
Z á p i s n i c a č. 21/2017 
z 21.  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 12. 06. 2017 

 

 

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

listiny   
 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola stanovísk 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK: 

 Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov v k. ú. Opatová kúpou od 

vlastníka Slovenská republika,  dočasný správca Okresný úrad Trenčín – predkladá                      

Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Stará Turá   s Mestom 

Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - 

pozemkov v k.ú. Kolačno s Obcou Kolačno - predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - 

pozemkov v k.ú. Kostolná – Záriečie - predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 370/2 

k.ú. Melčice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava - predkladá Mgr. T. 

Baláž 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 

3700/5, 6102/31 k.ú. Považská Bystrica v prospech Stredoslovenskej energetiky - 

Distribúcia, a.s., Žilina - predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho 

sa v k. ú. Považské Podhradie – predkladá Mgr. T. Baláž 

 

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja – predkladá Mgr. T. Baláž 

5. Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií 

pre voľby do orgánov  Trenčianskeho samosprávneho kraja – predkladá Mgr. T. Baláž 

6. Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi Správou 

ciest  TSK a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra - predkladá JUDr. J. Pleva 

7.  Informácia o Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní prepravy cestujúcich na území 

mesta  Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy – predkladá JUDr. J. Pleva 

8. Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest  na území TSK za zimné  obdobie 

2016/2017 –  predkladá Ing. R. Karkuš, poverený riadením SC TSK 

9.  Rôzne 
10.  Záver 

 

 



K bodu č. 1 

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

uznášania schopná. Komisia bude rokovať v súlade s článkom 10 ods. 2 a 3 Rokovacieho 

poriadku komisií Zastupiteľstva TSK schváleného uznesením Z TSK č. 417/2016 zo dňa 

26.09. 2016, účinný dňom 01.10. 2016, nakoľko sa jej zasadnutia zúčastnila menej ako 

polovica členov komisie. 

Materiály nám prišli v piatok na večer, ťažko je potom sa k niečomu vyjadrovať, keď nemáme 

čas si materiály naštudovať.  

 

Mgr. M. Žitňanský, LL.M. - hneď ako sa dá sa snažíme materiály poslať do jednotlivých 

komisií. 

 

 

K bodu č. 2  
Mgr. T. Baláž –  predložil jednotlivé  Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK: 

 Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov v k. ú. Opatová kúpou od 

vlastníka Slovenská republika,  dočasný správca Okresný úrad Trenčín – predkladá                      

Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Stará Turá   s Mestom 

Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - 

pozemkov v k.ú. Kolačno s Obcou Kolačno - predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - 

pozemkov v k.ú. Kostolná – Záriečie - predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 370/2 

k.ú. Melčice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava - predkladá Mgr. T. 

Baláž 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 

3700/5, 6102/31 k.ú. Považská Bystrica v prospech Stredoslovenskej energetiky - 

Distribúcia, a.s., Žilina - predkladá Mgr. T. Baláž 

 Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho 

sa v k. ú. Považské Podhradie – predkladá Mgr. T. Baláž 

 

K predloženým návrhom  prítomní členovia Komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

Stanovisko č. 111/KD pri Z TSK/2017  

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

schváliť 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom v celosti vo výlučnom vlastníctve  Slovenskej 

republiky, v dočasnej správe Okresného úradu Trenčín, nachádzajúcim sa v obci Trenčín, 

okres Trenčín, katastrálne územie Opatová, zapísané na LV č. 3392 ako parcely registra „C“: 

 

 parc. č. 3957/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m
2
 

 parc. č. 3957/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere   36 m
2
 

 parc. č. 3958/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere     5 m
2
 

 parc. č. 3958/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere   34 m
2
 

 parc. č. 3958/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere     8 m
2
 

 parc. č. 3959/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere   62 m
2
 



 parc. č. 3965/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere   28 m
2
 

 parc. č. 3965/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 m
2
 

 parc. č. 3965/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere   59 m
2
 

 parc. č. 3965/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere   77 m
2
 

 parc. č. 3967/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m
2
 

 parc. č. 3970/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m
2
 

 

kúpou za celkovú kúpnu cenu 2.080,00 EUR (slovom: dvetisícosemdesiat eur) za účelom využívania 

pozemkov na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s § 2 ods.2 písm. e) a h) zákona č. 

213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby s tým, že sa na 

nich vybuduje cyklotrasa medzi Nemšovou a Trenčínom v rámci cezhraničného projektu „Na bicykli 

po stopách histórie“.  

 

Materiál: Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Stará Turá   s 

Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Stanovisko č. 112/KD pri Z TSK/2017  

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

 

I. zrušiť 

uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 161/2014, 162/2014, 

163/2014, 164/2014 a 165/2014 zo dňa 25.08.2014 

 

II.   určiť 

 

       ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona  č.   

