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Z á p i s n i c a č. 22/2017 
z 22.  zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, 

K dolnej stanici  7282/20A,  911 01 Trenčín 

dňa 05. 09. 2017 

 

 

Prítomní členovia Komisie dopravy pri Z TSK a hostia:  podľa priloženej prezenčnej listiny   

 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola stanovísk 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. 

polrok 2017 – predkladá Ing. R. Horváth 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK: 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

(pozemkov) v k.ú. Myjava s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba Myjava – 

predkladá    Mgr. T. Baláž 

5. Operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na zimné obdobie 2017/2018–  

predkladá Ing. R. Karkuš, poverený riadením SC TSK 

6.  Rôzne 
7.  Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – privítal členov Komisie dopravy a hostí.  

 

K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – prijaté stanoviska na poslednej komisií dopravy: 

Stanovisko  č. 111/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 112/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 113/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 114/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 115/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 116/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 117KD pri Z TSK/2017  –  splnené. 

Stanovisko  č. 118/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 119/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 120/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 121/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

Ing. R. Horváth – predložil Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2017. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia Komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 
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Stanovisko č. 122/KD pri Z TSK/2017  

Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK  

zobrať  na vedomie   Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií  na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2017. 

 

 
Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 
Mgr. T. Baláž –  Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného 

majetku (pozemkov) v k.ú. Myjava s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba Myjava  

 

K predloženému materiálu prítomní členovia Komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

Stanovisko č. 123/KD pri Z TSK/2017  

Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

I.   r o z h o d n ú ť 
 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 

05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie Myjava, 

parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 171/16 o výmere 91 m
2
, druh pozemku zastavané plochy               a nádvoria, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie pozemkov p. č. 162/8, 171/16, 

vyhotoveným dňa 13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária,          V. P. Tótha 30, 

905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym 

odborom dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 

171/7 o výmere 4606 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 4811.     

 
 

 
 

II.   u r č i ť 
 

prevod - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 

05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie Myjava, 

parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 171/16 o výmere 91 m
2
, druh pozemku zastavané plochy               a nádvoria, 
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vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie pozemkov p. č. 162/8, 171/16, 

vyhotoveným dňa 13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária,                V. P. Tótha 

30, 905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym 

odborom dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením              od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 171/7 o výmere 4606 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 4811     

 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Vladimíra Paracku,                       M. 

Šimonoviča 477/18, 907 01 Myjava (Vladimír Paracka – Kameňovýroba, IČO: 17773881, M. 

Šimonoviča 477/18, Myjava) v okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie Myjava, 

parcela registra „C“ 

 

  - pozemok parc. č. 162/8 o výmere 91 m
2
, druh pozemku zastavané plochy               a nádvoria, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie pozemkov p.č. 162/8, 171/16, 

vyhotoveným dňa 13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária,           V. P. Tótha 30, 

905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym 

odborom dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením               od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 162/1 o výmere 3455 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 2177     

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k. 

ú. Myjava a to na základe dlhodobého užívania časti pozemku vo vlastníctve Vladimíra Paracku 

Správou ciest TSK ako súčasť areálu cestmajsterstva v Myjave a v potrebe zabezpečenia prístupu 

Vladimíra Paracku do areálu Kameňovýroby cez časť pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v areáli cestmajsterstva Správy ciest TSK v Myjave. 

 
 

 
III.   s c h v á l i ť 
 

prevod - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 

05 Trenčín, nachádzajúceho sa v  okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie Myjava, 

parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 171/16 o výmere 91 m
2
, druh pozemku zastavané plochy               a nádvoria, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie pozemkov p. č. 162/8, 171/16, 

vyhotoveným dňa 13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, V.P.Tótha 30, 905 01 

Senica, IČO: 36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 

27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením              od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 

171/7 o výmere 4606 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 4811     
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s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Vladimíra Paracku,                         M. 

Šimonoviča 477/18, 907 01 Myjava (Vladimír Paracka – Kameňovýroba, IČO: 17773881, M. 

Šimonoviča 477/18, Myjava) v okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie Myjava, 

parcela registra „C“ 

 

  - pozemok parc. č. 162/8 o výmere 91 m
2
, druh pozemku zastavané plochy               a nádvoria, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie pozemkov p. č. 162/8, 171/16, 

vyhotoveným dňa 13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária,          V. P. Tótha 30, 

905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym 

odborom dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením              od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 162/1 o výmere 3455 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 2177,     
 

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

Osobitný zreteľ spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. 

Myjava a to na základe dlhodobého užívania časti pozemku         vo vlastníctve Vladimíra Paracku 

Správou ciest TSK ako súčasť areálu cestmajsterstva v Myjave a v potrebe zabezpečenia prístupu 

Vladimíra Paracku do areálu Kameňovýroby cez časť pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v areáli cestmajsterstva Správy ciest TSK v Myjave. 

 

 

 
Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – Operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji je zverejnený 

v knižnici pre poslancov. 

