
  

 

Zápisnica č.  19/2017  z  KD pri Z TSK  zo  dňa  28. 02. 2017 

 
1 

Z á p i s n i c a č. 19/2017 
z 19.  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 28. 02. 2017 

 

 

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

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola stanovísk; 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2016 – predkladá Ing. R. Horváth; 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK: 

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

pozemku registra "C" parc. č. 6103/6 k. ú. Považská Bystrica– predkladá Mgr. T. Baláž; 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1 

k. ú. Rakoľuby v prospech obce Kočovce – predkladá Mgr. T. Baláž; 

 Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu vlastníctva  pozemkov v k. ú. Adamovské   

Kochanovce a k. ú. Chocholná - Velčice žiadateľovi Trenčianske vodárne a kanalizácie, 

a.s.,  Trenčín. - predkladá Mgr. T. Baláž; 

 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. 

Považské Podhradie, zapísaného na LV č. 947 a  súťažných podmienok  obchodnej 

verejnej súťaže –   predkladá Mgr. T. Baláž; 

5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja    

           číslo 33/2017 – Participatívny - komunitný rozpočet- predkladá Ing. R. Ozimová;    

6. Rôzne; 

7. Záver. 

 

 

K bodu č. 1 

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

uznášania schopná. Poďakoval za pochopenie za presun Komisie dopravy na utorok. 

 

K bodu č. 2 

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

Stanovisko  č. 95/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 96/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 97/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

Stanovisko  č. 98/KD pri Z TSK/2017 –  splnené. 

 

 

K bodu č. 3  
Ing. R. Horváth – Správa  o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2016. 

K predloženému materiálu prítomní členovia Komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 
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Stanovisko č. 99/KD pri Z TSK/2017  

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

zobrať na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016. 
 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4  

Mgr. T. Baláž -  predložil nasledovné materiály: 

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

registra "C" parc. č. 6103/6 k. ú. Považská Bystrica; 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. 

Rakoľuby v prospech obce Kočovce;  

 Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu vlastníctva  pozemkov v k. ú. Adamovské   

Kochanovce a k. ú. Chocholná - Velčice žiadateľovi Trenčianske vodárne a kanalizácie, 

a.s.,  Trenčín; 

 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. 

Považské Podhradie, zapísaného na LV č. 947 a  súťažných podmienok obchodnej 

verejnej súťaže.  

 

E. Dvonč – pri malých výmerách je neefektívne dať vypracovať znalecké posudky. 

 

Mgr. M. Žitňanský, LL.M. -  TSK nedáva vždy vypracovať znalecké posudky. Znalecké posudky 

dávajú  vypracovať energetické spoločnosti, keď od nás odkupujú nehnuteľný majetok,  

v prípadoch, kedy sa odpredáva napríklad predzáhradka fyzickým osobám, vykoná Úrad TSK 

prieskum trhovej ceny pre danú lokalitu. 

 

 

Stanovisko č. 101/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 Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, katastrálne územie 

Považská Bystrica, parcela registra „C“  

                                                                                                   

- pozemok parc. č. 6103/6 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 01/2017 na určenie vlastníckych práv  k nehnuteľnosti KN-C 

p. č. 6103/6, ktorý vyhotovil dňa 04.01.2017 Ing. Igor Strhák, Geodet a kartograf, Centrum 26/31, 

017 01 Považská Bystrica, IČO: 41375858 a bol úradne overený Okresným úradom Považská 

Bystrica, katastrálnym odborom dňa 17. januára 2017 pod č. 11/2017, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „E“ parc. č. 6103/1 o výmere 24 879 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467.     
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II.   určiť 
 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

uvedeného v bode I. tohto uznesenia,  v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Považská Bystrica, v obci Považská 

Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica, parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 6103/6 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria,                                                                                                        

    

vytvorený Geometrickým plánom č. 01/2017 na určenie vlastníckych práv  k nehnuteľnosti KN-C 

p. č. 6103/6, ktorý vyhotovil dňa 04.01.2017 Ing. Igor Strhák, Geodet a kartograf, Centrum 26/31, 

017 01 Považská Bystrica, IČO: 41375858 a bol úradne overený Okresným úradom Považská 

Bystrica, katastrálnym odborom dňa 17. januára 2017 pod č. 11/2017, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „E“ parc. č. 6103/1 o výmere 24 879 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467  

   

Milanovi Mahdoňovi a manželke Ing. Eve Mahdoňovej, rod. Havajíkovej, obaja trvale bytom 

Hliny č. 1404/227, 017 07 Považská Bystrica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  2 592,00 EUR  (slovom: dvetisícpäťstodeväťdesiatdva 

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

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

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  žiadatelia 

udržujú a využívajú ako vjazd na dvor so záhradou a prístup k rodinnému domu súp. č. 2769, 

nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2674/2, 2674/3, 2674/6, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 10422 k.ú. Považská Bystrica. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6103/6 sa 

spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na 

užívanie vlastníkov domu súp. č. 2769 v Považskej Bystrici. 

