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ZÁPISNICA  
 

zo schôdze komisie pre výstavbu a životné prostredia Mestského zastupiteľstva v Starej Turej 

konanej dňa 15.04.2019 v zasadačke MsÚ v Starej Turej 
 

 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny! 

 

 

Materiál predložený majetkovým oddelením  
 

1. Opätovná žiadosť o doriešenie uznesenia č. 6-XXVI/2017 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá opätovnú žiadosť pani Jany Osuskej, 

Holubyho 682/15, Stará Turá o doriešenie odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 

546/203 v zmysle uznesenia č. 6 – XXVI/2017, ktorým bol schválený zámer odpredaja časti 

z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 s podmienkou:  

- kúpnu zmluvu uzatvoriť až po tom, čo žiadatelia budú mať vlastnícke právo k časti pozemku 

parcela reg. E“ parc. č. 16/0 v k. ú. Stará Turá – podmienka bola splnená dňa 7.9.2018; 

- predmetom kúpy bude iba tá časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 v k. ú. Stará 

Turá, ktorá nie je nad potokom a v telese cesty (parcela reg. „C“ parc. č. 489/3 - potok 

a parc. č. 515/0 - spevnená plocha, ktorá nadväzuje na cestu). 

Po zverejnení zámeru odpredaja bola žiadosť znova prerokovaná na zasadnutí MsZ a 

uznesením č. 12 - XXIX/2017 bol  žiadateľke a pánovi Gregorovi neschválený odpredaj časti 

z predmetného pozemku a boli vyzvaný na predloženie geometrického plánu na odčlenenie 

predmetnej časti z pozemku - GP predložili. Dňa 14.12.2017 bola žiadosť znova 

prerokovávaná na zasadnutí MsZ, no žiadosť nebola prerokovaná z dôvodu, že bola podaná 

pripomienka k zámeru odpredaja časti z pozemku parc. č. 542/203 pani Zdenkou Molcovou, 

že odpredajom predmetnej časti pozemku nebude mať bezproblémový prístup na svoj 

pozemok. Zároveň navrhla odpredaj predmetného pozemku v podiele 1/3 pre pani Osuskú, 

1/3 pán Gregor a 1/3 pani Molcová, alebo zriadenie vecného bremena práva prechodu a 

prejazdu. S uvedeným žiadateľka nesúhlasila. Dňa 8.1.2019 bola na Mestský úrad doručená 

žiadosť o doriešenie uznesenia č. 6 – XXVI/2017 a uznesením č. 7 - III/2019 bol žiadateľke 

neschválený odpredaj časti z pozemku parc. č. 546/203 (podľa GP č. 720-93/2017 zo dňa 2. 6. 

2017 sa jedná o pozemok parc. č. 490/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m
2
). 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta neodporúča odpredaj časti z pozemku parc. č. 

546/203.  

 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

s c h v á l i ť    odpredaj časti z pozemku parc. č. 546/203                      

Hlasovanie členov komisie:  za   7 

Proti   0 

Zdržal sa hlasovania 1 
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2. Zámena nehnuteľností 
Na základe rokovania zástupcov mesta Stará Turá so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) sa pripravuje zámena nehnuteľností. Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na 

zverejnenie zámeru zámeny.   

Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod cestami III. 

triedy (miestne časti Súš a Topolecká), ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. 

parciel „C“ na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá – pozemok parc. č. 

6010/9 – zast. plocha o výmere 24 m
2
, pozemok parc. č. 6010/10 – zast. plocha o výmere 599 

m
2
, pozemok parc. č. 6010/12 – zast. plocha o výmere 304 m

2
, časť pozemku parc. č. 4851/2 

– zast. plocha o celkovej výmere 1813 m
2
, časť pozemku parc. č. 8452/2 – zast. plocha 

o celkovej výmere 1960 m
2
, časť pozemku parc. č. 8453 – zast. plocha o celkovej výmere 

4861 m
2
 a časť pozemku parc. č. 8814/1 – zast. plocha o celkovej výmere 10961 m

2
. 

Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ 

a stavba v k. ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne - stavba Škola súp. č. 375 postavená na pozemku 

parc. č. 610, pozemok parc. č. 610 – zast. plocha o výmere 804 m
2
, pozemok parc. č. 611 – 

ostatná plocha o výmere 207 m
2
 a pozemok parc. č. 615 – ovocný sad o výmere 7404 m

2
. 

