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                          Trenčiansky samosprávny kraj 
                         Tlačová správa     
        

     
Trenčín 18. august 2015   
Cyklistický piatok v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou 
 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška sa rozhodol využiť letné 

mesiace na bližšie spoznávanie obecných samospráv Trenčianskeho kraja a jeho 

obyvateľov. Uplynulý piatok v sprievode vicežupana Richarda Takáča a Petra Pilka 

z odboru SO/RO Úradu TSK po tretíkrát sadol do sedla bicykla, aby navštívil juh 

trenčianskeho regiónu.  

 

Počas návštevy 8 obcí v okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou sa Jaroslav 

Baška rozprával so starostami a poslancami obecného zastupiteľstva o rôznych témach. 

Najčastejšie sa v diskusii skloňovala  rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v správe 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, novozavedená nultá tarifa prímestskej autobusovej 

dopravy ale aj  investičná činnosť a čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. 

Rozhovory sa točili aj okolo pálčivých problémov, sužujúcich jednotlivé obce. „Po určitom 

období je dobré znova ísť medzi ľudí, starostov a primátorov. Keďže bicyklujem, tak 

využívam aj bicykel, aby som si pozrel hlavne cestnú infraštruktúru, ktorú máme u nás 

v kraji,“ uviedol trenčiansky župan.  

 

Východiskovým bodom trojčlenného pelotónu sa stala obec Veľké Uherce. Keďže Veľké 

Uherce nemajú mestskú hromadnú dopravu, Jaroslav Baška počas svojej návštevy 

informoval starostku Alenu Chalupovú o zavedení výhodnej nultej tarify v autobusoch 

prímestskej autobusovej dopravy. V rámci plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 

na rok 2015 priblížil poslancom Obecného zastupiteľstva podrobnosti o schválenej 

rekonštrukcii 1, 3 km dlhého úseku cesty Veľké Uherce – Kolačno, ktorá sa zrealizuje 

do konca roka 2015. Navyše, v novom programovacom období chce Trenčiansky 

samosprávny kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

zrekonštruovať ešte približne 14 km úsek cesty II/511 Veľké Uherce – Skýcov. Podľa 

slov trenčianskeho župana aj Nitriansky samosprávny kraj prejavil záujem rekonštruovať 

predmetnú cestu z opačného smeru Zlaté Moravce – Skýcov. Starostka obce tlmočila 

predsedovi TSK naliehavú potrebu výstavby obecnej bytovky a informovala ho 

o prebiehajúcej rekonštrukcii miestnej materskej škôlky.   

 

Na návšteve v Nitrianskom kraji 
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Skupina cyklistov, ktorá vyrazila z obce Veľké Uherce, hneď na začiatku dňa zdolala 

niekoľkokilometrové, približne 17 % stúpanie po ceste II/ 511. Po 40 minútach sa 

pelotón nachvíľu ocitol v Nitrianskom kraji. Neplánovanú zastávku v obci Skýcov sa 

trenčiansky župan rozhodol využiť, aby osobne pozdravil generálporučíka Jána Husáka, 

priameho účastníka Slovenského národného povstania a čestného predsedu 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý t.r. oslávil 92 rokov.  

 

Trenčiansky župan počas zastávky v obci Ješkova Ves informoval starostu Pavla 

Greguša o tohtoročnej hĺbkovej rekonštrukcii úseku cesty III/ 064049 Ješkova Ves – 

Skýcov.  Nevyhol sa ani téme stredného školstva, patriaceho k hlavným kompetenciám 

TSK. „Minulý rok sme ušetrili 4,5 milióna eur a tie peniaze idú tento rok najmä do 

stredných škôl, vrátane tých, ktoré máme v okrese Partizánske, čiže zrekonštruujeme 

Spojenú školu a z časti aj Gymnázium. V Partizánskom postavíme multifunkčné ihrisko 

z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ uviedol Jaroslav Baška. Verejní 

funkcionári diskutovali aj o zvýšení energetickej účinnosti budovy miestneho kultúrneho 

domu a o možnostiach jeho financovania.  