 

III.   schváliť 
 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

nachádzajúceho sa v okrese Považská Bystrica v obci Považská Bystrica, katastrálne územie 

Považská Bystrica, parcela registra „C“  

 

- pozemok parc. č. 6103/6 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria,                                                                                                        

    

vytvorený Geometrickým plánom č. 01/2017 na určenie vlastníckych práv   k nehnuteľnosti KN-C 

p. č. 6103/6, ktorý vyhotovil dňa 04.01.2017 Ing. Igor Strhák, Geodet a kartograf, Centrum 26/31, 

017 01 Považská Bystrica, IČO: 41375858   a bol úradne overený Okresným úradom Považská 

Bystrica, katastrálnym odborom dňa 17. januára 2017 pod č. 11/2017, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „E“ parc. č. 6103/1 o výmere 24 879 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467  

    

Milanovi Mahdoňovi a manželke Ing. Eve Mahdoňovej, rod. Havajíkovej, obaja trvale bytom 

Hliny č. 1404/227, 017 07 Považská Bystrica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  2 592,00 EUR  (slovom: dvetisícpäťstodeväťdesiatdva 

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

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  
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Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  žiadatelia 

udržujú a využívajú ako vjazd na dvor so záhradou a prístup k rodinnému domu súp. č. 2769, 

nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2674/2, 2674/3, 2674/6, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 10422 k. ú. Považská Bystrica. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6103/6 sa 

spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na 

užívanie vlastníkov domu súp. č. 2769 v Považskej Bystrici. 
 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Stanovisko č. 102/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. 1619 

k. ú. Rakoľuby, nachádzajúceho sa v obci Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  222/1 o výmere  3746 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria   

 

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

a rekonštrukcie splaškovej kanalizácie  

 

 v rozsahu dielu 1 o výmere 18 m
2
, podľa Geometrického plánu č. 720 - 235/2016 na 

vyznačenie vecného bremena práva uloženia kanalizácie a jej ochranného pásma na pozemku 

parc. č. 222/1, vyhotoveného dňa 05.12.2016 Ing. Richardom Bunčiakom, Geodetická 

kancelária, Športová 675/1, Stará Turá, IČO: 40273563, úradne overeného Okresným úradom 

Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 14.12.2016 pod č. 933/2016  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – OBEC KOČOVCE – 916 31 

Kočovce 280, IČO: 00311685 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu,  navrhnutú na základe prieskumu cien    za stanovenie výšky 

jednorazovej náhrady v  predmetnej lokalite v sume   7,00 EUR/m
2
, čo je celkom 126,00 EUR 

(slovom: jednostodvadsaťšesť EUR), ktorú na základe vzájomnej dohody uhradí v mene 

stavebníkov Marián Vrábel. 

 
 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Stanovisko č. 102/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 Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, katastrálne územie 

Považská Bystrica, parcela registra „C“  

                                                                                                   

- pozemok parc. č. 6103/6 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 01/2017 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti KN-C p. 

č. 6103/6, ktorý vyhotovil dňa 04.01.2017 Ing. Igor Strhák, Geodet a kartograf, Centrum 26/31, 017 

01 Považská Bystrica, IČO: 41375858 a bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, 

katastrálnym odborom dňa 17. januára 2017 pod č. 11/2017, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 6103/1 o výmere 24 879 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467.     

