
Z Á P I S N I C A 

 

z XXIII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 15.2.17. 

 

 

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   

     XXIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka 

mesta Ing. Anna Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov. 

Ospravedlnení boli  poslanci JUDr. Patrícia Klačková, Ing. Bohdan Görög, ďalej boli  

neprítomní poslanec Lukáš Adámek. 

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

patriacich do konkurznej podstaty úpadcu Chirana Prema a. s. Mesto muselo pružne 

zareagovať, aby mohlo podať cenovú ponuku na odkúpenie pozemkov včas. 

       Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program: za 10 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, MUDr. Radovan Ammer, Mgr. Soňa 

Krištofíková a za overovateľov Ing. Richard Bunčiak, Bc. Zuzana Zigová 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

3. Návrh na riešenie majetkových záležitostí 

3.1  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 : pozemok  parc. č. 1243  – záhrady o výmere 15 m2, pozemok  parc. 

č. 1253 – záhrady o výmere 55 m2, pozemok  parc. č. 1254 – záhrady o výmere 51 m2, pozemok  

parc. č. 2041/1 – orná pôda  o výmere 119 m2, pozemok parc. č. 11704/31 – trvalé trávne 

porasty o výmere 2483 m2, pozemok parc. č. 11704/32 –  trvalé trávne porasty   o výmere 32 

m2 , ktoré sú  zapísané na LV  č. 33  a  pozemok  parc. č. 764/7 – vodné  plochy  o výmere 399 

m2, pozemok  parc. č. 1263  – záhrady o výmere 50 m2, pozemok  parc. č. 2038 –  orná pôda  

o výmere 210 m2, pozemok parc. č. 2039/1 –  orná pôda  o výmere 50  m2, pozemok parc. č. 

2040/1 –  orná pôda  o výmere 79 m2, pozemok parc. č. 2243/2 – orná pôda  o výmere 47 m2, 

ktoré sú zapísané  na LV č. 2628. Pozemky sa nachádzajú na ulici Mýtnej, Dr. D. Úradníčka a 

Športovej. 

 



 

 

Ing. Galovičová informovala, že sa tu jedná o 17. časť druhé kolo, jedná sa o pozemky pri 

Poliklinike okolo kotolne smerom k Chirane, pri štadióne sú 2 pozemky pri škvárovom ihrisku.   

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  

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

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 : pozemok  parc. č. 1244 – záhrady o výmere 66 m2, pozemok  parc. č. 

2011/1  – zast. plochy a nádvoria  o výmere 58 m2, pozemok  parc. č. 2043/1  – orná pôda  

o výmere 170  m2, pozemok  parc. č. 2043/2  – orná pôda  o výmere 77  m2, pozemok  parc. č. 

2043/3 – orná pôda  o výmere 11 m2, pozemok  parc. č. 2044/1 – orná pôda  o výmere 9 m2, 

pozemok  parc. č. 2046 –  orná pôda  o výmere 5 m2, pozemok parc. č. 2047 –  orná pôda  

o výmere 235 m2, pozemok parc. č. 2012 /21 –  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5 m2, 

pozemok parc. č. 2012/22 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 42 m2, pozemok parc.č. 

768/2 – vodné  plochy o výmere 20 m2, pozemok parc. č. 1410 – ostatné plochy  o výmere 478 

m2, pozemok parc.č. 11701/2 – zast. plocha o výmere 302 m2, pozemok parc.č. 11704/2 – zast. 

plocha o výmere 68 m2 a parc. č. 2192/3 – orná pôda o výmere 62 m2, ktoré sú zapísané  na LV 

č. 2628. Pozemky sa nachádzajú na ulici Mýtnej,  Dr. D. Úradníčka a Športovej.  

Primátorka informovala, že oproti návrhu, ktorý poslanci obdržali sa návrh rozširuje aj 

o pozemok  č. 2192/3 – orná pôda o výmere 62 m2.  

Ing. Galovičová informovala, že sa jedná o 4 kolo 16. časť a sú to tiež pozemky pri Poliklinike, 

pri štadióne a pozemok č. 2192/3 – orná pôda o výmere 62 m2 pri ČOV. Účastnícky poplatok 

za každé kolo je 100 € v hotovosti. 

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  

Hlasovanie poslancov: za 10   

 

4. Návrhy a otázky poslancov  

Poslanec Ing. Durec  informoval o  požiadavke pána Slámu, ktorý býva pri katolíckom 

cintoríne. Jeho argument, že lístie padá do rín, Komisia životného prostredia /KŽP/nemusí 

akceptovať. Pri výruboch treba postupovať podľa zákona. Pri vyvetvení dreviny, pokiaľ je 

rana viac ako 7  cm, môže byť považované za poškodenie dreviny. Vlastník alebo správca 

zelene sa musí starať o dreviny. On je názoru, že agáty treba dať von. V prípade 

neoprávneného výrubu, v prípade, že by to niekto napadol, môžu TS dostať pokutu. 

Bc. Zigová upresnila, že tu sa jedná o požiadavku ešte z 2015 roku o obrezanie stromov a nie 

vyrezanie stromov. Rana v priemere tých smrečkov, ktoré sa zrezali pri škole bola koľko? Tam 

nebolo nikomu nič zosobnené? KŽP nič neriešila, stromy sa kruto zrezali. Ing. Durec sa 

vyjadril, že o tom nič nevie. Na školský pozemok sa vstúpilo bez vedomia riaditeľky. 

Primátorka mesta apelovala na predsedu KŽP Ing. Durca, aby sa prihliadalo aj na názor 

žiadateľa o výrub. Podľa názoru Ing Durca výrubová komisia je miernejšia pri posudzovaní 

výrubov ako KŽP. 

 

 



 

     Po vyčerpaní programu ukončila primátorka mesta  zasadnutie MsZ o 15.45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                       Bc. Zuzana Zigová 

 

 

 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 


