Zápisnica
zo schôdze komisie pre výstavbu,ÚP a dopravu Mestského zastupiteľsta v Starej
Turej konanej dňa 04.06.2012 v zasadačke MsÚ v Starej Turej
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
1.Odd. výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu Stará Turá návrh podkladov do výberového konania na
výber dodávateľa na kúpu novostavby „nájomného BD s 11 b.j.“, umiestneného na pozemkoch
p.č.440/1,443/1 v k. ú. Stará Turá, v súlade s uznesením MsZ č.4-XVI/2012.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča
1) vypísať výberové konanie formou prieskumu trhu na výber dodávateľa na kúpu novostavby
„Nájomný bytový dom so 14 b. j. „s nasledovnými podmienkami:
1) Predmet: kúpa novostavby nájomného BD s 14 b. j., na pozemkoch p.č.443/1 a 440/1v k.
ú. Stará Turá vrátane napojenia na inžinierske siete a statickej dopravy.
2) Podmienky súťaže:
a) Dodržať osadenie stavby v súlade so štúdiou ktorú vypracoval Ing. Jaroslavom
Konečným, autorizovaným architektom pod zák.č.07/2012 stým, že navrhovaná
novostavba bude so 14 b.j.
b) Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy- návrh vypravovaný v súlade s ZoD
schválenou uznesením MsZ č. 14 - XV/2012.
2)predložiť na MsZ návrh na schválenie výberovej komisie pre vyhodnotenie výberového konania
formou prieskumu trhu na výber dodávateľa na kúpu novostavby „Nájomný bytový dom so 14 b. j. „
v nasledovnom zložení:
Ing. R. Bunčiak (predseda)
Ing. J. Gavač (podpredseda)
Ing. M. Nerád (člen)
Bc. D. Jankovič (člen)
M. Skovajsa (člen)
2.Odd. výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu Stará Turá prekladá žiadosť p. Kataríny Nemcovej, zo dňa
24.04.2012 (evid.č.6260/2012) o zastavenie ďalšej výstavby domov v lokalite Trávniky z dôvodu
katastrofáneho stavu cesty, nevyhovujúcej dodávky elektriky a problémov s vodou v letných
mesiacoch. Radi by najskôr riešili otázky vody, kanalizácie,eletriky ako aj cesty a prípadne chodníka
a až potom ďalšiu výstavbu domov.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča vyhovieť žiadosti z dôvodu, že vo veci
povoľovania stavieb v lokalite Trávniky sa mesto ako úzomnoplánovací orgán riadi schváleným
územným plánom podľa ktorého je výstavba rodinných domov v tehto lokalite prípustná a nie je
možné podmienovať ich povoľovanie vybudovaním inžinierskych sietí a komunikácií. Zároveň treba
žiadateľku informovať o zabezpečovaní vybavenosti inž. sieťami (voda, kanalizácia), ktoré mesto rieši
v súčasnosti.
3.Odd. výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu Stará Turá prekladá návrh na menovanie výberovej
komisie pre výber dodávateľa stavby „Detské ihrisko pri BD č.263 a 264“ (12.5.2-PR). Rozsah časti
stavebných prác (búracie práce existujúceho ihriska) a obchodné podmienky pre zhotoviteľa upresní
KVUPaD.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča
1) Súťažné podmienky v nasledovnom znení:
Výstavba viacúčelového ihriska s umelým certifikovaným povrchom na priepustnej pryžovej
podložke podľa vypracovanej zadávacej dokumentácie, ktorý musí byť v súlade s STN EN 14
877.
Plocha viacúčelového ihriska - povrch tartanového typu, TYP C v celom profile farebný
EPDM, bezšpárový : 300 m2
Celková plocha : 300 m2
TECHNICKÉ POŽIADAVKY :
VARIANTNÉ RIEŠENIE SA NEPRIPÚŠŤA
Súčasťou dodávky bude vyznačenie čiar
Navrhovaný tartan je položený na pružnej priepustnej podložke a musí spĺňať nasledujúce technické
parametre:

1. Umelý športový povrch musí spĺňať športovo technické parametre, ktoré sú uvedené
v projektovej dokumentácii.
Splnenie požadovaných parametrov preukáže uchádzač minimálne nižšie uvedenými
dokladmi, ktoré do ponuky doloží:



Technický list výrobcu umelého športového povrchu na všetky povrchy
Skúšobné protokoly akreditovanej skúšobne, ktoré preukazujú splnenie
požadovaných športovo technických parametrov - cetifikáty

2. Zhotoviteľ umelého športového povrchu musí byť vybavený zariadením pre jeho rovnomerné
a bezšpárové položenie na mieste . Uchádzač doloží do ponuky jednoduchú firemnú
dokumentáciu strojového parku.
3.