 

II.   určiť 
 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

uvedeného v bode I. tohto uznesenia,  v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Považská Bystrica, v obci Považská 

Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica, parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 6103/6 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,                                                                                                        

   vytvorený Geometrickým plánom č. 01/2017 na určenie vlastníckych práv   k nehnuteľnosti KN-C 

p. č. 6103/6, ktorý vyhotovil dňa 04.01.2017 Ing. Igor Strhák, Geodet a kartograf, Centrum 26/31, 

017 01 Považská Bystrica, IČO: 41375858 a bol úradne overený Okresným úradom Považská 

Bystrica, katastrálnym odborom dňa 17. januára 2017 pod č. 11/2017, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „E“ parc. č. 6103/1 o výmere 24 879 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467  

    

Milanovi Mahdoňovi a manželke Ing. Eve Mahdoňovej, rod. Havajíkovej, obaja trvale bytom 

Hliny č. 1404/227, 017 07 Považská Bystrica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  2 592,00 EUR  (slovom: dvetisícpäťstodeväťdesiatdva 

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

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

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  žiadatelia 

udržujú a využívajú ako vjazd na dvor so záhradou a prístup k rodinnému domu súp. č. 2769, 

nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2674/2, 2674/3, 2674/6, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 10422 k. ú. Považská Bystrica. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6103/6 sa 

spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na 

užívanie vlastníkov domu súp. č. 2769 v Považskej Bystrici. 

 

III.   schváliť 
 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

nachádzajúceho sa v okrese Považská Bystrica v obci Považská Bystrica, katastrálne územie 

Považská Bystrica, parcela registra „C“  

 

- pozemok parc. č. 6103/6 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavané plochy   a nádvoria,                                                                                                        
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vytvorený Geometrickým plánom č. 01/2017 na určenie vlastníckych práv   k nehnuteľnosti KN-C 

p. č. 6103/6, ktorý vyhotovil dňa 04.01.2017 Ing. Igor Strhák, Geodet a kartograf, Centrum 26/31, 

017 01 Považská Bystrica, IČO: 41375858 a bol úradne overený Okresným úradom Považská 

Bystrica, katastrálnym odborom dňa 17. januára 2017 pod č. 11/2017, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „E“ parc. č. 6103/1 o výmere 24879 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 9467  

    

Milanovi Mahdoňovi a manželke Ing. Eve Mahdoňovej, rod. Havajíkovej, obaja trvale bytom 

Hliny č. 1404/227, 017 07 Považská Bystrica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  2 592,00 EUR  (slovom: dvetisícpäťstodeväťdesiatdva 

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

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

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  žiadatelia 

udržujú a využívajú ako vjazd na dvor so záhradou a prístup k rodinnému domu súp. č. 2769, 

nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2674/2, 2674/3, 2674/6, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 10422 k. ú. Považská Bystrica. Predajom pozemku registra „C“ parc. č. 6103/6 sa 

spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na 

užívanie vlastníkov domu súp. č. 2769 v Považskej Bystrici. 
 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Stanovisko č. 103/KD pri Z TSK/2017  

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

I.   rozhodnúť 

o trvalej prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

a)  pozemok parcela registra „C“ parc. č. 415/5 o výmere 1 m
2
, druh pozemku  zastavané 

plochy a nádvoria nachádzajúci sa v obci Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, 

katastrálne územie Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269,   

b)  pozemok parcela registra „C“ parc. č. 415/6 o výmere 6 m
2
, druh pozemku  zastavané 

plochy a nádvoria nachádzajúci sa v obci Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, 

katastrálne územie Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269,   

c)  pozemok parcela registra „C“ parc. č. 2084/3 o výmere 4 m
2
, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Chocholná - Velčice, okres Trenčín, katastrálne 

územie Chocholná Velčice, zapísaný na LV č. 3477,    

 

II. schváliť 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

a)  pozemok parcela registra „C“ parc. č. 415/5 o výmere 1 m
2
, druh pozemku zastavané 

plochy a  nádvoria nachádzajúci sa v obci Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, 

katastrálne územie Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269, podiel 1/1 k celku, ako 



  

 

Zápisnica č.  19/2017  z  KD pri Z TSK  zo  dňa  28. 02. 2017 

 
7 

prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, IČO 

36 302 724,  za kúpnu cenu 20,48 EUR (slovom: dvadsať eur štyridsaťosem centov), 

b)  pozemok parcela registra „C“ parc. č. 415/6 o výmere 6 m
2
, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria nachádzajúci sa v obci Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, 

katastrálne územie Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269, podiel 1/1 k celku, ako 

prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, IČO 

36 302 724, za kúpnu cenu 122,88 EUR (slovom: stodvadsaťdva eur osemdesiatosem 

centov), 

c)  pozemok parcela registra „C“ parc. č. 2084/3 o výmere 4 m
2
, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v obci Chocholná - Velčice, okres Trenčín, katastrálne 

územie Chocholná Velčice, zapísaný na LV č. 3477, podiel 1/1 k celku, ako prevod 

pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi - 

kupujúcemu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, IČO 

36 302 724,  za kúpnu cenu 87,00 EUR (slovom: osemdesiatsedem eur) 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Stanovisko č. 104/KD pri Z TSK/2017  

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

schváliť 

1. trvalú prebytočnosť  nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

911 05 Trenčín, na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a III. časti  čl. 10  ods. 3   písm. a) – i.  Zásad hospodárenia s majetkom  

Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, 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
. 