      446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

      prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúcich sa v obci Stará Turá, okres Nové 

Mesto nad Váhom, katastrálne územie Stará Turá: 

 

PARCELY registra „C“  zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

612 624 zastavané plochy a nádvoria 

613/2 1090 ostatné plochy 

613/3 310 ostatné plochy 

614 356 zastavané plochy a nádvoria 

616 961 zastavané plochy a nádvoria 

618 1116 zastavané plochy a nádvoria 

617 2362 ostatné plochy  

620/2 28 zastavané plochy a nádvoria 

       
      STAVBY   zapísané  na LV č. 370: 

 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 

 



Domov mládeže 377 618  

Dielne bez súp. čísla 612 vrátane nadstavby 

Telocvičňa bez súp. čísla 616  

Kotolňa 376 614  

 

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará Turá, 

nachádzajúce sa v obci Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie 

Stará Turá: 

 

PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1: 

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

591/2 2001 zastavané plochy a nádvoria 

877/2 2587 zastavané plochy a nádvoria 

877/5 33 zastavané plochy a nádvoria 

1038/10 2827 zastavané plochy a nádvoria 

1038/23 1738 zastavané plochy a nádvoria 

1127/16 187 zastavané plochy a nádvoria 

312/4 8229 zastavané plochy a nádvoria 

312/6 2244 zastavané plochy a nádvoria 

914/2 4106 zastavané plochy a nádvoria 

914/6 3683 zastavané plochy a nádvoria 

66/1 3514 zastavané plochy a nádvoria 

16616/2 2561 zastavané plochy a nádvoria 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania 

pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo II/581, III/1211, III/1237, III/1238 a v záujme zabezpečenia 

využitia nehnuteľností na ulici Generála Milana Rastislava Štefánika, Stará Turá, pre 

potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

 

III.  schváliť 
 

      p r e v o d:  
 

1.     trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v obci Stará Turá, okres Nové 

Mesto nad Váhom, katastrálne územie Stará Turá: 

PARCELY registra „C“  zapísané na LV č. 370: 

      Číslo 

parcely 
Výmera  m² Druh pozemku 

612 624 zastavané plochy a nádvoria 

613/2 1090 ostatné plochy 

613/3 310 ostatné plochy 

614 356 zastavané plochy a nádvoria 

616 961 zastavané plochy a nádvoria 

618 1116 zastavané plochy a nádvoria 



617 2362 ostatné plochy  

620/2 28 zastavané plochy a nádvoria 

 

      STAVBY   zapísané  na LV č. 370: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 

 

Domov mládeže 377 618  

Dielne bez súp. čísla 612 vrátane nadstavby 

Telocvičňa bez súp. čísla 616  

Kotolňa 376 614 Kotolňa 

                                           

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará Turá, 

nachádzajúce sa v obci Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie 

Stará Turá: 

PARCELY registra „C“ , zapísané na LV č. 1: 

Číslo parcely 
Výmera  

m² 
Druh pozemku 

591/2 2001 zastavané plochy a nádvoria 

877/2 2587 zastavané plochy a nádvoria 

877/5 33 zastavané plochy a nádvoria 

1038/10 2827 zastavané plochy a nádvoria 

1038/23 1738 zastavané plochy a nádvoria 

1127/16 187 zastavané plochy a nádvoria 

312/4 8229 zastavané plochy a nádvoria 

312/6 2244 zastavané plochy a nádvoria 

914/2 4106 zastavané plochy a nádvoria 

914/6 3683 zastavané plochy a nádvoria 

66/1 3514 zastavané plochy a nádvoria 

16616/2 2561 zastavané plochy a nádvoria 

     

      ako  prípad hodný osobitného  zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona      

      č. 446/2001 Z. z. o   majetku  vyšších   územných   celkov   v znení neskorších    

      predpisov.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v   potrebe majetkovoprávneho vyporiadania 

pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo II/581, III/1211, III/1237, III/1238 

a v záujme zabezpečenia využitia nehnuteľností  na ulici Generála Milana Rastislava 

Štefánika, Stará Turá, pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

Zámena sa schvaľuje so  započítaním investícií vynaložených Mestom Stará Turá vo 

výške 370.150,83 EUR pri realizácii stavby „Kruhová križovatka SNP – Husitská 

cesta II/581 Stará Turá“ na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného 

pod č.j.: S/2008/00839-03 dňa 14.05.2008 Obvodným úradom pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie v Novom Meste nad Váhom. Stavba bola skolaudovaná na 

základe právoplatného Kolaudačného rozhodnutia vydaného pod č.j.: AA2009/00775-

04 dňa 20.05.2009 Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Novom Meste nad Váhom. 