Uchádzač preukáže, že realizoval minimálne 3 diela s umelým športovým tartanovým
povrchom o ploche minimálne 300m2 na viacúčelové ihriská.
Uchádzač doloží písomný doklad o takto realizovanom diele, v ktorom bude uvedený
investor alebo prevádzkovateľ ihriska, mená kontaktných osôb vr. platných telefónnych
čísel a to v originále alebo overenej kópii.

4. Uchádzač preukáže že disponuje vlastným autorizovaným stavbyvedúcim
2)predložiť na MsZ návrh na schválenie výberovej komisie na výber zhotoviteľa podprahovej zákazky
„Detské ihrisko pri BD č.263 a 264“ v nasledovno zložení:
Ing. J. Gavač (predseda)
Ing. M. Nerád (podpredseda)
Ing. J. Vráblová (člen)
Mgr. S. Krištofíková (člen)
Ing. E. Vlado (člen)
4.Odd. výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu Stará Turá prekladá návrh na začatie obstarávania
projektu pre územné a stavebné konanie na stavbu „Prestavba a nadstavba budovy mestské úradu Stará
Turá“ (4.3.2-PR) v súlade s architektonickou štúdiou vypracovanou spol. DONUM s r.o., Nové Mesto
n/V.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča k tomuto bodu zvolať samostanú komisiu formou
pracovného stretnutia.
5.Odd. výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu Stará Turá prekladá informáciu o neúspešnosti projektu
„Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia Mesto Stará Turá a Svah ROCHUS o.p.s.“ v rámci ktorého
sme chceli realizovať stavby: -v rámci revitalizácie CMZ SO 07-Parkovisko a časť SO 02 Chodníky
a spevnené plochy pre peších a Parkovisko pri RK kostole v Starej Turej o celkových nákladoch
273 759€ (7.2.1-PR). Keďže zmluva s vlastníkom pozemku p.č., na ktorom sa mala relizovať stavba
„Parkovisko pri RK kostole v Starej Turej“ bola obmedzená termínom dokončenia stavby do
31.12.2012, predkladáme nasledovný návrh: v rámci tohto prvku zrealizovať stavbu „Parkovisko pri
RK kostole v Starej Turej“ o celkovom náklade 89.796€ a takto upraviť rozpočtovým opatrením PR.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča predložiť na FK a na MsZ za nasledovných
podmienok:
1) rozpočtové opatrenie s návrhom presunu fin. prostriedkov z rezervy
2) vypísať VO formou elektronickej aukcie
6.Organizačné odd. Mestského úradu Stará Turá predkladá žiadosť p. Evy Durcovej o zriadenie
zástavky autobusu na znamenie v križovatke ciest a to pre spoj o 6,45hod. ráno a o 16,15hod. poobede.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča zriadenie autobusovej zástavky z dôvodu, že
zriadenie zástavky na požadovanom mieste neumožňuje norma (stanovené vzdialenosti medzi
zástavkami a nutnosť nákladného vybudovania autobusového zálivu).
7.Organizačné odd. Mestského úradu Stará Turá predkladá petíciu občanov Mesta Stará Turá v súlade
s ústavou SR a zákonom č.85/1990 Zb. o pätičnom práve, aby primátor mesta odstránil dopravné
značky zakazujúce odbočenie a vjazd vozidiel z ulice Komenského na parkovisko pri bytových
domoch –Štefánikova č.365,357,358,360 a Komenského č.264.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča v časti výjazdu z parkoviska upraviť dopravným
značením prikázaný smer, zo strany ulice Komenského posunúť zákaz vjazdu do jednosmernej ulice
až za vjazd na parkovisko a komunikáciu medzi ulicami SNP a Hurbanovou v časti za barákom „Z“ od
druhej odbočky od „Salaša“ po most pri mestskom úrade zdvojsmerniť, vypracovať zmenu projektu
dopravného značenia mesta schváleného ODI, následne túto zmenu dať schváliť ODI a zrealizovať
v súlade s PR mesta.

