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Z á p i s n i c a č. 18/2017 
zo 18.  zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na Úrade TSK, zasadačka č. 724 na 6. nadzemnom podlaží, 

K dolnej stanici  7282/20A,  911 01 Trenčín 

dňa 09. 01. 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 II. polrok 2016 – predkladá Ing. R. Horváth 

4. Návrh správy na základe interpelácie poslanca Z TSK na XXI. zasadnutí Z TSK zo dňa 

28.11. 2016 – predkladá Ing. R. Horváth 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK: 

Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

(pozemkov) v k.ú. Lednické Rovne – predkladá Mgr. T. Baláž 

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena za odplatu – jednorázovú náhradu na 

pozemku registra „C“ par. Č. 1711/2 k.ú. Domaniža– predkladá Mgr. T. Baláž 

6. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 -2020 – predkladá Ing. M. Semanco 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

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

uznášania schopná. 

 

K bodu č. 2 

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

Stanovisko  č. 85/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 86/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 87/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 88/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 89/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 90/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 91/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 92/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 93/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

Stanovisko  č. 94/KD pri Z TSK/2016 –  splnené. 

 

K bodu č. 3  
Ing. R. Horváth – predložil  Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. 

polrok 2016.  

K predloženému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 
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Stanovisko č. 95/KD pri Z TSK/2017  

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

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

samosprávneho kraja za II. polrok 2016. 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4  

Ing. R. Horváth  -  predložil Návrh správy na základe interpelácie Mgr.  J. Smatanu, poslanca 

Z TSK  na  XX. Zasadnutí Z TSK zo dňa 28. 11. 2016, ktorého cieľom kontroly  bolo  preveriť 

postup  SC TSK  pri zabezpečovaní nákupu techniky a to univerzálneho nakladaču pre 

cestmajsterstvo Trenčín – 1 ks a univerzálneho nakladaču pre cestmajsterstvo Považská Bystrica – 1 

ks. 

Z hľadiska našej kontroly  bolo 1 zistenie  a to, že nebol v písomnej forme vyhotovený Dodatok na 

predĺženie zmluvy.  

 

Ing. R. Karkuš – na základe žiadosti dodávateľa,  SC TSK dala písomný súhlas na predĺženie lehoty 

dodania, jediné čo nebolo,  sa nepodpísal dodatok ku zmluve, ktorá bola uzatvorená. Podľa 

všeobecne obchodných podmienok elektronického kontraktačného systému sa neprikazuje pri 

takejto veci robiť dodatky. 

 

Mgr. M. Michalec – ja si myslím, že je to presne naopak, k zmene termínu plnenia zmluvy došlo 

a preto mal byť urobený písomný dodatok. 

 

Ing. R. Horváth – bolo porušenie ustanovenia § 18 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní, podľa ktorého zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť 

písomná. 

Zmluva uzatvorená prostredníctvom formulára generovaného elektronickým kontraktačným 

systémom nadobúda platnosť jej podpisom a účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení v zmysle 

ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy č. 

Z201613703_Z a č. Z201613894_Z boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv dňa 08.06.2016, 

teda v deň podpisu. V zmysle vyššie uvedeného nadobudli účinnosť dňa 09.06.2016. Zmluvy dňom 

30.06.2016 platnosť nestratili a z uvedeného vyplýva, že nebol dôvod na vyhlásenie novej verejnej 

súťaže.  

Jediným hodnotiacim kritériom zákazky bola najnižšia cena, na ktorú bolo pri hodnotení ponúk 

prihliadané. Termín dodávky tovaru nebol hodnotiacim kritériom. K zmene termínu dodávky došlo 

na základe konsenzu oboch zmluvných strán počas platnosti a účinnosti predmetných zmlúv, 

pričom nedošlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy tak, ako ju definuje zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v ustanovení § 18 ods. 2. Zmenu termínu dodania tovaru umožňujú aj 

Obchodné pravidlá elektronického trhoviska (časť 2 Všeobecné obchodné podmienky bod 6.1.7 

a bod 8.6). 

 

E. Dvonč – aké to boli stroje? 

 

Ing. R. Karkuš – 1 ks bol teleskopický nakladač výsuvný, ktorému bolo dokúpených 5 lyžíc                

(IL, MY, PD, PB, TN)  na orezávanie krajníc a prehĺbenie priekop a druhy stroj  bol báger. 

Teleskopický nakladač, keď ide vykonávať práce na ceste, tak si zoberie lyžicu na výkop, tú si vie 

odviesť. Základná lyžica  je na naloženie sypkého materiálu, ostatných 5 lyžíc s výsuvom bude 
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slúžiť na orezanie krajníc a prehĺbenie priekop. Čo sa týka ďalšieho využitia, tak staré stroje sa 

prispôsobili na tieto nové lyžice. 