 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 4.676,42 EUR zo strany 

Mesta Stará Turá. 

 

Mesto Stará Turá  doplatí sumu 4.676,42 EUR na účet Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy uzavretej na základe 

tohto uznesenia. 

 

 

 

Materiál: Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného 

majetku - pozemkov v k.ú. Kolačno s Obcou Kolačno 

 

Stanovisko č. 113/KD pri Z TSK/2017  

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

 

I.   rozhodnúť 

 

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 Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne 

územie Kolačno, zapísaného na LV          č. 1135 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  

  

- pozemok parc. č. 3213/2 o výmere 1099 m
2
, druh pozemku zastavané plochy       

a nádvoria.  

 

II.   určiť 

 

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 Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne 

územie Kolačno, zapísaného na LV          č. 1135 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  

 

- pozemok parc. č. 3213/2 o výmere 1099 m
2
, druh pozemku zastavané plochy       

a nádvoria,  

 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Kolačno, 958 41 Kolačno č. 164, 

v okrese Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, zapísaným na LV č. 601 

v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

 

  -   pozemok  parc. č. 563/1 o výmere 1099  m
2
,  druh  pozemku zastavané plochy      

a nádvoria,  

 

 

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  potrebe usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v k.ú. 

Kolačno podľa vlastníctva pozemných komunikácií a priľahlých plôch k nim, nakoľko na 

pozemku registra „C“ parc. č. 3213/2 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

nachádza miestna komunikácia s chodníkom pre peších vo vlastníctve Obce Kolačno a na 

pozemku registra „C“ parc. č. 563/1 vo vlastníctve Obce Kolačno sa nachádza cesta III/1764 

Veľké Uherce - Kolačno vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

 

III.   schváliť 

 

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 Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne 

územie Kolačno, zapísaného na LV             č. 1135 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  

 

- pozemok parc. č. 3213/2 o výmere 1099 m
2
, druh pozemku zastavané plochy       

a nádvoria,  

 

 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Kolačno, 958 41 Kolačno č. 164, 

v okrese Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, zapísaným na LV č. 601 

v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

 

  -   pozemok  parc. č. 563/1 o výmere 1099  m
2
,  druh  pozemku zastavané plochy      

a nádvoria,  

 

 

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  potrebe usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v k.ú. 

Kolačno podľa vlastníctva pozemných komunikácií a priľahlých plôch k nim, nakoľko na 

pozemku registra „C“ parc. č. 3213/2 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

nachádza miestna komunikácia s chodníkom pre peších vo vlastníctve Obce Kolačno a na 

pozemku registra „C“ parc. č. 563/1 vo vlastníctve Obce Kolačno sa nachádza cesta III/1764 

Veľké Uherce - Kolačno vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

 

 

 



Materiál: Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného 

majetku - pozemkov v k.ú. Kostolná – Záriečie 

 

Stanovisko č. 114/KD pri Z TSK/2017  

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

 

I.   rozhodnúť 

 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 

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

3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Kostolná - Záriečie, 

katastrálne územie Kostolná - Záriečie, parcely registra „C“  

                                                                                                   

- pozemok parc. č. 616/6 o výmere 6 m
2
, druh pozemku zastavané plochy                                  

a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 616/7 o výmere 17 m
2
, druh pozemku zastavané plochy                a 

nádvoria, 

- pozemok parc. č. 616/8 o výmere 1 m
2
, druh pozemku zastavané plochy                a 

nádvoria, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 41373006-020-17 na zameranie prístavieb p.č. 111, 

616/6, 616/7,:/8, 111/5-:/8 a zmenu druhu pozemku 122/2, ktorý vyhotovil dňa 19.05.2017 

Ing. Vladimír Murcin, Piaristická 273, 911 01 Trenčín, IČO: 41373006           a bol úradne 

overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa           01.06.2017 pod č. 

723/17 , oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 616/3 o výmere 6103 

m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 1154.     

 

 

II.   schváliť 

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 

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

3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Kostolná - Záriečie, 

katastrálne územie Kostolná - Záriečie, parcely registra „C“  

                                                                                                   

- pozemok parc. č. 616/6 o výmere 6 m
2
, druh pozemku zastavané plochy               a 

nádvoria, 

- pozemok parc. č. 616/7 o výmere 17 m
2
, druh pozemku zastavané plochy                 a 

nádvoria, 

- pozemok parc. č. 616/8 o výmere 1 m
2
, druh pozemku zastavané plochy                  a 

nádvoria, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 41373006-020-17 na zameranie prístavieb p.č. 111, 

616/6, 616/7,:/8, 111/5-:/8 a zmenu druhu pozemku p.č. 122/2, ktorý vyhotovil dňa 

19.05.2017 Ing. Vladimír Murcin, Piaristická 273, 911 01 Trenčín, IČO: 41373006 a 

bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa          01.06.2017 

pod č. 723/17, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 616/3 o výmere 

6103 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 1154,     



 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 

8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi 

– kupujúcemu Obci Kostolná – Záriečie, 913 04 Kostolná - Záriečie č. 148 do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  1,00 EUR  (slovom: jedno euro) za 

celý predmet prevodu.  