 

Prietrž mračien v Klátovej Novej Vsi 

Svoju silu demonštrovala príroda na hranici obcí Ješkova Ves a Klátova Nová Ves, kde  

cyklistov zastihla nečakaná prietrž mračien. Počasie sa našťastie po niekoľkých 

minútach umúdrilo a skupina mohla pokračovať podľa plánu v ďalšej obci – Klátova Nová 

Ves. Počas neformálneho stretnutia so starostkou Ivetou Randziakovou Jaroslav 

Baška diskutoval o plánovanej oprave približne 0,4 km úseku cesty III/064049 Bošany – 

Klátova Nová Ves. Zaujímal sa aj o prebiehajúcu rekonštrukciu zdravotného strediska, 

na ktorú obec získala dotáciu od vlády SR počas jej marcového výjazdového rokovania 

v Trenčíne. „Na zdravotné stredisko sme získali dotáciu vo výške 10 000 eur. V prvej 

etape rekonštrukcie bola zrekonštruovaná ambulancia a čakáreň všeobecnej lekárky 

a čakáreň detskej lekárky, vybudované nové sociálne zariadenia pre ženy, mužov a pre 

imobilných pacientov,“ uviedla Iveta Randziaková.     

 

V Turčiankach, jednej z najmenších obcí v Trenčianskom regióne, Jaroslav Baška 

preberal so starostkou Evou Dragulovou opravu 2 km úsekov cesty III. triedy Krásno – 

Turčianky. Okrem toho vyjadril podporu získaniu štatútu pre miestnu akčnú skupinu – 

MAS Stredné Ponitrie, ktorej členom sú aj Turčianky. V obci Žabokreky nad Nitrou 

odovzdal trenčiansky župan starostovi Otakarovi Sneženkovi symbolický šek v hodnote 

800 Eur na organizáciu 13. ročníka Medzinárodného stretnutia obcí z ČR a SR 

začínajúcich na Žab... So starostom, ktorý zastáva svoju funkciu už siedme volebné 

obdobie diskutoval o výmene okien na miestnej základnej škole. Zaujímal sa aj o 

dobrovoľníctvo a činnosť miestneho Červeného kríža.  
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Na Obecnom úrade v Rybanoch spomenul trenčiansky župan rekonštrukciu cesty II/ 592 

Bánovce nad Bebravou  - Dolné Naštice a III/06464 Rybany. Starosta obce Roman 

Malánik pochválil aj činnosť miestnych dobrovoľných hasičov, ktorí mali v roku 2014 6 

ostrých výjazdov mimo obec.      

 

Cyklisti si vyskúšali aj požiarny útok 

V poradí ôsmou zástavkou cyklistov bola obec Šišov, kde sa najviac debatovalo 

o zámene pozemkov. Starosta obce Jaroslav Sitár plánuje v obci vybudovať chodníky 

v dĺžke 1,1 km. Cesta, na ktorej ich chce postaviť, je v majetku TSK, preto trenčiansky 

župan ponúkol starostovi  zámenu pozemkov o výmere približne 2000 m² za iné obecné 

pozemky, napr. pod cestami TSK.Trenčiansky župan navštívil aj šišovské dobrovoľné 

hasičky, ktoré tento rok na majstrovstvách SR Dobrovoľných hasičských zborov 

vybojovali 3. miesto. Za úspešné reprezentovanie TSK im odovzdal ďakovné listy. Spolu 

s vicežupanom Richardom Takáčom si vyskúšali aj požiarny útok.  

 

Po 4 hodinách bicyklovania a 7 hodinách diskusií so starostami a poslancami obcí 

Jaroslav Baška dorazil do Veľkých Hostí, cieľa piatkového cyklomaratónu. So starostom 

obce Pavlom Igazom debatoval najmä o potrebe obmeny vozového parku dobrovoľných 

hasičov z Veľkých Hostí. V súvislosti s témou rozvoja cestovného ruchu na hornej Nitre 

predseda TSK nezabudol starostovi obce pripomenúť vznik krajskej organizácie 

cestovného ruchu Trenčín región a zavedenie nultej tarify pre obyvateľov miest a obcí, 

v ktorých nepremáva MHD.  Tí môžu do 2 kilometrov cestovať lacnejšie, a to až o 33%. 

 

Ďalší, v poradí štvrtý cyklomaratón trenčianskeho župana je naplánovaný na september.  
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