
Z á p i s n i c a
zo schôdze komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva 

v Starej Turej konanej dňa 06.02.2017 v zasadačke MsÚ v Starej Turej

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Prítomných privítal a zasadnutie zahájil predseda KVUPaD Ing. Ján Zloch.  Predložený program bol 
doplnený o bod 10 v Majetkových záležitostiach a o bod 3 v Žiadostiach o záväzné stanovisko. Takto 
upravený program bol jednohlasne  prítomnými členmi komisie schválený.
Následne komisia pokračovala v jednaní v súlade so schváleným programom.

Materiál predložený majetkovým odd.

1. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti  pána Mariána Porubana a manž. Ivety Porubanovej, pána 
Miloša Radenu a manž. Magdalény Radenovej, pani Marty Hrašnej, o odkúpenie spoluvlastníckych 
podielov z pozemku parc. č. 522/2 - zastavaná plocha o výmere 560 m2 , pod obytným domom súp. č. 
264, na ul.Komenského v Starej Turej, ktorý je zapísaný na LV č. 5693 pod radovým číslom B18 na 
mesto Stará Turá.
Majetkové oddelenie odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 522/2 
odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča odpredaj  

2. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť  pani Anny Dvončovej, o odkúpenie spoluvlastníckeho 
podielu z pozemku parc. č. 542/4 -zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 920 m2, pod 
bytovým domom súp. č. 263 na ul. SNP v Starej Turej, ktorý je zapísaný na LV č. 6005 pod B26 na 
mesto Stará Turá.
Majetkové oddelenie odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela registra „C“, parc. č. 
542/4 odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča odpredaj  

3. Žiadosť o odkúpenie  pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti ZDRAV-TECH, s.r.o. so sídlom Gen. M. R. 
Štefánika č. 367/84, 916 01 Stará Turá, zastúpená konateľom Jánom Vydareným, IČO : 44 772 751  
o odkúpenie pozemku parc. č. 536/11 - ostatné plochy o celkovej výmere 126 m2, ktorý je zapísaný na 
LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti. V súčasnosti je pozemok v prenájme od mesta Stará Turá. 
Spoločnosť ZDRAV-TECH s.r.o chce kúpou uvedeného pozemku zabezpečiť bezpečný 
a zjednodušený prístup autom k spoločnosti a zriadiť parkovaciu plochu.
Majetkové oddelenie odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 536/11 neodporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča odpredaj

4. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Jozefa Matejku a manž. Vilmy Matejkovej, o odkúpenie 
časti z pozemku parcela registra „E“, parc.č. 1762 - orná pôda o celkovej výmere 11734 m2, ktorý je 
zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.  Pozemok sa nachádza za 
rodinným domom žiadateľov.
Majetkové oddelenie odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1762 odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča odpredaj  

5. Žiadosť o umiestnenie šachty
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť spoločnosti SUPTel s.r.o, so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 
Bratislava, IČO: 35824425 o súhlasné stanovisko mesta Stará Turá z dôvodu vybudovania optického 
kábla a umiestnenia plastovej šachty ROMOLD na pozemku parcela registra „C“, parc.č. 626/1 -
ostatné plochy o celkovej výmere 877  m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod B1 na mesto Stará Turá 
v celosti. Šachta bude umiestnená v priestoroch pred Domom kultúry Stará Turá.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča zriadenie vecného bremena za podmienky:
-pred vydaním súhlasu zmluvne zabezpečiť jednorázovú odplatu v súlade so skôr prijatým uznesením 

MsZ 

6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Majetkové oddelenie predkladá žiadosť pána Miroslava Gavendu a manž. Gabriely Gavendovej, o

. / .



