
 

Zápisnica zo zasadnutia KŽP zo dňa 07. 04. 2016 konaného na MsÚ Stará Turá vo veľkej 

zasadačke. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   1)   Otvorenie 

       2)  Posúdenie zámeru výstavby rekreačných chát na Dubníku 

       3)  Návrh – VZN č.    5/2016-Nar. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Stará Turá 

       4)  Rôzne 

       5) Záver 

            

Bod 1)   

Predseda komisie ŽP Ing. Ivan Durec privítal hostí a prítomných  členov komisie. 

 

Bod 2) 

Komisia životného prostredia k projektu stavby pre územné rozhodnutie „Rekreačné domy – Stará 

Turá, časť Dubník“ má nasledovné vyjadrenie: neodporúča výjazd z garáží na pešiu zónu (v lokalite je 

plánovaný korčuliarsky chodník), odporúča hľadať iné riešenie (napr. z hornej komunikácie). KŽP 

ďalej doporučuje, aby 50% striech rekreačných domov bolo pokrytých vegetačnou pokrývkou 

a využila sa existujúca čistička odpadových vôd. 

 

Bod 3) 

Návrh VZN č. 5/2016-Nar. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Stará Turá schválila a po zapracovaní pripomienky (§ 5, ods.5, písm. a) doplniť - kovy 

1100 l kontajnery čierno oranžové a jedlé oleje 110 l kontajnery) odporúča návrh VZN na rokovanie 

MsZ. 

 

Bod 4) 

Žiadosti o vydanie stanoviska k investičným zámerom: 

a)  Žiadosť spol. PreVak s r.o., IČO:35915749, so sídlom v Bratislave, prevádzka -zák. centrum 

Stará Turá, Jiráskova č.168, zo dňa 11.02.2016 (evid.č.1284/2016) o vydanie záväzného 

stanoviska podľa §4 ods.3, písm. d) zákona č.369/1990 Z. z. k investičnému zámeru „Stará 

Turá, Súš –prepojenie VZ HORNÝ SÚŠIK do vodovodného systému mesta“, umiestnenej 

na pozemku p. reg. „E“ č.4952/2 a reg. „C“ č.4952/1,4955,4956,4965 v k. ú. Stará Turá 

v Starej Turej,  podľa priloženého projektu stavby. – - KŽP súhlasí bez pripomienok 

 

b) Žiadosť spol. Agasse. s r.o., IČO:35886218, so sídlom v Bratislave, Na Križovatkách 

č.16210/35, zo dňa 23.02.2016 (evid.č.5448/2016) o vydanie záväzného stanoviska podľa §4 

ods.3, písm. d) zákona č.369/1990 Z. z. k investičnej činnosti „PLNC Modulárne 

ubytovanie“, umiestnenej na pozemkoch parc.č.17413/1 a 17412 a 193/1 v k. ú. Stará Turá 

v Starej Turej,  podľa priloženého štúdie. - KŽP súhlasí bez pripomienok 

 

c) Žiadosť spol. STINEX s r.o., IČO:36295370, so sídlom v Novom Meste n/V, Priemyselná č.8, 

zo dňa 25.02.2016 (evid.č.5488/2016) o vydanie záväzného stanoviska podľa §4 ods.3, písm. 

d) zákona č.369/1990 Z. z. k projektu stavby „Bytový dom 15 b. j. – Stará Turá“ SO 02-

Prístupová komunikácia a parkovisko a SO 02 - Prístupová komunikácia a parkovisko -

doplnok, umiestnenej na pozemkoch parc.č.442/1 a 446/16 v k. ú. Stará Turá v Starej Turej,  

podľa priloženého projektu pre stavebné povolenie. - KŽP súhlasí bez pripomienok 

 

d) Žiadosť Mária Chudého a Evy Chudej, obaja bytom Stará Turá, Hurbanova č.3138/22, zo dňa 

11.03.2016 (evid.č.5815/2016) o vydanie záväzného stanoviska podľa §4 ods.3, písm. d) 

zákona č.369/1990 Z. z. k dodatočnému povoleniu stavby „Záhradná chata“, umiestnenej na 



pozemku parc. č. 3720/2 v k. ú. Stará Turá v Starej Turej, podľa priloženého projektu. - KŽP 

súhlasí bez pripomienok 
 

e) Vyjadrenie k projektu stavby, v rozsahu pre územné rozhodnutie, Kamila Vrábla a Ing. Jany 

Vráblovej obaja bytom Jiráskova 165/4, Stará Turá. Predmetom projektu je novostavba 

samostatne stojacej zrubovej chaty na poz. parc. č. 7192/2 v k.ú. Stará Turá – miestna časť Súš 

– Lazy. - KŽP súhlasí bez pripomienok 

 

Bod 5) 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

V Starej Turej 08. 04. 2016 

Zapísala: Mgr. Jarmila Knapová 

 

  

       

              .................................................... 

              Ing. Ivan Durec - predseda KŽP 

 

  

           ......................................................... 

           Mgr. Jarmila Knapová - tajomníčka 

    