 

 

Materiál: Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 

370/2 k.ú. Melčice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava 

 

Stanovisko č. 115/KD pri Z TSK/2017  

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

schváliť zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného 

bremena - Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemku 

zapísanom na LV č. 1543 k. ú. Melčice, nachádzajúcim sa v obci Melčice - Lieskové, okres 

Trenčín,  

 

parcela  registra „E“ 

 

 pozemok parc. č.  370/2 o výmere  2528 m
2
, druh pozemku ostatné plochy,   

 

 umiestnenie a prevádzkovanie NN rozvodu pre stavbu „NN rozvody, záhradkárska 

osada Melčice – Lieskové – 1. etapa, 2. etapa a NN prípojky“  

  

 vstup, prechod a prejazd za účelom umiestnenia a prevádzkovania NN rozvodu pre 

stavbu „NN rozvody, záhradkárska osada Melčice – Lieskové – 1. etapa, 2. etapa 

a NN prípojky“  

 

 vo výmere 165 m
2
, podľa Geometrického plánu č. 33167435-10/201 na vyznačenie 

práva uloženia inžinierskej siete na pozemku E KN p.č. 370/2, vyhotoveného dňa 

23.03.2017 Ing. Rastislavom Cabalom, GEOplán, Ing. Anna Holá, Červené Kopanice 

693/26, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 33167435, úradne overeného Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 20.04.2017 pod č. 207/2016  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe prieskumu cien pre             

stanovenie výšky jednorazovej náhrady v predmetnej lokalite v sume 6,60 EUR/m
2 

  čo je 

celkom 1089,00 EUR (slovom: jedentisícosemdesiatdeväť eur), ktorú uhradí v mene 

stavebníkov Marcel Čuhanič.   
 

 

 



Materiál: Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 

3700/5, 6102/31 k.ú. Považská Bystrica v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, 

a.s., Žilina 

 

Stanovisko č. 116/KD pri Z TSK/2017  

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

schváliť 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného bremena - 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemkoch nachádzajúcich 

sa v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, v katastrálnom území Považská 

Bystrica, zapísaných v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape :  

   

na LV č. 6584  

 

 pozemok parc. č.  3700/5 o výmere  18160 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria,   

 

na LV č. 9467 

 

 pozemok parc. č.  6102/31 o výmere  2718 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria,   

 

 umiestnenie zariadení objektu č. 626-00- Preložka káblového vedenia VN - 22 kV I. 

č. 132 v križovatke pri ČSPHM ESSO stavby „Diaľnica D-1 Sverepec – Vrtižer I. 

úsek“ 

 umožniť v nevyhnutnej miere vstup na dotknuté pozemky automobilmi, 

mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, 

odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení objektu č. 

626-00- Preložka káblového vedenia VN - 22 kV I. č. 132 v križovatke pri ČSPHM 

ESSO stavby „Diaľnica D-1 Sverepec – Vrtižer              I. úsek“ 

 bez súhlasu vlastníka objektu č. 626-00- Preložka káblového vedenia VN -  22 kV I. č. 

132 v križovatke pri ČSPHM ESSO stavby „Diaľnica D-1 Sverepec – Vrtižer I. 

úsek“ neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom elektrických vedení 

a elektroenergetických zariadení vyznačenom v geometrickom pláne stavby, 

konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, 

neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti ktoré 

obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany v súlade so zákonom č. 

251/2012 Z.z. v platnom znení v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, 

a.s., Žilina  

 

 v rozsahu dielu č. 1 o výmere 151 m
2
, dielu č. 9  o výmere 9 m

2
 a dielu č. 16 o výmere 

31 m
2
, podľa Geometrického plánu č. 2009/2015 na vyznačenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch CKN p.č.971/11, 978/1,2, 

3700/5,7,15,17,25,44,52, 6102/31,36,64,vyhotoveného dňa 18.09.2015 Ing. Igorom 

Šašinkom, TERRASAT, s.r.o., Záhradná 10, 911 05 Trenčín, IČO: 36 762 067, úradne 

overeného Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 18. 

novembra 2015 pod č. 678/2015 

 



 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenskej energetiky 

– Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom č. 311/2016, 

vyhotoveného znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľností, 

Pozemné stavby, Ing. Jozefom Zahradníkom, Okružná 784/28, 058 01 Poprad vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností pre účely stanovenia hodnoty vecného 

bremena na pozemkoch v k.ú. Považská Bystrica, ktorým bola stanovená hodnota 

jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške 29,72 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 191 m
2  

 náhrada celkom vo výške 5676,52 EUR (slovom: 

päťtisícšesťstosedemdesiatšesť EUR päťdesiatdva centov), ktorú uhradí investor – 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava. 

