
Zápis  

z rokovania Komisie výstavby a životného prostredia  

dňa 07.06.2021 

 

Prítomní členovia :  

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

Vráblová, Ing. Peter Pecho 

Ospravedlnení :  

Ing. Soňa Klenková, Ing. Gabriela Belišová ( stanoviská poslala elektronicky), Ing. Juraj 

Gavač 

Neospravedlnení : 

Ing. Matúš Geschwandtner  

Ostatní : 

Ing. Michal Nič, Lenka Galbavá, Ing. Emil Vlado, Ing. Anna Halinárová 

 

PROGRAM :  Majetkové záležitosti  

1. Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku  

Žiadosť Ing. Juraja Vašša o odkúpenie časti z pozemku parc. CKN č. 4025/34 TTP, ktorý susedí 

s pozemkom v jeho vlastníctve, o ktorý sa dlhodobo stará a plánuje cez tento pozemok napojiť 

svoju nehnuteľnosť na miestnu komunikáciu.  

Komisia odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj časti z pozemku parcela CKN č. 

4025/34. Komisia navrhla, aby sa vysporiadanie pozemkov riešilo až po dobudovaní vodovodu. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

 

2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť Ing. Juraja Vašša o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. CKN č.  4025/34 

TTP spočívajúceho v uložení vodovodnej prípojky a umiestnení vodomernej šachty. 

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

pozemku parcela CKN  č. 4025/34,  ktoré bude spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky 

a vodomernej šachty. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená 

v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

 

3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť Petra Zámečníka o zriadenie vecného bremena na pozemku reg. „E“ parc. č. 3365/1, 

spočívajúce v práve uloženia NN prípojky. 



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

pozemku reg. „E“ parc. č. 3365/1,  ktoré bude spočívať v práve uloženia NN elektrickej 

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

bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

 

4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť Žanety Gregorovej o zriadenie vecného bremena na pozemku CKN parc. č. 16845/1, 

spočívajúceho v práve uloženia vodovodnej prípojky. 

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

pozemku CKN parc. č. 16845/1,  ktoré bude spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky. 

Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 

 

5. Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu elektronickej komunikačnej stavby  

Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. o vydanie súhlasu k umiestneniu 

elektronickej komunikačnej stavby vzhľadom k tomu, že existujúce komunikačné vedenie 

nachádzajúce sa na pozemku parc. reg. „E“ č. 102/1 je v kolízii s umiestnením budúcej 

trafostanice, preto je potrebné realizovať prekládku existujúceho vedenia. 

Komisia odporúča MsZ v Starej Turej schváliť vydanie súhlasu k umiestneniu elektronickej 

komunikačnej stavby na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 

 

6. Žiadosť o zámenu nehnuteľností 

Žiadosť pána Jána Polláka o zámenu nehnuteľností, a to pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 

9044 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 7337 m2, parc. č. 9046 – trvalý trávny porast 

o celkovej výmere 371m2, parc. č. 8901 – orná pôda o celkovej výmere 547 m2, parc. č. 8902 

– trvalý trávny porast o celkovej výmere 842 m2, ktoré sú vo vlastníctve pána Polláka 

a nachádzajú sa v Nárcii. Zámenou  má záujem o časť cca 8150 m2 z pozemku parcela CKN 

č. 17266/1 – lesný pozemok o celkovej výmere 211 644 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta 

Stará Turá a nachádza sa v Hlavine vedľa pozemkov žiadateľa.      

Komisia odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť zámenu pozemkov z dôvodu, že 

umiestnenie pozemkov žiadateľa pre mesto nie je výhodné.  

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

 



7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť Ing. Michala Niča o zriadenie vecného bremena na pozemku CKN. č. 1241/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 9245 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1386/5.  

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

odplatného vecného bremena na pozemku CKN č. 1241/1,  ktoré bude spočívať v práve 

uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného 

bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

8. Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku 

Opätovná žiadosť Gabriela Galbavého o odkúpenie časti z pozemku CKN č. 97 (EKN parc. č. 

781 o celkovej výmere 245 m2). Žiadateľ je vlastníkom pozemkov parc. č. 86/1, parc. č. 86/2, 

parc. č.  85/2 a parc. č. 85/3, ktoré kúpil v roku 2020 a plánuje na nich v tomto roku začať 

výstavbu. Pozemok parc. č. 97 tvorí prístup k uvedeným pozemkom a je potrebné ho spevniť, 

aby sa dal využívať ako prístupová cesta aj pre stavebné mechanizmy. O pozemok sa pravidelne 

stará a udržuje ho.  

Komisia odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť žiadosť Gabriela Galbavého o odkúpenie 

časti z pozemku CKN č. 97 (EKN parc. č. 781 o celkovej výmer 245 m2) z dôvodu umiestnenia 

križovatky, nakoľko pri rekonštrukcii môže byť súčasťou plánovaných opráv. Navrhuje 

zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu. 

 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

9. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť Michala Studeného o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia 

vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a vjazdu na pozemok č. 1243/2. 

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

reg. „E“ parc. č. 1749/38 – zastavaná plocha a nádvorie,  ktoré bude spočívať v práve uloženia 

vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a vjazdu na pozemok č. 1243/2. Komisia zároveň 

odporúča zaviazať žiadateľa, aby umožnil právo prechodu a prejazdu pre hasičov. 
 

Hlasovanie  Za: 7 

  Proti: 0 

  Zdržal sa : 0 
 

V Starej Turej 6. 7. 2021 

 

                                                                                                        Mgr. Iveta Gavačová 

                                                                                                           predseda komisie 

 


