov formou osobitného 

zreteľa, spochybnil procesný postup mesta z dôvodu, že mesto zverejnilo zámer odpredaja 

nehnuteľného majetku bez toho, aby bol zámer schválený mestským zastupiteľstvom. 

Spochybnil tiež dôvodnosť výstavby predajne Lidl v našom meste. Vyslovil názor, že mesto 

malo vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. 

Mgr. Gavačová uviedla, že zákon o majetku obcí žiadnym spôsobom nešpecifikuje prípady 

hodné osobitného zreteľa a zákon vyžaduje len to, aby o skutočnosti, že ide o prípad hodný 

osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov a aby 

zdôvodnenie bolo obsiahnuté v uznesení. Ďalej uviedla, že zákon o majetku obcí nevyžaduje, 

aby  zámer prevodu majetku mesta schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, nakoľko podľa zákona 

o majetku obcí zámer zverejňuje obec najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu. Mesto 

zverejnilo zámer v tejto zákonnej lehote, teda procesne nič neporušilo. S týmto právnym 

názorom pán Kulíšek nesúhlasil. V prebiehajúcej konfrontácii názorov požiadal o slovo Ing. 

Gavač, doporučil p. Kulíškovi ak má pochybnosti o postupe mesta aby oslovil hlavnú 

kontrolórku mesta. 

Mgr. Škriečka potom prezentoval návrhy na doplnenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktoré 

predložil aj v písomnej podobe. 

  

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

nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienok, že žiadateľ 

získa do vlastníctva pozemky parc. reg. „C“ č. 1051 a 1052 a získa právoplatné územné 

rozhodnutie.  

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

 

2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 17 Bratislava o 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 1410 – ostatná plocha 478 

m2 a parc. č. 1411/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1739 m2, ktoré bude spočívať 

v práve uloženia káblov elektrického distribučného vedenia NNK. 

 



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

odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 1410, parc. č. 1411/1, 

ktoré bude spočívať v práve uloženia káblov elektrického distribučného vedenia NNK. 

Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 2. 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť spoločnosti BOVE s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

parcely reg. „C“ parc. č. 4957 – lesný pozemok o celkovej výmere 278068 m2 a parc. č. 4965/1 

- zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8988 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia 

elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 4958/22. Žiadosť bola prerokovaná 

na komisiách v 9/2021 a bolo doporučené spoločnosti BOVE s.r.o. doložiť súhlas vlastníkov 

susedných nehnuteľností a spoločnosti AQUATUR a.s. z dôvodu možnej kolízie so stavbou 

verejného vodovodu. Žiadateľ doložil súhlasy vlastníkov susedných nehnuteľností a stanovisko 

spoločnosti AQUATUR a.s.. 

Bc. Kučera (člen KEMMaP) uviedol, že spoločnosť nedoložila súhlasy všetkých dotknutých 

vlastníkov nehnuteľností v lokalite. 

Ing. Gavač uviedol, že nikdy pri schvaľovaní vecného bremena nebolo podmienkou pre 

žiadateľa dokladať súhlasy vlastníkov ostatných nehnuteľností.  

 

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

odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 4957 a parc. č. 4965/1, 

ktoré bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky. Jednorazová výška odplaty za 

zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 2. Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Stará Turá. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 

 

Mimo plánovaného programu rokovania sa komisia zaoberala aj materiálom predloženým na 

rokovanie KEMMaP, a to : 

Informácia o zámere podať žiadosť o príspevok pre projekt „Vytvorenie Komplexného 

územno-identifikačného lokalizačného geomodelu mesta Stará Turá ako dátovo – 

aplikačnej integračnej platformy pre vytvorenie inteligentnej mapy mesta Stará Turá“. 

 

Projektová manažérka Mgr. Potfajová informovala prítomných o pláne mesta zapojiť sa do 

výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“, ktorú vyhlásilo MIRRI SR dňa 

09.07.2021 podaním projektu „Vytvorenie Komplexného územno-identifikačného 

lokalizačného geomodelu mesta Stará Turá ako dátovo – aplikačnej integračnej platformy pre 

vytvorenie inteligentnej mapy mesta Stará Turá“. Zámer projektu bol prekonzultovaný 

s vedením mesta, Oddelením vnútornej správy, Kanceláriou primátora mesta a s Technickými 

službami mesta, ktorí odporúčajú materiál schváliť. 

Predbežná predpokladaná cena projektovaných aktivít v navrhovanom projekte predstavuje 

čiastku 485 000 €, z toho výška povinného spolufinancovania je 5%, , t. j. 24 250 EUR. 

 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie zobrala materiál na vedomie. 



 

 

2. Vytypovanie lokalít vhodných na výstavbu 

Žiadosť spoločnosti Winners Reality Slovakia s.r.o. o informáciu, či má mesto na predaj 

pozemky, resp. či máme podľa ÚP lokalitu, kde by obyvatelia mohli predať svoje pozemky 

a v rámci tejto lokality by bola možná a pre mesto vítaná výstavba :  

2 bytových domov = od 7000 m2 

IBV pre 50 RD = 30 000 m2 

Výrobné haly, sklady, obchodné centrá = od 25 000 m2. 

 

Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP podalo informáciu, že : 

- v zmysle navrhovaných zmien a doplnkov č. 2 územného plánu je pre výstavbu bytových 

domov k dispozícií blok B1-2 lokalita medzi štadiónom a cestnou komunikáciou III/1211 (smer 

Poriadie). Okrem toho máme v ÚP ešte dve lokality, ktoré sa však plánujú v ZaD č. 2 zmeniť 

na blok B2 (bývanie v rodinných domoch); tieto zmeny a doplnky ešte nie sú schválené. 

V zmysle platného územného plánu máme k dispozícii : 

- pre výstavbu rodinných domov lokality: „Drahy“, „Hniliky“, „Lokalita nad Chiranou“ a 

„Kujanovec“, v menšej miere tiež lokalita „Trávniky“. Pre lokalitu „Drahy“ sa v minulosti 

začala príprava územného plánu zóny, 

- pre výstavbu výrobných hál a skladov je možné rozšírenie priemyselného parku (Chirana).  

- pre výstavbu obchodných centier nie sú v rámci platného územného plánu vyčlenené pozemky 

v požadovanej výmere. 

 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie zobrala materiál na vedomie. 

 

V Starej Turej 04.02.2022 

zapísala Ing. arch. Katarína Robeková 

 

 

                                                                                                        Mgr. Iveta Gavačová 

                                                                                                           predseda komisie 

 