 

 

K bodu č. 5 

Mgr. T. Baláž – predložil Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK: 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

(pozemkov) v k.ú. Lednické Rovne.  

K predloženému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 96/KD pri Z TSK/2017 

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

I. rozhodnúť 

 

      o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku – pozemkov  nachádzajúcich sa v obci Lednické 

Rovne, okres Púchov, katastrálne územie Lednické Rovne,  

      parcely registra „C“ : 

 

Číslo parcely 
Výmera  

v m² 
Druh pozemku 

Spoluvlastnícky        

        podiel 

183/88 1772 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

183/89 228 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

 

1.obe oddelené Geometrickým plánom číslo 105/2016 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou 

Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, dňa 14.10.2016, úradne overený katastrálnym 

odborom Okresného úradu Púchov dňa 25.10.2016 pod č. 651/16, od parc. registra „C“ č. 183/3 

o výmere 8864 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. registra „C“ č. 183/64 

o výmere 423 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 694, 

 

II. u r č i ť 

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 p r e v o d  

trvale prebytočného nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, okres Púchov, katastrálne 

územie Lednické Rovne, parcely registra „C“ 

 

Číslo parcely 
Výmera  

v m² 
Druh pozemku 

Spoluvlastnícky 

podiel 

183/88 1772 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

183/89 228 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

 

2.oddelené Geometrickým plánom číslo 105/2016 vyhotoveným Geodetickou  kanceláriou Ing. 

Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, dňa 14.10.2016, úradne overený katastrálnym odborom 

Okresného úradu Púchov dňa 25.10.2016 pod č. 651/16, od parc. registra „C“ č. 183/3 o výmere 

8864 m
2
, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria a parc. registra „C“ č. 183/64 o výmere 

423 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 694, 

 

      z á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Obce Lednické   Rovne, 

nachádzajúce sa v obci Lednické Rovne, okres Púchov, katastrálne územie Lednické Rovne, 

parcely registra „C“ 
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Číslo parcely 
Výmera 

v m² 
Druh pozemku 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1272/18 7834 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

103/9 85 záhrady 1/1 

 

oddelené Geometrickým plánom číslo 126/2016 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Ing. 

Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, dňa 12.10.2016, úradne overený katastrálnym odborom 

Okresného úradu Púchov dňa 28.10.2016 pod č. 652/16, od parc. registra „E“ č. 1501/1 o výmere 

21356 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, parc. registra „E“ č. 55/2 o výmere 17 m

2
, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných  na LV č. 1718 a parc. registra „C“ č.  120/1 

o výmere 1102 m
2
,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  č. 103/3 o výmere 281 m

2
,  

druh pozemku záhrady, č. 103/4 o výmere 271 m
2
, druh pozemku záhrady,  zapísané na LV č. 1, 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 

pod cestou II/507 v obci Lednické Rovne ako aj  v záujme vybudovať športovisko na pozemku 

KNC parc. č. 183/88 a parkovacie miesta pre zdravotné stredisko na pozemku KNC parc. č. 

183/89. 

 

 

III.   s c h v a ľ i ť 

 

       p r e v o d:  

 

       trvale prebytočného nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v obci Lednické Rovne, okres Púchov, katastrálne 

územie Lednické Rovne, parcely registra „C“: 

 

Číslo parcely 
Výmera  

v m² 
Druh pozemku 

Spoluvlastnícky 

podiel 

183/88 1772 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

183/89 228 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

 

3.oddelené Geometrickým plánom číslo 105/2016 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Ing. 

Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, dňa 14.10.2016, úradne overený katastrálnym 

odborom Okresného úradu Púchov dňa 25.10.2016 pod č. 651/16, od parc. registra „C“ č. 183/3 

o výmere 8864 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. registra „C“ č. 183/64 

o výmere 423 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 694, 

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Obce Lednické Rovne, 

nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, okres Púchov, katastrálne územie Lednické Rovne, 

parcely registra „C“: 

 

Číslo parcely 
Výmera  

v m² 
Druh pozemku 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1272/18 7834 zastavané plochy a nádvoria 1/1 

103/9 85 záhrady 1/1 
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oddelené Geometrickým plánom číslo 126/2016 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Ing. 

Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, dňa 12.10.2016, úradne overený katastrálnym 

odborom Okresného úradu Púchov dňa 28.10.2016 pod č. 652/16, od parc. registra „E“ č. 

