Zápisnica zo zasadnutia KŽP zo dňa 28. 03. 2018 konaného na MsÚ Stará Turá v malej
zasadačke.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otvorenie
Informácia o stave Lesoparku Dubník
Informácia o stave topoľovej aleji Dubník
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a ich okolie v k.ú. Stará Turá
Zhodnotenie práce výrubovej komisie
Rôzne
Záver

Bod 1)
Predseda komisie ŽP Ing. Ivan Durec privítal hostí a prítomných členov komisie.
Bod 2)
Informácia o stave Lesoparku Dubník – Ing. Durec informoval členov KŽP, že mu bola doručená
otázka od občana týkajúca sa staršieho zámeru vytvoriť Lesopark Dubník. Ing. Durec oboznámil
prítomnych členov o doteraz vykonaných krokoch pri koncipovaní Lesoparku Dubník, t.j.:
1. v roku 1954 bola vypracovaná štúdia– architektonický zámer PKO Dubník (Stavoprojekt
Gottwaldov)
2. v osemdesiatich rokoch boli zariaďované lesy v okolí nádrže Dubník I. ako lesy s rekreačnou
funkciou s návrhom na vyhlásenie účelových lesov (Lesoprojekt Piešťany, Ing. Naď)
3. v r. 1998 bola vypracovaná úvodná štúdia Lesoparku (Ing. Eliáš, Ing. Hašuľ)
4. V roku 2007 sa uskutočnilo stretnutie starostov obcí Vaďovce, Kostolné, Hrašné, Stará Turá
v kancelárii primátorky Ing. Halinárovej, kde bola deklarovaná ochota obcí spolupracovať pri
tvorbe Lesoparku Dubník.
5. v roku 2009 bol predstavený zámer Lesoparku na obecnom zastupiteľstve vo Vaďovciach
(Ing. Durec)
6. v r. 2010 bol vypracovaný „Návrh zásad obhospodarovania Lesoparku Dubník“ (Ing. Durec)
ako vhodný manažment lesov v okolí Dubníka
Jeden z prvých krokov oživenia Lesoparku Dubník KŽP navrhla skultúrnenie prostredia (poriadok,
osadenie lavičiek, oprava ciest a chodníkov). Ako ďalší krok KŽP navrhla zvolať stretnutie už
spomínaných obcí a ďalších majoritných vlastníkov príp. užívateľov územia, kde by sa rokovalo
o majetkových vzťahoch (veľká majetková roztrieštenosť územia), vytvorení spoločenstva, správe
územia, financiách, vytýčení cieľa.
KŽP odporúča v tomto zmysle odpovedať občanovi.
Bod 3)
Členovia KŽP sa zhodujú, že vzhľadom na pokročilý vek topoľovej aleje nie je potrebné robiť
odborné posudky drevín týkajúce sa ich zdravotného stavu. Napriek tomu komisia odporúča mestu
Stará Turá preveriť, za akú cenu sa tieto posudky robia a následne podať žiadosť o súhlas na výrub
drevín na príslušnej obci.
Bod 4)
KŽP odporúča vyriešiť majetkové vzťahy k pozemkom s následnou nájomnou zmluvou medzi
vlastníkmi a mestom Stará Turá. Po takto vyjasnených vzťahoch zabezpečiť starostlivosť o okolie
kultúrnych pamiatok mestskými organizáciami (Technické služby, Lesotur).
Bod 5)
Preveriť možnosti, či TS a Lesotur môžu získať postavenie účastníka konania v správnych konaniach
týkajúcich sa vydávania súhlasu na výrub drevín