2.strana zápisnice z KVUPaD konanej dňa 06.02.2017-

zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4851/2 z dôvodu umiestnenia elektrickej prípojky 
k novostavbe rodinného domu. Vecné bremeno bude zriadené na pozemku parcela registra „C“ , parc. 
č. 4851/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1813 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod 
B1 na mesto Stará Turá v celosti. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníkov novostavby 
rodinného domu na pozemku parc. č. 4852/7 v kat. území Stará Turá.  
Majetkové oddelenie zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4851/2  odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča zriadenie vecného bremena  

7. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti pani Anny Valachovej a pána Miroslava Sadloňa a manž. 
Jaroslavy Sadloňovej, rodenej Otrubovej o odkúpenie časti z pozemku parcela registra „E“, parc. č. 
4266 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 795 m2, ktorá je podľa geometrického plánu č. 
720 - 209/2016 označená ako parcela registra „C“ parc. č. 3389/92 –zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 14 m2. Na predmetnom pozemku sa nachádza časť garáže. Pôvodný pozemok parc.č. 4266 je 
zapísaný pod radovým číslom B1 na LV č.1 na mesto Stará Turá v celosti.
Pozemok parc. č. 3389/92 žiadajú odkúpiť do podielového spoluvlastníctva každý v podiele 1/2, 
nakoľko garáže sú poschodové.
Majetkové oddelenie odpredaj časti 14 m2 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4266, označenú ako 
parcela registra „C“, parc. č. 3389/92 odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča odpredaj  

8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti Mareka Žákoviča a Ing. Martina Šviglera, o odkúpenie časti 
z pozemku parc. č. 440/2, ktorý sa nachádza na ul. Hlubockého za rodinným domom vo vlastníctve 
žiadateľov. Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 440/2 - záhrady o celkovej výmere 2043 m2

,  je 
zapísaný na LV č.1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.
Zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 440/2 bol zverejnený dňa  20.12.2016 v súlade s uznesením 
MsZ č. 12 - XXII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  
Majetkové oddelenie odpredaj častí z pozemku parc. č. 440/2 odporúča podľa priloženého nákresu.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča odpredaj

9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti Tibora Pastorka a Mariany Timkovej a Mgr. Dalibora 
Jankoviča a manželky Márie Jankovičovej o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 8814/1 - zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere  11164  m2, za účelom doriešenia majetkových vzťahov pred 
rodinnými domami žiadateľov. Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 8814/1,  je zapísaný na LV č.1 
pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.
Majetkové oddelenie odpredaj časti z pozemku parc. č. 8814/1 odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča odpredaj, odporúča materiál stiahnuť z rokovania 
komisie a po identifikácii vlastníckych práv k potoku, ktorý v maďarských mapách je ale v KN už nie 
je zakreslený materiál opätovne predložiť na KVUPaD.

10. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  
Majetkové oddelenie predkladá žiadosti Anna Malárovej, rod. Durcovej o odkúpenie časti pozemku 
parcela č.8604/2 v k. ú. Stará Turá o výmere cca 35m2, ktorá zabieha tesne k jej domu, za účelom 
doriešenia majetkových vzťahov pred rodinnými domami žiadateľov. Pozemok parcela registra „C“, 
parc. č. 8604/2,  je zapísaný na LV č.1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.
Majetkové oddelenie odpredaj časti z pozemku parc. č. 8604/2 odporúča.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča odpredaj

Žiadosti o vydanie stanoviska k investičným zámerom
1. Žiadosť spol. TECHNOTUR s r.o., IČO:36704482, so sídlom v Starej Turej, M. R. Štefánika č.380, 
zo dňa 20.01.2017 (evid.č.471/2017) o stanovisko k investičnému zámeru „Rekonštrukcia –
zateplenie polikliniky Stará Turá“, umiestnenej na pozemkoch p.č.1145/1,/2,1147/1,/4,/6 a 1146 v 
k. ú. Stará Turá v Starej Turej na Ul. Mýtnej č. súp.146, podľa priloženého zámeru.
Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča vydať súhlasné stanovisko s podmienkami pre realizáciu
a bezbariérovým napojením na existujúci chodník k Chirane.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlas za nasledovných podmienok:

-projekčne doriešiť bezbariérový prístup z navrhovanej rampy až na existujúci chodník pred 
CPK,
-stavebník je povinný dodržať ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
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a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a stanoviská dotknutých 
orgánov v súlade s platnou legislatívou.