 

2. spôsob odpredaja nehnuteľného  majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

911 05 Trenčín formou obchodnej verejnej súťaže  na základe  § 9a  ods. 1 písm. a) v súlade s 

podmienkami uvedenými v ods. 2  a  ods. 3  tohto §,  zákona  č. 446/2001 Z. z.  o majetku 

vyšších  územných celkov  v znení neskorších právnych predpisov a Zásad hospodárenia 

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia  
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s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, 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
. 

 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže  č. TSK/004/2017 - OVS             

„Predaj nehnuteľností –pozemky p. č. 556/19 a 556/20, k. ú. Považské Podhradie“   
 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja   číslo 33/2017 – Participatívny - komunitný rozpočet. 

Na úrovni VÚC je TSK prvý, ktorý s cieľom posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť 

samosprávy, zabezpečiť informovanosť občanov so zámerom  zvyšovania ich zapojenia 

a spoluúčasti na rozhodovaní zapracoval do svojho rozpočtu na rok 2017 objem finančných 

prostriedkov vo výške 99 000,- Eur, ktoré budú použité na realizáciu projektov, o ktorých bude 

rozhodovať verejnosť. Uvedený objem finančných prostriedkov bude rozdelený na deväť okresov 

rovným dielom, to znamená, že každý okres bude mať 11 000,- Eur. V rámci diskusií na 

predchádzajúcich komisiách vyplynulo, že 1 500,- Eur na jeden projekt je málo, tak bolo 

rozhodnuté, že táto čiastka sa navýši na  2 200,- Eur na každý projekt, každý okres by mohol tak 

zrealizovať 5 projektov. 

Do budúcna už bude na  Zastupiteľstve TSK,  aký finančný objem schvália na jeden projekt. Je to 

nová vec, tak uvidíme ako sa uchytí. Občania budú môcť podávať projekty a následne o nich 

hlasovať v nasledovných oblastiach: dopravy a komunikácií, životné prostredie, voľno časové 

aktivity, kultúra, soc. pomoc a sociálne služby. 

 

Ing. JUDr.  Stopka, PhD. – nepáči sa mi rozdelenie na jednotlivé okresy, nie je okres ako okres, je 

okres, ktorý ma 136 tis. obyvateľov a je okres, ktorý má 25 tis. obyvateľov. Starostovia obcí si tieto 

dotácie veľmi podrobne sledujú. Tie menšie obce budú mať malú šancu, aby dostali túto dotáciu. 

 

Ing. R. Ozimová - vzhľadom na finančnú čiastku, ktorá bola vyčlenená sme sa rozhodli, že sa to 

rozdelí rovnomerne. Ťažko je posúdiť, keď sú aj dotácie z TSK či zrovna tie dotácie  pôjdu do toho 

najväčšieho okresu alebo opačne. V každom okrese budú mať obyvatelia rovnakú šancu. Do 

budúcna sa môže uvažovať o inom prerozdelení.  

 

E. Dvonč – vyskúšajme to a uvidíme, koľko ľudí sa nám do týchto projektov zapojí. 

V Partizánskom, keď sme to zaviedli, tak tieto projekty pomohli mestu, aj tak by sme  to museli 

riešiť v rámci  rozpočtu mesta, ale takto si o tom rozhodli sami obyvatelia mesta. Je samozrejme, že 

neuspokojíte všetkých obyvateľov. Mesto Partizánske investovalo  do športových podujatí, do škôl 

– rodičia chceli urobiť altánok, tak  požiadali cez projekt,  do hvezdárne.  Môže si požiadať 

akákoľvek skupina občanov a keď vyhrajú verejné hlasovanie nemáme s tým problém. 

 

F. Matušík – toto delenie je nespravodlivé, čo mám informácie, narobilo to zle. Malé obce ako  
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napríklad Bodina nemajú šancu. Nepresadí sa proti väčšiemu mestu. 