Na odčlenenie pozemkov pod cestami je potrebné zo strany mesta Stará Turá 

spracovať geometrické plány a na stanovenie ceny pozemkov je potrebné vypracovať 

znalecké posudky do hodnoty zamieňaných nehnuteľností  vo vlastníctve TSK, ktorá je 

stanovená znaleckým posudkom vo výške 141 504,67 €. Pri dodržaní stanovených podmienok 

sa po vypracovaní geometrických plánov a znaleckých posudkov bude TSK podielať na ich 

spolufinancovaní vo výške 50 % skutočne vynaložených nákladov.      

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zámer zámeny nehnuteľností odporúča. 

 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

s c h v á l i ť    zámer zámeny vyššie uvedených nehnuteľností                                                       

Hlasovanie členov komisie:  za   8 

Proti   0 

Zdržal sa hlasovania 0 

 

3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Mgr. Petra Michalca a Marcely 

Kontinovej, Družstevná 470/86, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela 

reg. „E“ parc. č. 546/203 z dôvodu uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prospech 

vlastníka pozemkov parc. č. 354 a 353/2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zriadenie vecného bremena odporúča. 

 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

s c h v á l i ť  zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“  

parc. č. 546/203                             

Hlasovanie členov komisie:  za   8 

Proti   0 

Zdržal sa hlasovania 0 
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4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosti Mareka Štefíka a manž. Bc. Janky 

Štefíkovej, Dibrovova 245/2, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele 

reg. „C“ parc. č. 16853/1, parc. č. 16852, parc. č. 16513/2 z dôvodu uloženia elektrickej 

prípojky, elektromeru, vodovodnej prípojky a vjazdu a výjazdu na existujúcu komunikáciu   

v prospech vlastníka pozemku parc. č. 16861/4 a parc. č. 16864, ktorý sú vo vlastníctve 

žiadateľa.  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zriadenie vecného bremena odporúča. 

 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

s c h v á l i ť  zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“  

parc.č. 16853/1, parc.č. 16852, parc.č. 16513/2, parc.č. 16845/1                           

Hlasovanie členov komisie:  za   8 

Proti  0 

Zdržal sa hlasovania 0 

 

 

5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Michala Sládka, SNP 263/25, Stará 

Turá a Mgr. Alexandry Prostinákovej, Košecké Podhradie 379 o zriadenie vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky 

(nátokové a výtokové potrubie ČOV)  v prospech vlastníka pozemku parc. č. 8780/1, ktorý je 

vo vlastníctve žiadateľa.  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zriadenie vecného bremena odporúča. 

 

Komisia odporúča – neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

s c h v á l i ť  zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“   

parc. č. 8814/1                               

Hlasovanie členov komisie:  za   8 

Proti   0 

Zdržal sa hlasovania 0 
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Materiál oddelenia výstavby, ÚP  a ŽP  
 

Prerokovanie návrhov urbanistickej štúdie zóny na ulici Gen. M.R. Štefánika v 

Starej Turej (objekty bývalej priemyslovky a Domu špecialistov) – zadefinovanie cieľov 

mesta pre danú lokalitu. 

 

Na základe informácie mesta Stará Turá o investičnom zámere omplexné riešenie zóny od Ul. 

Husitskej smerom k Ul. gen. M. R. Štefánika (odkaz) bol v určenom termíne predložený jeden 

návrh: „Urbanistická štúdia zóny Za gátom ul. Gen. M. R. Štefánika, Stará Turá“, 

spracovateľa - ERGAstav s.r.o. so sídlom v Prievidzi. 