2. Žiadosť spol. SUPTel s r.o., IČO:35824425, so sídlom v Bratislave, Pri Šajbách č.3, zo dňa 
19.01.2017 (evid.č.410/2017) o vydanie záväzného stanoviska a súhlasu  k realizácii stavby 
„ONS_FTTC/B_KBV_Stará Turá_Jirásková, Schweitzera“, umiestnenej na pozemkoch parcela 
reg.“C“č.945/1 a 1123 a parcela reg. „E“ č.2482/2 v k. ú. Stará Turá, na Ul. Dibrovovej v Starej Turej, 
podľa priloženej dokumentácie.
Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča vydať súhlasné stanovisko s podmienkami pre realizáciu a spätnú 
úpravu chodníkov a komunikácie.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlas za nasledovných podmienok:

-počas realizácie stavby, aby nebola obmedzovaná prejazdnosť priľahlých komunikácii 
a priechodnosť chodníkov,
-nadzemnú skrinku umiestniť tak, aby nebola zúžená šírka existujúcich chodníkov,
-pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať príslušný cestný orgán o rozkopávkové 
povolenie komunikácií a spevnených plôch a podmienok spätnej úpravy nespevnených plôch,
-stavebník je povinný stavbu realizovať tak, aby nebol narušený odvodňovací systém 
existujúcich spevnených plôch, chodníkov a komunikácií,
-stavebník je povinný dodržať ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a stanoviská dotknutých 
orgánov v súlade s platnou legislatívou.

3. Žiadosť TSK, K dolnej stanici č.7282/20A, Trenčín v.z. spol. Amberg Engineering Slovkia  s r.o., 
IČO:35860073, so sídlom v Bratislave, Somolického č.1/B, zaslaná emailovou poštou dňa 
103.02.2017 o vyjadrenie k plánovanej investícii umiestnenej v k. ú. Stará Turá „Rekonštrukcia cesty 
č.II/581 Nové Mesto n/V-Myjava“,  podľa priloženej dokumentácie.
Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča vydať súhlasné stanovisko s podmienkami pre realizáciu a spätnú 
úpravu komunikácie.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča vydať súhlas

Rôzne:
a) Organizačné odd. MsÚ Stará Turá predkladá žiadosť Lenky Hanákovej o osadenie DZ 

podľa priloženého náčrtku.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Neodporúča osadenie navrhovaného DZ

b) Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá predkladá vyhodnotenie stanovísk 
uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.1 (ZaD č.1) ÚPN-M Stará Turá, 
vypracované odborne spôsobilou osobou v súlade s §2 stavebného zákona.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča zobrať na vedomie a predložiť na rokovanie MsZ.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča predložiť na MsZ a zobrať na vedomie

c) Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá predkladá plnenie PR za rok 2016. 
Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča odsúhlasiť a predložiť na rokovanie MsZ.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča predložiť na MsZ

d) Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá predkladá ústnu požiadavku  (upozornenie) 
pracovníka ORPZ OO Stará Turá na chýbajúce zvislé DZ označenia prechodu pre chodcov na 
križovatkách Ul. Jiráskova a Dr. Úradníčka v ST.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča aby MsÚ Stará Turá org. Odd. zabezpečilo v spolupráci TSST 
m.p.o. obhliadku v teréne z ktorej vzíde potreba osadenia DZ na MK a následne aby bolo zabezpečené 
ich zakúpenie a osadenie v súlade s pravidlami cestnej premávky.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča nasledovný postup:

- Aby MsÚ Stará Turá org. Odd. zabezpečilo v spolupráci TSST m. p. o. obhliadku v teréne 
z ktorej vzíde potreba osadenia DZ na MK a následne aby bolo zabezpečené ich zakúpenie 
a osadenie v súlade s pravidlami cestnej premávky.

e) Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá predkladá ústnu informáciu o pripravovaných 
projektoch, ku ktorým plánujeme predkladať žiadosť o poskytnutie NFP a žiadosť o 
poskytnutie dotácie na riešenie havarijného stavu v tomto rozsahu:

Poskytnutie dotácie na riešenie havarijného stavu:

Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ ul. Hurbanova – havarijný stav na pavilónoch „B“ (pavilón so 
zborovňou) a pavilón „E“ (pavilón s dielňami a šatňami). 
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Strecha pavilónov je v zlom technickom stave a zateká do nej. Riešenie havarijného stavu zohľadňuje 
PD zateplenia celého objektu strechy. Rekonštrukcia strešného plášťa bude realizovaná vrátane 
výmeny svetlíkov a domurovania a zateplenia atiky. 
K tomuto projektu chceme podať žiadosť na Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej 
ministerstvo školstva), ktoré účelovo prideľuje finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva 
a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na riešenia havarijných situácií škôl v zmysle § 4c
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a smernice č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných 
prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií. 

Finančné prostriedky sú vyčíslené: pavilón „B“ na sumu   39 845,93 €
pavilón „E“ na sumu   69 746,88 €
spolu 109 592,81 €

Riešenie havarijného stavu elektrickej inštalácie v priestoroch ZŠ ul. Komenského č.320, Stará 
Turá – jedáleň, kuchyňa (hospodársky pavilón)

Vo vyjadrení revízneho technika je uvedené, že elektrická inštalácia v priestoroch hospodárskeho 
pavilónu je v nevyhovujúcom, technickom stave, je zastaralá, nevyhovuje súčasným platným normám 
STN a hrozí nebezpečie úrazu el. prúdom. 
K tomuto projektu chceme podať žiadosť na Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej 
ministerstvo školstva), ktoré účelovo prideľuje finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva 
a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na riešenia havarijných situácií škôl v zmysle § 4c
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a smernice č. 29/2013, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných 
prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií. 

Finančné prostriedky sú vyčíslené na sumu 29 700€.  

Žiadosť o poskytnutie NFP

Cyklo v meste Stará Turá 
IROP-PO1-SC122-2016-15Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie atraktivty a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 
na celkovom počte prepravených osôb
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Otvorená výzva
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 21.03.2017
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 21.06.2017
V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, turistických 
informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovania turistických 
cyklotrás. Zároveň nie je oprávnené budovanie osvetlenia priechodov pre chodcov okrem ich priamej 
nadväznosti na cyklistickú infraštruktúru a budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších.
Momentálne je plánované výškopisné a polohopisné zameranie.
Zároveň vítam každý návrh na názov tohto projektu od členov komisie.

Zateplenie stropu a rekonštrukcia elektroinštalácie v Kultúrnom dome Papraď 
V roku 2016 sme na tento projekt predkladali žiadosť na Ministerstvo financií SR, ktorá však nebola 
úspešná.
Možnosť predkladania žiadostí v rámci Envirofondu (štátny fond)- Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - do 15.03.2017
Oprávnený žiadateľ: Obec, Príspevková organizácia, Rozpočtová organizácia 
Projekt je potrebné dopracovať -zlúčiť elektroinštaláciu so zateplením strechy a dopracovať 
tepelnotechnický posudok.

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 
učební rôzneho druhu v základných školách
Cez IROP

• 2-kolový systém projektový zámer (termín do 28.02.2016) + žiadosť o NFP (termín do 
odvolania) Po konzultácií so ZŠ je zámerom Obstaranie školských knižníc vrátane 
priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na Ul. Komesnkého, 
benchmark 52 450€.
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• (riešenie v rámci existujúcich priestorov knižný fond, výmena linolea, technické vybavenie, 
knihovnícke police, pracovné stoličky a stoly)

• Obstaranie IKT učební- variant notebook/tablet na Ul. Hurbanovej – benchmark 21 780 
€ (dodatočne na 1 žiaka 730 €) (riešenie v rámci existujúcich priestorov, výmena linolea, 
projektor, tabuľa, IKT školyský server, 3D tlačiareň, 16 ks školských stolov, stoličky, 
operačné sytémy kabeláž)