Bod 6)
KŽP berie na vedomie nasledovné investičné zámery:
1. Žiadosť Radoslava Setnického, bytom Stará Turá, Holubyho č.338/6, zo dňa 29.01.2018
(evid.č.921/2018) o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby: „Chata pre pastierov“,
umiestnenej na pozemkoch p.č. 4089/2 a 4089/4 v k.ú. Stará Turá, podľa predloženej štúdie.
2. Žiadosť Petra Gažoviča, bytom Stará Turá, SNP č.266/1, IČO: 33 442 151, zo dňa 15.02.2018
(evid.č.2038/2018) o prejednanie a povolenie prístavby „Vináreň na Pivnici“, podľa
predloženej projektovej dokumentácie.
3. Žiadosť spol. Západoslovenská distribučná a.s., IČO:36 361 518, so sídlom v Bratislave,
Čulenova 6, zo dňa 26.02.2018 (evid.č.6185/2018) o stanovisko k projektovej dokumentácií
stavby: „TN Stará Turá, TS 0058-401, VNK, TS, NNK – zmena“, podľa predloženej
projektovej dokumentácie.
4. Doplnenie podania spol. Expensa spol. s r.o., IČO: 47 056 070, so sídlom Nové Mesto nad
Váhom, Čulenova 15, zo dňa 08.03.2018 (evid.č.6394/2018) k umiestneniu stavby
„Rekreačná chata Nikol“,
5. Žiadosť spol. GEMINI s.r.o., IČO: 36 806 871, so sídlom Stará Turá, Husitská cesta č. 247/4
zo dňa 14.03.2018 (evid.č.6499/2018) o vydanie k investičnému zámeru stavby „Komplex
RD“, umiestnenej na pozemkoch p.č. 355, 402 a 401/1 v k.ú. Stará Turá, podľa predloženej
štúdie.
6. Žiadosť Ing. Petra Nadányiho a manž. Mgr. Anny Nadányiovej, obaja bytom Bratislava,
Markova 7, zo dňa 15.03.2018 (evid.č.6546/2018) o prehodnotenie nesúhlasného stanoviska
k umiestneniu stavby: „Rodinný dom“, umiestnenej na pozemkoch p.č.16504/1 a 16506/1
v k. ú. Stará Turá, miestna časť Papraď.
7. Žiadosť Jaroslava Mikláša a Adriány Kudlejovej, bytom Stará Turá, Hurbanova č.152/58, zo
dňa 16.03.2018 (evid.č.6566/2018) o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby rodinného
domu umiestneného na pozemku parc.č.11506 v k. ú. Stará Turá (Debratok), podľa
predloženej štúdie.
8. Žiadosť Miroslava Líšku, bytom Stará Turá, SNP 3265/5 zo dňa 16.03.2018
(evid.č.6573/2018) o vyjadrenie k investičnému záveru stavby: „Rodinný dom alt. Dom
služieb“, umiestnenej na pozemku parc.č. 400 a 401/1 v k. ú. Stará Turá, podľa predloženej
štúdie.
9. Žiadosť spol. Západoslovenská distribučná a.s., IČO:36 361 518, so sídlom v Bratislave,
Čulenova 6, zo dňa 19.03.2018 (evid.č.6598/2018) o vyjadrenie k projektovej dokumentácií
stavby: „TN- Stará Turá, U Samkov VNV, VNK, TS, NNK, NNV“ , umiestnenej na
pozemkoch podľa predloženej projektovej dokumentácie.
10. Žiadosť Ing. Jakuba Krč-Turbu, JKT projekt s.r.o., so sídlom Nové Mesto nad Váhom,
Tajovského 236/8, zo dňa 20.03.2018 (evid.č.6605/2018) o vydanie vyjadrenia k investičnému
zámeru stavby „Poľnohospodárska budova“, umiestnenej na pozemku p.č. 4839/7 v k.ú.
Stará Turá, podľa predloženej štúdie.
Bod č. 7)
Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
V Starej Turej 28. 03. 2018
Zapísala: Mgr. Jarmila Knapová
....................................................
Ing. Ivan Durec - predseda KŽP

.........................................................
Mgr. Jarmila Knapová – tajomníčka