Uvedený návrh na komisíí výstavby a životného prostredia predstavili zástupcovia 

spracovateľa – Ing. Mário Klopan a Ing. Roman Múčka 

 

Zhrnutie hlavných bodov prezentácie predloženého návrhu: 

Okrem informácii uvedených v textovej a grafickej časti predloženého návrhu (odkaz na 

materiál je uvedený vyššie), boli zástupcami spracovateľa zdôraznené nasledujúce 

predpoklady a určujúce momenty návrhu: 

 Návrhované renokonštrukcie budov „Dom špecialistov“, „Internát“ a „24/B“ 

(toho času sídlo mestskej organizácie Technotur) s novým navrhovaným funkčným 

využitím ako nájomné byty (Internát), nájomné byty mesta s občianskou 

vybavenosťou na prízemí (Dom špecialistov) a nájomné byty nižšieho štandardu 

(24/B), na realizáciu ktorých je predpokladané financie prostredníctvom dotácie 

a úveru poskytnuté mestu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (program štátnej 

podpory pre rozvoj bývania) by mali byť realizované v nasledujúcich krokoch: 

- krok 1: predloženie žiadosti na ŠFRB pre Dom špecialistov a 24/B v termíne 

január 2020 a následná realizácia stavebných prác v termíne 2021 - 2022  

- krok 2: predloženie žiadosti na ŠFRB pre Dom špecialistov a 24/B v termíne 

január 2021 a následná realizácia stavebných prác v termíne 2022 – 2023 

(uvedené termíny teda vyžadujú okamžité začatie predprojektovej a projektovej prípravy 

týchto stavebných zámerov vzhľadom na nutnosť vyriešenia majetkových vzťahov 

a prípravy stavebnej projektovej dokumentácie s vydanými právoplatnými stavebnými 

povoleniami do termínov predkladania žiadostí na ŠFRB). 

 Navrhovaná celková alebo čiastočná asanácia budovy „Skelet“ bývalej 

priemyslovky bude musieť byť realizovaná z finančných zdrojov mesta, nakoľko pre 

takýto druh stavebného zámeru nie je k dispozícií žiadny dotačný rámec pre získanie 

finančných prostriedkov. 

 

Príspevky členov komisie a zúčasnených hostí v rámci diskusie k návrhu: 

 

Matúš Geschwantner 

- upozornil na problematický predpoklad riešenia dopravného napojenia navrhovaných 

parkovacích miest pre budovu „Dom špecialistov“ z ulice Husitská (štátna cesta 

II.triedy) a nutnosť danú vec, už v procese prípravy projektu statickej dopravy, 

konzultovať s dotknutým orgánom - Dopravným inšpektorát v Novom Meste nad 

Váhom. 

- z podobného dôvodu (súhlas dopravného inšpektorátu) upozornil na predpokladanú 

možnosť realizácie parkovacích miest pozdĺž ulice M.R.Štefánika. 

- navrhol uvažovať, v procese prípravy projektovej dokumentácie, s riešením dopravnej 

obslužnosti riešenej lokality formou jednosmernej komunikácie a tiež prehodnotiť 

umiestnenie prístupovej komunikácie pred vstupom do budovy „Internátu“ a to 

z dôvodu minimalizovania vznikov možných kolízií pešej a motorovej dopravy 

v tomto mieste. 

https://www.staratura.sk/item/navrh-vyuzitia-uzemia-zona-od-ul-husitskej-po-ul-stefanikovej-k-dk-javorina-0/
https://www.staratura.sk/item/navrh-vyuzitia-uzemia-zona-od-ul-husitskej-po-ul-stefanikovu-k-dk-javorina/
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Juraj Gavač 

- navrhol možnosť realizácie prístupovej komunikácie do lokality v miestach 

umiestnenia budovy „Skeletu“ nakoľko navrhovaná asanácia tejto budovy umožní aj 

takéto riešenie. 

- otázka na projektanta a jeho kvalifikovaný predpoklad (na základe prvotnej obhliadky) 

technického stavu skeletu a teda statickú funkčnosť samotnej železobetónovej nosnej 

konštrukcie budovy (pre možnosť čiastočnej asanácie tejto budovy formou odstránenia 

nenosných stavebných konštrukcií a prípadnú obnovu budovy so zachovaním jej 

nosnej konštrukcie a vytvorenie jej nového funkčného využitia – na prízemí formou 

parkovacích státí). Ing. Klopan predpokladal, že statika budovy by, napriek možným 

lokálnym poruchám, mala byť v poriadku, ale na definitívne zodpovedanie tejto 

otázky je nevyhnutné posúdenie statikom. 
 

Richard Bunčiak 

- v problematike riešenia statickej dopravy upozornil na možnosť realizácie nových 

parkovacích miest (cca 12) v priestore za Domom kultúry, na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Stará Turá, na ktorých sú toho času umiestnené zväčša neužívané 

betónové monolitické garáže. 