 

 

Materiál: Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho 

sa v k. ú. Považské Podhradie 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – k tomuto predaju nám prišli listy. 

 

Ing. R. Karkuš – nie je tam žiadny problém, existujúci vjazd do haly,  ktorý sa tam nachádza 

je nevyhovujúci, takže aj tak by sme museli riešiť nový vjazd, ten pozemok slúži len ako 

skládka z prebytočného odpadu z čistenia ciest. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD.  – prečo ste dali prvý krát nesúhlasné a potom súhlasné 

vyjadrenie? 

 

Ing. R. Karkuš – prvé vyjadrenie bolo súhlasné len bolo s obmedzením, z dôvodu zriadeného 

vjazdu do haly a následne, keď som sa tam bol pozrieť, tak ten vjazd sa dá spraviť aj z druhej 

strany a omylom sekretárka podala prvé vyjadrenie. Tá skládka je tam už 10 rokov dozadu,  

postupne sa likviduje. 

 

Stanovisko č. 117/KD pri Z TSK/2017  

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

 

schváliť 

 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku 

nachádzajúceho sa v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, v k. ú. Považské 

Podhradie, zapísaného na LV č. 947 v časti A: Majetková podstata: 

 

Parcely registra „C“: 

 

- pozemok, parc. č. 556/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6.188 m
2
, 

- pozemok, parc. č. 556/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 494 m
2
. 

 

 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja Obchodnou verejnou súťažou  č. 

TSK/004/2017 – „Predaj nehnuteľností – pozemky p.č. 556/19 a 556/20, k.ú. Považské 



Podhradie“ a výsledku elektronickej aukcie víťaznému uchádzačovi – kupujúcemu:  

MEDEX, s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36390712, za kúpnu cenu 

vysúťaženú v elektronickej aukcii vo výške 268.000,- Eur (slovom: 

dvestošesťdesiatosemtisíc eur) v podiele 1/1- ina. 

 

 

 

K bodu č. 4 

Mgr. T. Baláž – predložil Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia 

s majetkom TSK  

 

Stanovisko č. 118/KD pri Z TSK/2017  

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

schváliť 

s účinnosťou od 01.08.2017  Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 137/2014 zo dňa 07.07.2014, v znení Dodatku č. 1 schváleného 

uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 398/2016 zo dňa 

26.09.2016. 

 

 

K bodu č. 5 

Mgr. T. Baláž -  predložil Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel 

volebných komisií pre voľby  do orgánov TSK. 

Z dôvodu záujmu o naplnenie princípov zastupiteľskej demokracie v čo najširšom rozsahu 

tak, aby obyvateľov kraja zastupoval reprezentatívny počet ich volených zástupcov, je 

potrebné upraviť počet obyvateľov vo volebnom obvode Partizánske presunom obce Horná 

Ves a obce Radobica z okresu Prievidza do volebného obvodu Partizánske, t.j. obcí 

nachádzajúcich sa na hranici s okresom Partizánske ako volebným obvodom tak, aby si 

obyvatelia kraja vo volebnom obvode Partizánske mohli zvoliť o jedného poslanca za volebný 

obvod Partizánske viac ako v prípade, ak by k presunu obcí nedošlo.  

Zároveň je potrebné upraviť počet obyvateľov vo volebnom  obvode Ilava presunom obce 

Dolná Poruba z okresu Trenčín do volebného obvodu Ilava, t.j. obce nachádzajúcej sa na 

hranici s okresom Ilava ako volebným obvodom tak, aby si obyvatelia kraja vo volebnom 

obvode Ilava mohli zvoliť o jedného poslanca za volebný obvod Ilava viac ako v prípade, ak 

by k presunu obce nedošlo. 

Uskutočnením presunov jednotlivých obcí si vo volebných obvodoch Partizánske a Ilava budú 

môcť občania zvoliť rovnaký počet poslancov samosprávneho kraja, ako tomu bolo pri 

predchádzajúcich voľbách. Občania vo volebných obvodoch Trenčín a Prievidza si bez 

ohľadu na uskutočnenie presunov zvolia v každom z nich o jedného poslanca samosprávneho 

kraja viac oproti predchádzajúcim voľbám, celkový počet poslancov samosprávneho kraja tak 

bude 47 oproti 45 v tomto volebnom období.     

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. - tieto presuny z jedného okresu do druhého sa nestretáva 

u obyvateľov s veľkým pochopením, vieme, že už aj minulosti to bolo aplikované. 