1501/1 o výmere 22560 m
2
, druh pozemku ostatné plochy zapísaný, parc. registra „E“ č. 

55/2 o výmere 17 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných  na LV č. 

1718 a parc. registra „C“ č.  120/1 o výmere 1102 m
2
,  druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria,  č. 103/3 o výmere 281 m
2
,   

 

druh pozemku záhrady,  č. 103/4 o výmere 271 m
2
, druh pozemku záhrady,  zapísané na LV 

č. 1, 

4. 

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 cestou II/507 v obci Lednické Rovne ako aj v záujme vybudovať športovisko 

na pozemku KNC parc. č. 183/88 a parkovacie miesta pre zdravotné stredisko na pozemku 

KNC parc. č. 183/89. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa bude spolupodieľať na nákladoch za vypracované 

geometrické plány a  znalecký posudok súvisiace s touto zámenou vo výške 50% zo sumy 

1.820,00 EUR, t.j. sumou 910,00 EUR. 

 

Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania. 

 

  

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena za odplatu – jednorázovú náhradu na pozemku 

registra „C“ par. Č. 1711/2 k.ú. Domaniža.  

K predloženému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

Stanovisko č. 97/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  zapísaného na LV č. 724 

k.ú. Domaniža, nachádzajúceho sa v obci Domaniža, okres Považská Bystrica,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č. 1711/2 o výmere  17309 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,   

 

 zriadenie, prevádzkovanie, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a 

rekonštrukcie vonkajšej splaškovej kanalizácie  

 

 právo prechodu osôb a  vjazd vozidiel z  dôvodu prístupu k pozemkom registra „C“ parc. 

č. 626/280, 626/143, 626/275, 626/312, 626/276, 626/277      a 626/296  
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 v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 69/15 na zriadenie vecného bremena na parc. č. 

1711/2, vyhotoveného dňa 26.11.2015 Ing. Vladimírom Haníncom, Geodetické práce, 

Nábrežná 2996/37, Považská Bystrica, IČO: 3048 5258 a úradne overeného Okresným 

úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 04.12.2015 pod č. 734/2015   

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávnených z vecného bremena:  

 

- Ing. Ľuboša Moščoviča,  bytom Partizánska  1094/14,  017 01  Považská  Bystrica 

a manželky Ing. Miroslavy Moščovičovej rod. Sobolovej, bytom Rozkvet 2030/57, 017 01 

Považská Bystrica,  

- Mariána Sobola, bytom SNP č. 1465/100, 017 07 Považská Bystrica, 

- Miroslava Sobola a manželky Oľgy Sobolovej rod. Krasňanovej, bytom Rozkvet 2030/57-

30, 017 01 Považská Bystrica 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 4,53 EUR/m
2
, čo je pri výmere  55,31 m

2  
náhrada 

celkom vo výške 250,55 EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur päťdesiatpäť centov). 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0a 

 

 

 

K bodu č. 6 
Ing. M. Semanco – predložil Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Intregrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. 

V rámci vyhlásenej výzvy s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pripravil Trenčiansky samosprávny 

kraj žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom  

„Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske“. Realizácia pripravovaného  projektu je 

s ohľadom na hodnotiaci proces Riadiaceho orgánu naplánovaná v tomto roku. 

Projekt sa zameriava na rekonštrukciu a opravu cesty II. triedy č.  II/579, od mesta Partizánske 

(križovatka s cestou I/64 k.ú. Veľké Bielice) po obec Hradište (križovatka s cestou I/9). Hlavnou 

úlohou projektu je odstránenie diagnostikovaných porúch v stanovených úsekoch formou, ktorá je 

špecifikovaná a opísaná v technickej dokumentácií. Komunikácia je využívaná ľahkou, strednou a 

ťažkou dopravou, ktorej početnosť v posledných rokoch výrazne vzrástla. Na vozovkách sa 

nachádzajú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky. V rámci projektu je riešené aj 

odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách. Súčasťou projektu je osadenie zvodidiel a 

nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť účastníkov cestnej 

premávky nielen pre vodičov, ale aj cyklistov a chodcov. Lokalita, na ktorej sa bude realizovať 

rekonštrukcia cestnej komunikácie sa nachádza v katastrálnom území Veľké Bielice, Návojovce, 

Skačany a Hradište. Celková dĺžka rekonštruovanej cesty je 7,155 km. 

K predloženému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

Stanovisko č. 98/KD pri Z TSK/2017  

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

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 

plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 273 892,15 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Rôzne: 

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

 

 

 

                                                                                                            Podpis 

 

Zapísala:  

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

Dňa   09. 01. 2017 

 

 

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

 

 