8.Organizačné odd. Mestského úradu Stará Turá predkladá žiadosť právnických subjektov (EGEMA,
RK Cirkev, EVAKE, KAMA POEMI) o opätovné otvorenie prejazdu aút medzi Ul. SNP
a Hurbanovou cez kamenný most v priestore zervitalizovanej CMZ v Starej Turej z viacerých
dôvodov.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča vyhovieť žiadosti až do doby viazanosti projektu,
z dôvodu, že stavba „Revitalizácia CMZ“ ktorej súčasťou bola aj realizácia uzatvorenia kamenného
mosta pre cestnú dopravu a vybudovanie prechodu pre peších smerom k námestiu, bola realizovaná
z fodov ÉU a zmluvne je mesto zviazané nezasahovať ani inak nakladať s týmto majetkom po domu 5
tich rokov a akékoľvek zásahy by ohrozili preplatenie vynaložených fn. prostriedkov. Po tejto dobe je
možné ak táto potreba vznikne otvoriť túto tému.
9.Ekonomické odd. Mestského úradu Stará Turá predkladá žiadosť p. Moniky Hornáčkovej o vydanie
povolenia na užívanie verejného priestranstva-chodníka pred pozemkami p.č. 853/3 a 853/4 za
účelom posedenia hostí Občerstvenia na 3ks sklápacích lavičiek.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča vyhovieť žiadosti
10.Organizačné odd. Mestského úradu Stará Turá predkladá na prerokovanie VZN č.6/1991-Štatút
rekreačnej oblasti Dubník I.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča predložiť na MsZ návrh na zrušenie tohto VZN.

Materiál predložený majetkovým odd.
1. Návrh na zverejnenie odchodnej verejnej súťaže
Majetkové oddelenie predkadá návrh na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
lyžiarskeho vleku.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Komisia sa týmnto bodom nezaoberala z dôvodu, že napetrí do
jej kompetencií.
2. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Jána Medňanského o odkúpenie časti pozemku parc.č.
8406. Pozemok parc. č. 8406 je bývalý náhon na už neexistujúci mlyn. Pozemok v súčasnosti nie je
nikým využívaný a neslúži pôvodnému účelu. Odkúpenie žiada z dôvodu vyriešenia bezproblémového
prístupu k pozemkom vo svojom vlastníctve.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča vyhovieť žiadosti
3. Žiadosť o doriešenie skutkového stavu
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Kvetoslava Mocku a manž. Janky o majetkovoprávne
vysporiadanie časti pozemku parc. č. 9875, na ktorom sa náchádza alsfaltová cesta v miestnej časti
Papraď. Vlastníci pozemku parc. č. 9875 ponúkajú riešenie formou darovania pozemku pod asfaltovou
cestou.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vyhovieť žiadosti.
4. Žiadosť o vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Jána Ježu o majetkovoprávne vysporiadanie časti
pozemku parc. č. 6492. Pozemok parc. č. 6492 je vo vlastníctve žiadateľa zapísaný na LV č. 6340
v podiele ½ a druhá polovica je zapísaná na žiadateľa v pozemkovej knihe. Na predmetnom pozemku
sa nachádza miestna komunikácia.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vyhovieť žiadosti v prípade, že prevod bude formou
darovania.
5. Žiadosť o povolenie umiestnenia vjazdu a výjazdu
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti agaSSe, s.r.o. Na križovatkách 16210/35, 821 04
Bratislava o povolenie umiestnenia vjazdu a výjazdu na pozemku parc. č. 66/1. Predmetné povolenie
žiadajú z dôvodu vydania územného rozhodnutia k stavbe „Pálenica TURÁK a VNUK“ umiestnenej
na pozemkoch parc. č. 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 17413.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vyhovieť žiadosti za podmienky, že v prípade
potreby uloženia inž. sieti v danom území umožní žiadateľ ich bezodplatnú realizáciu
6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 14-XV/2012
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zrušenie uznesenia č. 14 - XV/2012 zo dňa 19.4.2012
z dôvodu, že pán Bachár listom zo dňa 16.5.2012 odstúpil od zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
medzi fimou STAVOKOMPLET, s.r.o. a mestom Stará Turá.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča

7. Žiadosť o prenájom pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Hasipi Šena, sídlo fimy Andreja Hlinku 480/56, 972 71
Nováky o prenájom časti 20 m2 z pozemku parc. č. 582/2. Na uvedenom pozemku bude položená
drevoplastová podlaha s posedením. Jednalo by sa o sezónne posedenie každoročne od 1.5. do 30.9.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča vyhovieť žiadosti ( na základe hlasovania).
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Ing. Ľuboša Chudého o odkúpenie časti ( cca 40 m2 )
pozemku parc. č. 542/1, z dôvodu nutnosti dobudovať výťah pre ZŤP a imobilných občanov.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča za nasledovných podmienok:
-v časti „A“ odpredaj iba pod výťah, na ostatnú časť nech žiadateľ požiada o nájom,
-v časti „B“ s tým, že parkovisko statickej dopravy polyf. objektu v počte 2 ks parkovacích miest budú
vyhradené iba po dobu otvorenia prevádzky, ostatný čas bude slúžiť verejnosti.
9. Žiadosť o súhlas s terénnymi úpravami na pozemku parc. č. 4089/2 a návrh na doriešenie
vzťahu k pozemku parc. č. 4089/1 v k. ú. Stará Turá pri týchto terénnych úpravách
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Ing. Jozefa Bublavého a manž. Mgr. Júlie o súhlas
s terénnymi úpravami na pozemku parc. č. 4089/2 a návrh na doriešenie vzťahu k pozemku parc. č.
4089/1 v k. ú. Stará Turá pri týchto terénnych úpravách.
Na základe stanoviska KVUPaD zo dňa 2.4.2012 doložil Ing. Bublavý a manž. geodetické vytýčenie
hraníc pozemku parc. č. 4089/2. V teréne sú hraničné body vyznačené drevenými kolíkmi.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča odplatné vecné bremeno, navrhuje aby stavebník
vyplatil jednorázový príspevok vo výške 1.000€.
10. Návrh na vloženie majetku mesta
Majetkové oddelenie predkladá návrh na vloženie majetku mesta Stará Turá do MŠA s.r.o. Stará Turá.
Jedná sa o budovu kolkárne súp. č. 504 s pozemkom parc. č. 169 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 336 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. Obstarávacia cena
budovy kolkárne inv. č. 1-80.20-000000270 je 42 467,62 €, zostatková cena je 0,- €, obstarávacia cena
pozemku inv. č. POZ100062 je 1 672,97 €.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča a navrhuje materiál predložiť FK.
11. Žiadosť o schválenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorenej medzi budúcim povinným z vecného bremena č. 1 Ľubomírom Roháčkom, a č. 2
Ľubomírom Roháčkom a manž. Darinou a budúcim oprávneným z vecného bremena mestom Stará
Turá na pozemky parc. č. 1241/2 – ostatné plochy o výmere 376 m2 a parc. č. 17391/15 – záhrady 50
m2. Vecné bremeno bude spočívať v uložení inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 1241/2
a 17391/15.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča
12. Žiadosť o zámenu pozemkov
Majetkové oddelenie predkladá návrh na zámenu pozemku parc. č. 8604/12 – zast. plocha o výmere
152 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Stará Turá za pozemok parc. č. 8604/11 – zast. plocha o výmere
94 m2, ktorý je vo vlastníctve Bc. Juraja Podhradského. Rozdiel vo výmere žiada Bc Juraj Podhradský
zaplatiť v zmysle cenovej mapy. Uvedené pozemky sa nachádzajú v mietnej časti Topolecká pri
bývalom kultúrnom dome.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča a navrhuje materiál predložiť FK.
13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Miroslava Mikulca a Michaely Mikulcovej, rod.
Gregorovej o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17234/5 z dôvodu práva prechodu
a prejazdu cez uvedený pozemok.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča najskôr vyzvať žiadateľa, aby predložil písomný
súhlas Obvodného lesného úradu k navrhovanej stavbe vrátane k odčleneniu lesného pozemku
(drobenenie) p.č. 17234/5 v k. ú. Stará Turá a k zmene kultúry tohto pozemku z les na zastavané
plochy. V prípade vydania súhlasu komisia odporúča odpredať predmetnú časť pozemku.
14. Informácia o podaní žaloby
Majetkové oddelenie predkladá informáciu o podaní žaloby zo starny žalobcu Jána Tareka, bytom
Mýtna 6, Pezinok proti odporcovi mestu Stará Turá o zaplatenie nájomného za neoprávnené užívanie
nehnuteľností.

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Berie na vedomie.
15. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Mareka Žákovica o odkúpenie časti pozemku parc. č.
440/2. Uvedený pozemok susedí so záhradou vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok v súčasnosti nikto
nevyužíva, je značne znečistený a neudržiavaný. V prípade odpredaja časti pozemku má žiadateľ
záujem tento pozemok vyčistiť, upraviť a vybudovať na ňom kynologický priestor na cvičenie psov.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča vyhovieť žiadosti z dôvodu, že daný pozemok
podľa ÚPM je určený na zástavbu BD.
16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Mária Malíka o odkúpenie časti pozemku parc.č. 8406.
Pozemok parc. č. 8406 je bývalý náhon na už neexistujúci mlyn. Pozemok v súčasnosti nie je nikým
využívaný a neslúži pôvodnému účelu. Odkúpenie žiada z dôvodu tesného susedstva s parcelami vo
vlastníctve žiadateľa.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča vyhovieť žiadosti