 

Ing. R. Ozimová - Nevieme povedať, aká bude účasť, bude to medializované či na webovej stránke 

TSK, v médiách  za daný okres, v Partizánskom, keď bolo 1. kolo vyhral projekt, ktorý mal 10 

hlasov.  

Obce môžu požiadať o fin. prostriedky aj v rámci dotácie z rozpočtu TSK, kde je vyčlenených 250 

tis. Eur, grantový systém zelené oči, kde si môžu požiadať na enviromentálne projekty. Dávame len 

priestor pre všetkých obyvateľov kraja, aby videli, že  kraj je tu pre nich. 

 

Ing. J. Hort – podporuje takéto  projekty, začiatky sú vždy ťažké. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná -   v  dôvodovej správe je uvedené, že TSK očakáva zapojenie 

dobrovoľníkov do procesu spolurozhodovania, na aký účel budú vyčlenené fin. prostriedky  

použite, existuje nejaká smernica, že kto môže byť ten dobrovolník? 

 

Ing. R. Ozimová – komunikovali sme s MF SR, nie každý má právnu subjektivitu a pokiaľ podá 

projekt dobrovoľnická organizácia, ktorá nemá právnu subjektivitu, tak ho vykoná alebo uskutoční 

TSK. V takomto duchu je to myslené. 

 

 

Stanovisko č. 105/KD pri Z TSK/2017  

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

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2017 

Participatívny – komunitný rozpočet.  

 
Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 
 

K bodu č. 6  

Rôzne 

 

F. Matušík – dňa 27. 10. 2016 hovorkyňa TSK podala informáciu, že TSK neeviduje žiadne 

pripomienky, sťažnosti od občanov na dopravu na ceste č. II/517 v obci Domaniža a v okolí.        

Myslel som si, že ako poslanec Z TSK alebo doc. PhDr. PaedDr. K. Janas, PhD.,  ako predseda 

klubu, to čo  prednesieme na pôde Úradu TSK nepotrebujeme riešiť papierovo, nie je to potrebné 

oraziť. Keď takúto žiadosť prednesieme na komisií je to nadradenejšie ako žiadosti, ktoré chodia 

písomne, podpísané, orazené. Takáto informácia pobúrila aj okolitých starostov, ktorí nám 

vykričali, že hovoríme  hlúposti a v okresných médiách píšeme inak. 

 

Mgr. M. Žitňanský, LL.M. – predpokladám, že hovorkyňa TSK mala informáciu z odboru dopravy. 

 

Ing. R. Horváth – mohla mať informáciu z odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností Úradu TSK. 

Ale aby to malo určitú váhu,  formou diskusie je to málo, musí sa to dostať minimálne do zápisu, že 

je na to sťažnosť, aby to bolo oficiálne podchytené. Keď sa to  povie len takto ústne. 

 

 

F. Matušík – ja som vystupoval s týmto aj na komisií dopravy. 
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Ing. JUDr. J. Stopka, PhD.  – na komisií dopravy je zúčastnený vedúci odboru dopravy, poverený 

riaditeľ SC TSK, ktorí si majú tento problém poznačiť a riešiť. 

 

F. Matušík – riešili sme tu zimnú údržbu, povedal som, aký je tam havarijný stav na ceste č. II/517, 

na začiatku volebného obdobia som dal podnet, aby sa dal urobiť prieskum cesty,  aká je tam 

hustota dopravy. Doteraz na internete figuruje, že ešte nikto neodpovedal v rámci riešenia postupu. 

 

JUDr. J. Pleva – ohľadom cesty č. II/517 - minulý rok došla novinárska otázka,  nie sťažnosť. 

Z toho pohľadu čo povedal hlavný kontrolór TSK, oficiálna sťažnosť tu nebola podaná, to je 

pravda. Na túto novinársku otázku sme odpovedali. V tomto čase je vypracovaná projektová 

dokumentácia  na rekonštrukciu cesty č. II/517 Pov. Bystrica (most Orlové) – Domaniža, dnes sa 

nesie na MPRaV SR žiadosť o nenávratný fin. príspevok na I. etapu tejto cesty. Ďalej informoval 

o cestách č. II/581, II/516, II/579. 

 

Mgr. M. Žitňanský, LL.M.  - dnes boli podané 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok na cesty 

II. triedy, k ceste II/517 je vydané právoplatné stavebné povolenie a obstaranie bolo včera zaslané 

do vestníka VO. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – prezentovala 2 podnety, ktoré dostala od občanov. 