 

Ing. R. Karkuš – predložil Operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na obdobie 

2017-2018. Oproti minulému roku pribudli 2 úseky ciest, ktoré sa v minulom období čiastočne 

udržiavali,  je to  úsek cesty na Veľkú Javorinu a úsek cesty Lazy pod Makytou –Kohútka, 

z hľadiska turistického využitia sa pristúpilo, že sú zahrnuté v operačnom pláne zimnej údržby.            

Čo sa týka techniky na zimnú údržbu ciest, tak stav sa trochu zlepšil, aj keď máme o 2 vozidla 

menej, museli sa vyradiť boli nefunkčné. Momentálne máme 3 nové nádstavby, ktoré by sa mali 

túto zimu už používať, 2 nové nakladače, 1 ks ide do Prievidze a 1 ks do Ilavy. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná - skúmate aké sú nové moderné trendy pri posype vozoviek? 

 

Ing. R. Karkuš - sledujú sa tieto trendy, ale v našich klimatických podmienkach sa ťažko robí 

nejaký predsyp. Pristúpili sme k inštalácií solankového hospodárstva v Prievidzi, ktoré chceme 

odskúšať tento rok. Je zariadenie na solankový roztok, chceme to využiť hlavne medzi Prievidzou 

a Novákmi. Podľa toho ako to bude fungovať, by sme to zriadili aj v Pov. Bytrici a v Trenčíne. 
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Striedanie vodičov počas zimnej služby bude tak, že minimálne 2 vodiči budú v službe o 2 hodiny 

dlhšie. 

 

 

 

K bodu č. 5 

Rôzne: 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. - kedy sa začne s vodorovným dopravným značením (VDZ) ako je to 

s opravami ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na tento rok? 

 

Ing. R. Karkuš – VDZ sme začali realizovať, máme vysúťaženú firmu SATES, ktorá postavila 3 

partie  v Prievidzi, v Trenčíne a v Pov. Bystrici.  

Čo sa týka opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom stále sa čaká na vyjadrenie 

ÚVO na zamietnutie námietky jedného uchádzača. ÚVO mal 30 dní na vyjadrenie,  boli tam 

personálne zmeny, tak sa to natiahlo. 

Priechody pre chodcov sme začali s prípravou, tzv. pred realizačnou, niektoré by sa mohli aj budúci 

týždeň začať realizovať, je tam dosť práce s inžinierskou činnosťou, čo starostovia opomenuli. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – poďakovala Ing. R. Karkušovi, za realizáciu úseku opravy 

Partizánskej cesty v BnB položením mikrokoberca, obávam sa toho, že dlho tento úsek nevydrží, 

keďže je to frekventovaná  cesta do priemyselnej časti BnB,  už sú tam vyjazdené koľaje, je tam 

nejaká záručná doba na dotknutý úsek cesty? V roku 2007 bol opravený prvý úsek cesty III. triedy 

na Partizánskej ulici, ten je doteraz v poriadku,  bol  opravený vhodnou metódou. 

 

Ing. R. Karkuš - záruka je 24 mesiacov,  a však nie všetky reklamácie nám dodávatelia uznajú. 

 

Ing. J. Trstenský – mám výhrady ku kvalite, k organizácií prác a procesu VO  v rámci dopravného 

značenia. Príde mesiac máj, jún a VDZ nie je obnovené, priechody pre chodcov sú vyblednuté, dnes 

je september a v Novom Meste n/V obnovujete VDZ na 3- krát a ešte stále to nie je urobené. 

Chýbajú stredové  čiary, súčasne mám výhrady ku kvalite farby, ktorá sa používa, to čo ste robili 

pred 2 mesiacmi, dnes  už je značne vyblednuté. Nech nastriekaná farba vydrží aspoň rok, inak je 

takáto robota zbytočná. Súčasne žiadam, aby na frekventovaných úsekoch ciest v Novom Meste 

n/V boli  2-farebné červeno-biele priechody pre chodcov, pretože  ľudom to veľmi pomáha. Týmto 

chcem požiadať, aby ste VO na VDZ na budúci rok zahájili už v nasledujúcich týždňoch. 

 

Mgr. M. Žitňanský, LL.M. –  SC TSK  nemôže  VO začať skôr,  pokiaľ nie je schválený rozpočet. 

 

Ing. R. Karkuš-  súťažiť VDZ sme začali v januári 2017, doteraz nie je uzavretá, nakoniec sa 

pristúpilo kompromisnému riešeniu, že cez EKS sme urobili tie úseky, na ktorých bolo potrebné 

obnoviť VDZ. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – poďakoval prítomným za účasť. 

                                                                                                            Podpis 

Zapísala:  

Ing. S. Judinyová, tajomníčka KD pri Z TSK                                    ..................................................... 

Dňa   05. 09.  2017 

 

 

 

JUDr.  Ing. J. Stopka, PhD., predseda KD pri Z TSK                  .................................................... 
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