 

Stanovisko č. 119/KD pri Z TSK/2017  

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



schváliť 

 

a) volebné obvody 

b) počet poslancov 

c) sídla obvodných volebných komisií   

pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2017 nasledovne : 

 

 

Volebný obvod č. l – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU: 

 

Bánovce nad Bebravou 

Borčany 

Brezolupy 

Cimenná 

Čierna Lehota 

Dežerice 

Dolné Naštice 

Dubnička 

Dvorec 

Haláčovce 

Horné Naštice 

Chudá Lehota 

Krásna Ves 

Kšinná 

Libichava 

Ľutov 

Malá Hradná 

Malé Hoste 

Miezgovce 

Nedašovce 

Omastiná 

Otrhánky 

Pečeňany 

Podlužany 

Pochabany  

Pravotice 

Prusy 

Ruskovce 

Rybany 

Slatina nad Bebravou 

Slatinka nad Bebravou 

Šípkov 

Šišov 

Timoradza 

Trebichava 

Uhrovec 

Uhrovské Podhradie 

Veľké Držkovce 

Veľké Hoste 

Veľké Chlievany 



Vysočany 

Zlatníky 

Žitná – Radiša    

 

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Gymnázium Janka Jesenského 

                                                       Radlinského 665/2 

                                                 957 01 Bánovce nad Bebravou 

  

 

Volebný obvod č. 2 – ILAVA: 
 

Bohunice 

Bolešov 

Borčice 

Červený Kameň 

Dolná Poruba 

Dubnica nad Váhom 

Dulov 

Horná Poruba 

Ilava 

Kameničany 

Košeca 

Košecké Podhradie 

Krivoklát 

Ladce 

Mikušovce 

Nová Dubnica 

Pruské  

Sedmerovec 

Slavnica 

Tuchyňa 

Vršatecké Podhradie 

Zliechov 

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná priemyselná škola 

                                                        Obrancov mieru 343/1 

                                                        018 41 Dubnica nad Váhom 

                                                       

Volebný obvod č. 3 – MYJAVA: 

 

Brestovec 

Brezová pod Bradlom 

Bukovec 

Hrašné 

Chvojnica 

Jablonka 

Kostolné 

Košariská 



Krajné 

Myjava 

Podkylava 

Polianka 

Poriadie 

Priepasné 

Rudník 

Stará Myjava 

Vrbovce 

 

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná priemyselná škola 

                                                       Ul. SNP 413/8 

                                                       907 01 Myjava 

   

 

 

Volebný obvod č. 4 – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM:  

 

Beckov 

Bošáca 

Brunovce 

Bzince pod Javorinou 

Čachtice 

Častkovce 

Dolné Srnie 

Haluzice 

Horná Streda 

Hôrka nad Váhom 

Hrádok 

Hrachovište 

Kálnica 

Kočovce 

Lubina 

Lúka 

Modrová 

Modrovka 

Moravské Lieskové 

Nová Bošáca 

Nová Lehota 

Nová Ves nad Váhom 

Nové Mesto nad Váhom 

Očkov 

Pobedim 

Podolie 

Potvorice 

Považany 

Stará Lehota 

Stará Turá 

Trenčianske Bohuslavice 



Vaďovce 

Višňové 

Zemianske Podhradie 

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola obchodu a služieb 

                                                       Piešťanská 2262/80 

                                                       915 01 Nové Mesto nad Váhom  

 

Volebný  obvod č. 5 – PARTIZÁNSKE: 

 

Bošany 

Brodzany 

Horná Ves 

Hradište 

Chynorany 

Ješkova Ves 

Klátova Nová Ves 

Kolačno 

Krásno 

Livina 

Livinské Opatovce 

Malé Kršteňany 

Malé Uherce 

Nadlice 

Nedanovce 

Ostratice 

Partizánske 

Pažiť 

Radobica 

Skačany 

Turčianky 

Veľký Klíž 

Veľké Kršteňany 

Veľké Uherce 

Žabokreky nad Nitrou 

 

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie :  Stredná odborná škola  

                                                        Námestie SNP 5 

                                                        958 23 Partizánske 

 

Volebný obvod č. 6 – POVAŽSKÁ BYSTRICA: 

 

Bodiná 

Brvnište 

Čelkova Lehota 

Dolná Maríková 

Dolný Lieskov 

Domaniža 



Ďurďové 

Hatné 

Horná Maríková 

Horný Lieskov 

Jasenica 

Klieština 

Kostolec 

Malé Lednice 

Papradno 

Plevník – Drienové 

Počarová 

Podskalie 

Považská Bystrica 

Prečín 

Pružina 

Sádočné 

Slopná 

Stupné 

Sverepec 

Udiča 

Vrchteplá 

Záskalie 

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná priemyselná škola 

                                                       Ul. slovenských partizánov 1132/52 

                                                       017 01 Považská Bystrica 

 

