
Z Á P I S N I C A 

 

z XXI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 11. 11. 2016 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 2.  Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

 3.  Návrh na riešenie majetkových záležitostí 

 4.  Návrhy a otázky poslancov  

 

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. O t v o r e n i e   

     XXI. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka mesta 

Ing. Anna Halinárová o 14.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  8 poslancov. 

Ospravedlnení boli  poslanci  Lukáš Adámek, JUDr. Patrícia Klačková. Mgr. Soňa 

Krištofíková, ďalej boli  neprítomní MUDr. Radovan Ammer a Zuzana Durcová. 

       Primátorka  oboznámila poslancov s dôvodom tohto zasadnutia, ktorým sú výkupy pozemkov 

patriacich do konkurznej podstaty úpadcu Chirana Prema a.s. a odkúpenie pozemkov od p. 

Tareka.       

       Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program: za 8 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, Ing. Bohdan Görög, Mgr. Júlia Bublavá 

a za overovateľov Ing. Richard Bunčiak, Ing. Ivan Durec. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

O 14.10 hod sa dostavila na rokovanie poslankyňa Zuzana Durcová. 

 

 

3. Návrh na riešenie majetkových záležitostí 

3.1  Návrh na odkúpenie pozemkov parcela reg. „C“ parc. č. 1589/106 – zast. plocha o výmere 

76 m2,  parc. č. 1589/107 – zast. plocha o výmere 47 m2 a parcela reg. „E“ parc. č. 1040 – zast. 

plocha o výmere 266 m2, ktoré sa nachádzajú na ul. Hurbanovej  za  bytovým domom  125  a  

sú vo vlastníctve p. Jána Tareka, bytom Mýtna 1179/6, 902 01 Pezinok. Pozemky ponúka za 

kúpnu cenu 25,- €/m2.  

Primátorka mesta oboznámila poslancov o súdnom niekoľkoročnom spore s pánom Tarekom  

o náhradu za zastavané pozemky pod komunikáciou Hurbanova ul, jej chodníkom a priľahlým 

parkoviskom p. č. 1589/106, 1589/107 a parcelou č. 1040.  

Prednosta informoval, že tento problém sa ocitol opakovane na stoloch poslancov, nakoľko ho 

prejednávalo už predošlé mestské zastupiteľstvo. Súd navrhol uzavretie zmieru. 



Na pojednávaní konanom 9. 11. 2016 zaviazal žalobcu Jána Tareka a žalovaného Mesto Stará 

Turá, aby sa v lehote do 31. 12. 2016 dohodli na odkúpení hore uvedených pozemkov, inak 

rozhodne o platení vecného bremena v prospech žalobcu od roku 2010 vo výške 2,- €/m2.  

     Pri osobnom rokovaní navrhol p. Tarek cenu 25 €/m2 za uvedené pozemky s tým, že v cene 

sú už zahrnuté náklady na úhradu vecného bremena od roku 2010 do roku 2016, ktoré nám pri 

tejto cene odpustí.  

MsZ schválilo odkúpenie pozemku. Hlasovanie poslancov: za 9  

 

 

 

3.2 Návrh na odkúpenie pozemkov patriacich do konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA 

PREMA a. s. Stará Turá. Jedná sa o pozemky parcele reg. „E“, ktoré majú pre mesto Stará Turá 

strategický význam : parc. č. 98/1 – záhrady o výmere 107 m2,  parc. č. 101/21 – záhrady 

o výmere 14 m2, parc. č. 101/22 – záhrady o výmere 4 m2, parc. č. 222/2 – zast. plocha o výmere 

18 m2, parc. č. 224/5 – zast. plocha o výmere 35 m2, parc. č. 224/6 – zast. plocha o výmere 6 

m2, parc. č. 227/2 – zast. plocha o výmere 30 m2, parc. č. 230/2 – zast. plocha o výmere 87 m2, 

parc. č. 348/21 – záhrady o výmere 28 m2, parc. č. 348/22 – záhrady o výmere 1 m2, parc. č. 

359/2 – zast. plocha o výmere 400 m2, parc. č. 745/2 – záhrady o výmere 416 m2 , parc. č. 1267 

– zast. plocha o výmere 100 m2, parc. č. 1268 – zast. plocha o výmere 135 m2, parc. č. 1269 – 

zast. plocha  o výmere 285 m2 , parc. č. 1270 – zast. plocha o výmere 298 m2, parc. č. 1271 – 

zast. plocha o výmere 274 m2, parc. č. 1281/2 – zast. plocha o výmere 158 m2, parc. č. 1283/2 

– zast. plocha o výmere 2 m2, parc. č. 1575/3 – zast. plocha o výmere 1873 m2, parc. č. 2043/4 

– orná pôda o výmere 24 m2 , parc. č. 2043/5 – orná pôda o výmere 12 m2    , parc. č. 2043/6 – 

orná pôda o výmere 22 m2 , parc. č. 2044/2 – orná pôda o výmere 11 m2    , parc. č. 2045 – orná 

pôda o výmere 9 m2 , parc. č. 2048 – zast. plocha o výmere 6 m2 , parc. č. 2049 – zast. plocha 

o výmere 5 m2 , parc. č. 2050/2 – zast. plocha o výmere 4 m2.  

Pozemky sa nachádzajú na uliciach Gen. M. R. Štefánika, Lipovej, Štúrovej, Jiráskovej, 

Športovej.  

Primátorka informovala, že sa jedná o pozemky pod chodníkmi a pozemky strategicky dôležité 

pre mesto v budúcnosti.  

Ing. Galovičová informovala, že si prešla  všetky pozemky parcelu po parcele podľa znaleckého 

posudku, vytipované boli práve pozemky strategicky dôležité. V treťom kole dražby mesto 

nemusí dodržiavať cenu podľa posudku, a preto bola splnomocnená primátorka mesta k určeniu 

ceny. Väčšinou sú to všetko E pozemky. Fyzická osoba ťažko tieto pozemky zidentifikuje, kde 

v čom sa nachádzajú. 

Ing. Görög mal dotaz, či je známa cena podľa posudku?   Ing. Galovičová odpovedala, že  

cena je zhruba od 6,20 -6,90 €. 

Mgr. Bublavá upozornila, že cena by nemala ísť z našej strany príliš nízko, nakoľko už kvôli 

tomu v minulosti prišlo mesto o pozemky takouto formou. 

MsZ odkúpenie pozemkov schválilo a zároveň poverilo primátorku mesta stanovením kúpnej 

ceny, ktorá musí byť nižšia ako je cena pozemkov podľa znaleckého posudku. Uložilo MsÚ  

podať ponuku na odkúpenie pozemkov 14. 11. 2016. 

MsZ schválilo odkúpenie pozemku. Hlasovanie poslancov: za 9   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Návrhy a otázky poslancov  

Mgr. Bublavá pozvala poslancov na podujatie Zóna bez peňazí. Podujatie, kde ľudia môžu 

priniesť veci, ktoré už nepotrebujú a naopak odniesť si veci, ktoré by boli pre nich užitočné. 

 

     Keďže poslanci nemali žiadne ďalšie návrhy, ukončila primátorka mesta  o 14.40 hod  

zasadnutie MsZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna H a l i n á r o v á                     Ing.  Ján V o l á r                                                      

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Richard Bunčiak 

                       Ing. Ivan Durec 

 

 

 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 