Prvý podnet sa týka značenia obchvatu Bánoviec nad Bebravou R2, že v smere od Trenčína nie je 

dostatočné značené, kadiaľ kto má prechádzať. 

Druhý podnet, kedy sa bude opravovať cesta č. I/9 smerom na Starý Hrozenkov. Požiadala odpísať 

ako interpeláciu na komisií dopravy. 

 

Ing. JUDr. J. Stopka, PhD. – k prvému podnetu,  bol  vykonaný štátny odborný dozor za účasti KR 

PZ, stavba „ R2 Ruskovce – Pravotice“ je v tomto čase v predčasnom užívaní. Je to na ceste                 

I. triedy, je to potrebné postúpiť. 

Ohľadom opravy cesty I/9  spracováva sa PD, museli sa riešiť pripomienky KR PZ, dotknutých 

obcí. Dotknutá cesta je  v správe Slovenskej správy ciest. 

 

JUDr. J. Pleva –  TSK nemôže za daný stav cesty, ktorá je majetkom štátu v správe Slovenskej 

správy ciest. V súčasnosti prebieha vypracovanie štúdie realizovateľnosti, TSK dalo spracovať PD 

na križovatku ciest I/9, II/507 a III/50725, ktorej stavebné rozhodnutie bude končiť v júni tohto 

roku. Našou snahou je realizovať túto križovatku, ak nepôjde celý úsek. Rekonštrukcia cesty by 

mala byť riešená z fondov. 

Od predsedu TSK som dostal za úlohu zvolať ďalšie pracovné stretnutie za účasti štátneho 

tajomníka dopravy, vlastníka komunikácie, dotknutých obcí, projektanta. V tomto čase čakáme na 

určenie dátumu od štátneho tajomníka. Je to cesta medzinárodného významu, vieme o tomto stave. 

SSC tam robí len vysprávky, lepenie. Máme list od štátneho tajomníka dopravy, ktorý Vám 

zašleme. 

 

Mgr. M. Žitňanský, LL.M.  – na výjazde podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu                 

Ing. P. Pellegriniho  dňa 17.02.2017 sa vyjadril, že pokiaľ sa nebude dať začať s rekonštrukciou 

cesty č. I/9 tento rok, tak urobí všetko preto,  aby to bolo na budúci rok. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná - je potrebné vysvetliť, že to nie je cesta II. a III. triedy. 

 

Ing. JUDr. J. Stopka, PhD. – v akom stave je verejné obstarávanie na súvislé opravy ciest na rok 

2017. 
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Ing. R. Karkuš -  je tam veľmi veľa požiadaviek o vysvetlenie od uchádzačov, sú tam nejaké  

lehoty, predpokladám koniec apríla 2017 a dodávateľ by mohol byť vysúťažený. 

 

Ing. JUDr.  J. Stopka, PhD.  – predložil žiadosť starostu obce Horná Ves, cesty II/512 

prechádzajúca cez katastre obcí Horná Ves, Radobica - je v nevyhovujúcom stave, ohrozuje 

majetok, zdravie a život osôb prechádzajúcich  týmto úsekom. Po zimnom období úsek cesty bude 

v horšom stave ako súčasne. Žiada komisiu, aby prišla prehodnotiť situáciu a v čo najkratšom čase  

začala s opravou cesty. 

 

Ing. R. Karkuš – na dotknutú cestu evidujeme viacero žiadosti o opravu, v tomto čase najkritickejšie 

úseky boli označené ZDZ a vyspravené obaľovanou za studena. 

 

JUDr. J. Pleva – zvoláme pracovné stretnutie u pána starostu, bude prizvaný predseda Komisie 

dopravy pri Z TSK, p. Dvonč, Ing. R. Karkuš. 

 

Ing. S. Judinyová – v roku 2016 bola spracovaná  projektová dokumentácia na rekonštrukciu cesty 

č. II/512,  TSK chcel riešiť rekonštrukciu tejto cesty za pomoci eurofondov. Dotknutá cesta spája 

Banskobystrický samosprávny kraj, ktorému boli pozastavené eurofondy, z toho dôvodu nám 

nebolo odporúčané podať žiadosť o nenávratný fin. príspevok. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Podpis 

 

Zapísala:  

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

Dňa   28. 02. 2017 

 

 

 

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

 

 