Žiadosti o vydanie stanoviska k investičným zámerom
1. Žiadosť Roberta Sadloňa a manž. zo dňa 16.04.2012 (evid.č.6154/2012) o súhlas k povoleniu
stavby “Prístrešok pre dve autá”, umiestnenej na pozemku p.č.938 v k. ú. Stará Turá a súhlas
k zlúčeniu územného a stavebného konania podľa priložnej dokumentácie. Žiadateľovi bolo listom zo
dňa 23.04. 2012 oznámené, že jeho žiadosť bude predložená na KVUPaD a zároveň bol žiadateľ
vyzvaný na doplnenie projektu osadenia a stavebno technického riešenia predmetnej stavby.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlasné záväzné stanovisko a súhlas
k zlúčeniu územného a stavebného konania.
2. Žiadosť Ľudmily Ďurišovej zo dňa 31.05.2012 (evid.č.6719/2012) o súhlas kinvestičnému zámeru
stavby “Záhradná chatka”, umiestnenej na pozemkoch p.č.8352/4 a 8352/7 v k. ú. Stará Turá podľa
predloženého zámeru.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlasné záväzné stanovisko.
3. Žiadosť spol. CHIRANA T. Injecta a.s., so sídlom v Starej Turej, Schweitzera č.194
prostredníctvom splnomocneného zástupcu spol. MENERT s r.o., so sídlom v Šali, Hlboká č.3 , zo
dňa 04.06.2012 (evid.č.6743/2012), o vydanie súhlasného záväzného stanoviska k investičnému
zámeru stavby „Prípojka VN pre CHIRANA T. Injecta a.s. Stará Turá“, umiestnenej na
pozemkoch p.č.1761/108,1038/1,1038/5,1200/9,1200/10,1193,1191/3,1190,1188/65,/20,/115,/1,/116 a
1178 v k. ú. Stará Turá, podľa predloženej PD a súhlasu k zlúčeniu územného a stavebného konania
v súlade s §65 stavebného zákona.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlasné záväzné stanovisko a súhlas
k zlúčeniu územného a stavebného konania.
Rôzne:
-informácia o zabezpečovaní prípravy výstavby „Multifunkčný priestor za DK Topolecká“
(12.5.1-PR)Na základe obhliadky v teréne a stretnutia u prednostu úradu dňa 4.4.2012 boli urobené nasledovné
kroky:
-vypracovaný geometrický plán,
-bolo stretnutie primátora mesta s riaditeľom ZE a.s., PSSS Trenčín s tým, že primátor mesta dostal
ústny prísľub že vedenie bude preložené na náklady ZE a.s. na základe písomnej žiadosti mesta,
-je ústne dohodnutá zámena časti pozemku p.č.8604/9 za 8604/3 po vyhotovení geodetické zamerania
a nákresu bude pokračovať rokovanie s p. Podhradským,
-v nadväznosti na predložené predrealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie
predmetného územia, nie je možné statickú dopravu osadiť tak ako bolo dohodnuté (popri plote s
Boledovičovou záhradou), je potrebné nájsť náhradné riešenie.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Berie na vedomie
-zápis z obhliadky chodníkov a návrh prioritného riešenia ich úprav
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča a navrhuje materiál predložiť FK.
-Informácia o priebehu obstarávania dodávateľa stavby „Prestavba špeciálnych učební ZŠ
Komenského na MŠ“ elektronickou aukciouKomisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča zrušiť už vypísanú súťaž a v súlade s mandátnou
zmluvou a podmienkami zaslanými mandatárovy e mailom vypísať novú súťaž.

-Ing. L. Galovičová predložila ústnu informáciu a vybavovaní vzťahu k pozemku parcela reg.E č.1797
v k.ú. Stará Turá a k pozemkom p.č.5662/1 a 5663/1 v k.ú. Vaďovce, čo je cesta pre umiestnenie
stavby „Korčuliarsky chodník“. Zo stanoviska SPF Trenčín vyplynula povinnosť predloženia
projektu, identifikácie pozemkov, vyjadrenie obcí z hľadiska územnoplánovaciej informácie...
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča pokračovať vo vybavovaní vzťahov a to nasledovne:
SPF písomne oznámiť, čo môžeme v dohľadnej dobe zabezpečiť (výškopis polohopis + identifikáciu
pozemkov na ktorých bude stavba osadená s návrhom trasovania, LV, stanovisko obce Vaďovce..)
a následne tieto podklady aj zabezpečiť.
Zapísal: Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá
Za správnosť zodpovedá: Ing. Juraj Gavač, predseda KVUPaD MsZ Stará Turá
Stará Turá: 04.06.2012