 

                      Volebný obvod č. 7 – PRIEVIDZA: 

 

Bojnice 

Bystričany 

Cígeľ 

Čavoj 

Čereňany 

Diviacka Nová Ves 

Diviaky nad Nitricou 

Dlžín 

Dolné Vestenice  

Handlová 

Horné Vestenice 

Chrenovec – Brusno 

Chvojnica 

Jalovec  

Kamenec pod Vtáčnikom 

Kanianka 

Kľačno 

Kocurany 

Kostolná Ves 



Koš 

Lazany 

Lehota pod Vtáčnikom 

Liešťany 

Lipník 

Malá Čausa 

Malinová 

Nedožery – Brezany 

Nevidzany 

Nitrianske Pravno 

Nitrianske Rudno 

Nitrianske Sučany 

Nitrica 

Nováky 

Opatovce nad Nitrou 

Oslany 

Podhradie 

Poluvsie 

Poruba 

Pravenec 

Prievidza 

Ráztočno 

Rudnianska Lehota 

Sebedražie 

Seč 

Šútovce 

Temeš 

Tužina 

Valaská Belá 

Veľká Čausa 

Zemianske Kostoľany 

(bez obce Horná Ves a obce Radobica) 
 

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského  

                                                       Matice slovenskej 16 

                                                       971 01 Prievidza  

 

 

Volebný obvod č. 8 – PÚCHOV: 

 

Beluša 

Dohňany 

Dolná Breznica 
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Dolné Kočkovce 

Horná Breznica 

Horovce 

Kvašov 

Lazy pod Makytou 

Lednica 

Lednické Rovne 

Lúky 

Lysá pod Makytou 

Mestečko 

Mojtín  

Nimnica 

Púchov 

Streženice  

Visolaje 

Vydrná 

Záriečie 

Zubák 

 

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola obchodu a služieb  

                                                       Ul.1. mája 1264 

                                                       020 01 Púchov  
 

 

Volebný obvod č. 9 – TRENČÍN : 

Adamovské Kochanovce 

Bobot 

Dolná Súča 

Drietoma 

Dubodiel 

Horná Súča 

Horňany 

Horné Srnie 

Hrabovka 

Chocholná – Velčice 

Ivanovce 

Kostolná – Záriečie 

Krivosúd – Bodovka 

Melčice – Lieskové 

Mníchova Lehota 

Motešice 

Nemšová 

Neporadza 

Omšenie 

Opatovce 

Petrova Lehota 

Selec 

Skalka nad Váhom 

Soblahov 

Svinná 

Štvrtok 
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Trenčianska Teplá 

Trenčianska Turná 

Trenčianske Jastrabie 

Trenčianske Mitice 

Trenčianske Stankovce 

Trenčianske Teplice 

Trenčín  

Veľká Hradná 

Veľké Bierovce 

Zamarovce 

(bez obce Dolná Poruba) 

 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov. 

Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola obchodu a služieb 

                                                       Ul. P. Jilemnického 24 

                                                       912 50 Trenčín 

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí celkom 47 poslancov. 

Sídlo volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja : Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja  

                                                                                                    K dolnej stanici 7282/20A 

                                                                                                    911 01 Trenčín   

 

 

K bodu č. 6 

JUDr. J. Pleva – predložil  Zmluvu o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci 

medzi SC TSK a Rímskokatolickou cirkvou Biskupstvom Nitra. 

K predloženému materiálu prítomní členovia Komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 120/KD pri Z TSK/2017  

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

schvaľuje 

Zmluvu o združení finančných prostriedkov a  o vzájomnej spolupráci medzi Správou ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra.  

 

 

K bodu č. 7 

JUDr. J. Pleva – predložil Informáciu  Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní prepravy cestujúcich 

na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. 

 

Ing. J. Popluhár – ako dopravca podporujeme každú iniciatívu, čo už je to zo strany mesta alebo 

TSK, nám pomôže zvýšiť počet cestujúcich. Toto je prvý krok integrovanej dopravy. 

 

Stanovisko č. 121/KD pri Z TSK/2017  

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

schvaľuje 

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi 

prímestskej autobusovej dopravy.  
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K bodu č. 8 

Ing. R. Karkuš – predložil Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné 

obdobie 2016/2017. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – vyzdvihla snahu riaditeľa SC TSK a jeho tímu, že chce ušetriť 262 tis. 

eur. Následne sa opýtala či existuje nejaká štúdia, ktorá by dôsledne spracovala dôsledky 

chemického posypu na báze chloridu sodného? Pretože ta úspora sa chce realizovať práve tým, že 

sa zvýši pomer soli? 