Na tento návrh reagoval primátor mesta - so súhlasným stanoviskom. 

- vyjadril názor realizovať celkovú asanáciu budovu „Skeletu“ bez úvah o prípadnom 

novom využití jej nosnej konštrukcie, nakoľko miera zastavanosti lokality je 

privysoká a jej zníženie prispeje zvýšeniu kvality prostredia pre jej budúcich 

užívateľov. 
 

Peter Škriečka 

- vyjadril záujem o zachovanie, resp. obnovu pôvodnej fontány, ktorá je súčasťou 

zelenej plochy pred budovou „Internátu“, nakoľko predložený návrh uvažuje so 

zachovaním zelenej plochy bez tohto prvku. 

- navrhol, pre proces prípravy projektu statickej dopravy, riešiť parkovacie miesta tak, 

aby ich súčasťou boli (v primeranej miere) integrované deliace plochy zelene so 

vzrastlými stromami. Návrh síce prináša zvýšené priestorové požiadavky, ale 

z hľadiska tvorby moderného, ekologického a užívateľsky príjemného prostredia má 

nesporný prínos a to nielen pre riešenú lokalitu, ale ako princíp realizovania 

spevnených plôch v prostredí mesta.     
 

Leopold Barszcz – primátor mesta 

- navrhol, že v prípade čiastočnej asanácie budovy „Skeletu“ by jej obnova na nové 

funkčné využitie mohla byť riešená aj formou ponúknutia jej vyčistenej nosnej 

konštrukcie na odkúpenie investorovi so zadefinovanými prípustnými možnosťami 

budúcej funkcie. Tým by sa navrátili finančné prostriedky za nutnú čiastočnú asanáciu 

budovy a vytvoril tiež priestor pre vznik komerčných priestorov (bytové alebo 

nebytové priestory do osobného vlastníctva a možnosť realizovať tiež budovu 

s priestormi vo vyššom štandarde. 
 

Janka Vráblová 

- poznámka, že v prípade realizácie parkovacích miest s integrovanými plochami so 

vzrastlými stromami vzniknú vyššie požiadavky na udržiavanie takýchto plôch a tiež 

vzrastie náročnosť na technickú realizovateľnosť týchto udržiavacích prác. 
 

Igor Slezáček 

- návrh uvažovať pri určovaní bytovej skladby navrhovaných bytov i s bytmi 

reflektujúcimi požiadavky starších obyvateľov (menšia podlažná plocha, bezbariérový 

prístup, prípadné integrovanie priestorov na špecifické služby – denný stacionár, výdaj 

stravy a pod.).  
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Záver: 

 
Členovia komisie, poslanci mestského zastupiteľstva a tiež široká verejnosť bude mať 

priestor na vznesenie pripomienok, pozmeňujúcich návrhov alebo názorov na predložený 

návrh urbanistického riešenia predmetnej lokality a to v termíne do 28.04.2019. 

 

Následne sa dňa 29.04.2019 uskutoční mimoriadna schôdza  komisie výstavby a životného 

prostredia za účelom špecifikovania odporúčania pre Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na 

vymedzenie zámeru budúceho funkčného využívania budov v lokalite „bývalej 

priemyslovky“ a to na základe návrhu urbanistickej štúdie predmetnej lokality pripomienok, 

ktoré k nej budú vznesené. 

 
 

Rôzne  
 

Žiadosť Ivony Málkovej o zaradenie miestnej komunikácie do mestského 

pasportu miestnzch komunikácií 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Mgr. Petra Michalca a Marcely 

Kontinovej, Družstevná 470/86, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela 

reg. „E“ parc. č. 546/203 z dôvodu uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prospech 

vlastníka pozemkov parc. č. 354 a 353/2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.  

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta zriadenie vecného bremena odporúča. 

 

Komisia odporúča – neodporúča  

Zaradenie komunikácie na pozemku reg.“C-KN“ parc. č. XXXX k.ú. 

Stará Turá do mestského pasportu miestnych komunikácii                             

Hlasovanie členov komisie:  za   6 

Proti   0 

Zdržal sa hlasovania 0 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Radovan Morávek, tajomník KVaŽP  

Za správnosť zodpovedá: Ing. Richard Bunčiak, predseda KVaŽP 

Stará Turá: 15.04.2019 

 