– Max. výška NFP 190 000 Eur

Športová hala v obci- SZĽH
25.1.2017 prišla na MsÚ oficiálna žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly od SZĽH. 
Podmienkou je realizácia celého projektu v areáloch základných škôl či ich bezprostrednej 
blízkosti, cieľovou skupinou sú deti od šiestich do desiatich rokov. Priamo pred halou budú k 
dispozícii aj ďalšie športoviská (napr. lezecká stena), v letných mesiacoch môže plocha v krytej časti 
slúžiť na napr. hádzanú, basketbal, tenis... Ľadová plocha bude mať rozmery 40x20 metrov. Je 
potrebné zabezpečiť minimálne rozmery pozemku 76x56 m. V rámci celoročnej prevádzky 
športových centier sa popri športovej hale s ľadovou plochou ráta aj s atletickým oválom, bike 
parkom, lezeckou stenou, detským ihriskom ako aj priestorom pred street workout aktivity. Bude 
záležať na miestnych možnostiach.
Mesto sa musí (predbežne) zaviazať, že zabezpečí všetky potrebné sieťové prípojky, vybuduje 
potrebné parkovacie miesta, príprave stavebného pozemku (búracích prác..) a realizácie prvej etapy 
výstavby vlastnými silami, vykoná kompletnú inžiniersku činnosť, zaviaže sa k odberu  navrhnutých 
produktov pre vonkajšie športoviská, mesto budem usieť vybudovať do jedného roka od kolaudácie 
stavby haly navrhnutý vonkajší areál. Zároveň bude potrebné zabezpečiť prenájom min. 60 hodín 
mesačne pre potrebny verejného korčuľovania a navýšeniu počtu hodín telesnej výchovy ba sezónne 
činnosti – korčuľovanie a hokej.
Po výstavbe by prevádzkovateľom haly bol SZĽH, ktorý by si pozemok od obce prenajímali na 40 
rokov za jedno euro. V prípade záujmu o realizáciu športového centra je zo strany samosprávy 
potrebné doručiť do 15. februára 2017 oficiálnu žiadosť o vybudovanie objektu, územno-
plánovaciu informáciu mesta o plánovanej lokality a vlastnícke vzťahy k nej atď. Mesto by sa
čiastočne podieľalo na prevádzke tým, že denne zaplatí dve hodiny ľadu pre potreby verejného 
korčuľovania či iných športových aktivít svojich obyvateľov. Podľa zistených info. prevádzka zimného 
štadiónu v NMNV je v priemer 64,79€/hod., čo za celý rok predstavuje čiastku 47 450€. 

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. 
Hurbanova 153, Stará Turá

V rámci prípravy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (pre projekt zateplenia MŠ)
vybavujeme stavebné povolenie na dopracovaný projekt stavby „Zníženie energetickej náročnosti 
objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ .
Táto výzva nie je zatiaľ ani na stránke SIEA ako sprostredkovateľského orgánu (ďalej len SO) pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorá predchádzajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-
SC431-2015-6 dňom 26. 10. 2016 uzavrela z dôvodu, že dopyt žiadostí o poskytnutie NFP presiahol 
disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Podľa dopracovanej 
PD sa jedná o zmenu dokončenej stavby s invest. nákladmi 626 410,40€.
Spracovala: Ing. arch. Katarína Robeková
Odd. výstavby, ÚP a ŽP odporúča informáciu zobrať na vedomie.
Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Odporúča zobrať na vedomie

Ing. Ján Zloch, predseda komisie predložil: 
Návrh termínov zasadnutia KVUPaD v r.2017: -06.02.2017

-10.04.2017
-05.06.2017
-04.09.2017
-09.10.2017
-27.11.2017

S tým, že začiatok zasadnutia KVUPaD bude o 15,30hod.

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu; Jednohlasne schválila termíny zasadnutí KVUPaD

Zapísal: Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá
Za správnosť zodpovedá: Ing. Ján Zloch, predseda KVUP a D MsZ Stará Turá
Stará Turá: 06.02.2017