 

Ing. R. Karkuš - štúdia neexistuje, v podstate skupenstvo soli sa zmení zo sypkého na tekutý 

materiál. Menšie percento soli sa používa, tým, že je tam hneď aj rozmrazovacia schopnosť. Ten 

pomer soli by sa mal znížiť. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná - na záver materiálu „Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest na 

území TSK“ by bolo vhodné napísať finančné porovnanie oproti  predchádzajúcemu  obdobiu. 

 

F. Matušik –  nemá to výpovednú hodnotu. 

 

Ing. R. Horváth  - z hľadiska bezpečnosti by sa v rámci zimnej údržby ciest šetriť nemalo, naopak 

aby bolo všetko zabezpečené, cesty zjazdné 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – ako je to s navážaním materiálu? 

 

Ing. R. Karkuš – teraz máme menej materiálu na skladoch, materiál sa bude navážať. Minulý rok 

nám zostalo do  8 000 t soli, tento rok nám ostalo 4700 t na skladoch. Niekde sú naplnené sklady 

ale sú cestmajsterstvá, kde je málo materiálu. 

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. - v akom štádiu sú  opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským 

spôsobom, priechody pre chodcov? 

 

Ing. R. Karkuš – opravy ciest II. a III. triedy prebieha proces VO, v polovici mesiaca jún 2017 by sa 

mala otvárať obálka Kritéria. Veľmi veľa podaných námietok a žiadostí o vysvetlenie, niektoré sa 

riešili aj cez Úrad verejného obstarávania, aby nedošlo k zrušeniu súťaže. Od otvorenia Kritérií je 

16-17 dní k podpísaniu zmluvy. Realizácia vychádza august – september 2017. Minulý rok to bolo 

tak isto až koncom júna vysúťažené. 

SC TSK začala realizovať mikrokoberce, ktoré máme zazmlúvnené. 

Priechody pre chodcov tam sa nám nepodarilo vysúťažiť projektanta, ktorý by nám naše priechody 

poupravoval, naprojektoval. Bolo tam veľa námietok, riešilo sa to cez Úrad VO. Ale dostali sme PD 

od obcí, ale  tam dobieha ešte inžinierska činnosť, ja rátam, že do konca júna  2017 by sme mohli 

mať komplet spracované podklady na to, aby sme mohli začať súťažiť dodávateľa na realizáciu 

týchto priechodov, súťaž cez EKS trvá 2 týždne. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – poďakovala p. riaditeľovi SC TSK a okresnému cestjmajstrovi 

v Bánovciach nad Bebravou p. Kapušovi, ak môžem porovnávať riešenie požiadaviek z minulého 

obdobia a teraz je to oveľa lepšie, jednak značenia a ešte jedná pripomienka či sa plánuje urobiť 
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kruhový objazd v Trenčianskej Turnej na križovatke ciest I/9 s cestou II/507, keby tam bol 

vybudovaný dopravná nehoda sa tam včera nemusela stať. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD.  – v máji tohto roku  bolo na Úrade TSK p. predsedom TSK zvolané  na 

úrovni štátneho tajomníka ministerstva dopravy pracovné stretnutie ohľadom rekonštrukcie cesty  

I/9. Pracovného stretnutia  som sa okrem  zástupcov  odboru dopravy, PZ, príslušných starostov 

obcí zúčastnil aj  osobne. Obsahom  stretnutia bolo dohodnutie podmienok realizácie tejto 

rekonštrukcie v objeme cca 20 mil. eur bez DPH, ktorá je naplánovaná na  2018 aj s kruhovým 

objazdom  na križovatke ciest I/9 s cestou II/507 s bajpasmi. 

 

Ing. R. Horváth – aký je stav s elektrostanicami? 

 

Ing. R. Karkuš – v Pov. Bystrici tento mesiac by sa mala elektrostanica osádzať, tam sme sa dohodli 

už na nájme aj na pripojení. V Prievidzi, tam sa bude podpisovať ešte zmluva o nájme a posledná 

elektrostanica sa bude realizovať v Starej Turej. 

 

F. Matušík -  počíta sa v tomto roku s opravou cesty č. II/517, cesta sa roztláča, je to nákladnou 

dopravou, čo sa naváža na železnicu, tam enormne stúpla doprava preťažených vozidiel. 

 

Ing. R. Karkuš – tento rok je v pláne rekonštrukcia cesty č. II/517 v rámci schváleného projektu, 

súčasne máme sťažnosti aj na cestu III. triedy Bojnice – Opatovce, tam kvôli zásobovaniu, tých 

problémov je viacej... 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                            Podpis 

 

Zapísala:  

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

Dňa   12. 06 2017 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  


