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Z á p i s n i c a  č. 12/2019 
z 12.  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 

zo dňa 03. septembra 2019 v čase od 10.00. hod – 11:30.hod. 

 

 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých stanovísk 

3. Návrh  na riešenie prebytočného majetku TSK – predkladá  Mgr. Tomáš  Baláž, vedúci odd. 

právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – SC TSK, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín (stavebné objekty ŽSR, cesta II/574) 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 

k.ú. Kubrá v prospech Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 293/1 

k.ú. Veľké Kršteňany v prospech Františka Michalku a manž.  Paulíny Michalkovej rod. 

Eliášovej 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 376, 

1145 k.ú. Hôrka nad Váhom v prospech Juraja Nedbala 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 

857/8  k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu 

ul. Brnianska - časť odvodnenie 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 

857/8  k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu 

ul. Brnianska - časť vonkajšie osvetlenie 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 756/1 k.ú. 

Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, úprava  a doplnenie vonkajšieho 

osvetlenia ul. Hlavná 

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  stavby                     

"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry  v TSK" - časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad 

Váhom  do správy správcu - Správy ciest TSK 
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4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2019 – predkladá 

Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 

 

5. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. 

polrok 2019 – predkladá Ing. Renáta Ozimová 

 

6. Operačný plán zimnej údržby na obdobie  2019/2020 – predkladá Ing. Radovan Karkuš, 

poverený riadením SC TSK  

 
7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

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

Následne informoval prítomných členov komisie dopravy o  požiadavke p. Ing. M. Mičegu zo dňa 

01.09. 2019 (zaslanej emialom), ktorý sa z dôvodu čerpania dovolenky nemohol zúčastniť dnešného 

zasadnutia Komisie dopravy. 

Touto cestou chcem zdvorilo požiadať o oficiálne informovanie členov komisie, pracovníkov TSK a 

zástupcov SAD Trenčín o zmene režimu prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskych 

Tepliciach. Zmeny sú z dvoch dôvodov. Jedným je zmena vlastníctva pozemkov v centre mesta, kde 

boli doteraz umiestnené zastávky a druhým je začatie rekonštrukcie cesty II/516. 

K uvedeným dôvodom :  

1. Mesto Trenčianske Teplice musí zabezpečiť premiestnenie zastávok  (autobusová stanica) v centre 

mesta z dôvodu zmeny vlastníctva centrálneho pozemku, na ktorom sú doteraz umiestnené. K 

predaju pozemkov došlo ešte pred komunálnymi voľbami 2018. Podstatnou zmenou z hľadiska 

režimu dopravy je to, že doterajšie obojstranné státie autobusov sa zmení na jednostranné. Pre 

vodičov autobusov je podstatná informácia v tom, že otoč bude zabezpečený okolo "zeleného" 

ostrovčeka pri objekte bývalej nemocnice (križovatka ulíc Nádražná / Hviezdoslavova).  

V prílohe zasielam projektovú dokumentáciu premiestnenia zastávok, s ktorou žiadam oboznámiť 

členov komisie. 

Informovať žiadam taktiež zamestnancov úradu TSK, ktorí majú v gescii verejnú dopravu a taktiež 

zástupcov SAD Trenčín, ktorí zabezpečujú prepravu v prímestských autobusoch v kraji.  

2. Rekonštrukcia cesty II/516 si vyžaduje kompletnú uzávierku cesty priamo v centre mesta.                          

V projekte predloženom Mestu Trenčianske Teplice s tým nebolo vôbec uvažované. Táto uzávierka 

vyvolala obchádzkovú trasu cez najviac urbanizované územie mesta - ul. Štvrť SNP. ....... Tu žiadam 

poskytnúť členom komisie informácie od zamestnancov TSK, nakoľko režim obchádzky a dočasného 

premiestnenia zastávok je t.č. v riešení. Osobne oceňujem, že všetky zainteresované strany navzájom 

operatívne komunikujú (miestna samospráva, projektant, zhotoviteľ, SAD, TSK a iní). 

Pán predseda,  

vopred veľmi pekne ďakujem za  zaradenie týchto informácií. Formu ponechávam na Vašom 

zvážení. O poskytnutie informácií na úrovni Komisie dopravy pri Z TSK som bol požiadaný aj 

primátorkou mesta Mgr. Zuzanou Frajkovkovou Ďurmekovou.  
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K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – kontrola prijatých stanovísk z posledného zasadnutia Komisie dopravy pri ZTSK 

zo dňa 17. 06. 2019. 

Z dôvodu, že  na 11. Zasadnutí  Komisie dopravy pri Z TSK  sa zúčastnilo menej ako polovica 

členov komisie – poslancov Z TSK, Komisia dopravy pri Z TSK  jednotlivé materiály prerokovala 

a zabrala len  vedomie.   

 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – SC TSK, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín (stavebné objekty ŽSR, cesta II/574) 

 

Stanovisko č. 86/KD pri Z TSK/2019 

 

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

 

r o z h o d n ú ť  
 

o zverení nasledovného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja: 

 

 „SO 37-33-11  Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej komunikácií v nžkm 142,240 85“ 

vybudovaný v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - 

Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť  do 160 km/hod. - IV. etapa a V. etapa - 

úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša“ v hodnote   18.946.988,26  eur.    

 

 „SO 37-38-03 Žst. Ilava, komunikácia podjazdu št. cesty II/574 nžkm 142,240 85“ 

vybudovaný v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 

Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa - 

úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ v hodnote 792.037,12  eur.    

    

 

do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,                   

911 05  Trenčín,  IČO:  37915568  dňom podpisu  Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 

k.ú. Kubrá v prospech Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín 

 

 

Stanovisko č. 87/KD pri Z TSK/2019 

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

 

s c h v á l i ť  

 

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. 4015 

k.ú. Kubrá, nachádzajúcom sa v obci Trenčín, v  okrese Trenčín,  

 

parcela  registra „E“ 
 

-   pozemok parc. č.  2682/1 o výmere  3145 m
2
,  druh  pozemku ostatná plocha:      

  
       

a)    umiestnenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

 

    b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukciu,   modernizáciu a  

akékoľvek stavebné úpravy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich odstránenie  

 

v rozsahu určenom  Geometrickým plánom č. 44566727-028/2019 na zriadenie vecného bremena  

na parcele registra E č. 2682/1, vyhotoveného dňa 13.05.2019 Ing. Evou Bajzíkovou, MAP GEO 

s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727, úradne overeného Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 09.07.2019 pod č. 800/19 (diel č. 1 vo výmere 11 m
2
, diel č. 2 

vo výmere 35 m
2
)  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu 

a spôsobom nevyhnutným na výkon oprávnenej činnosti a činností uvedených  

    

 na dobu neurčitú  
 v prospech tretej osoby - oprávneného z  vecného bremena – Trenčianske vodárne a 

kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36 302 724 
 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK pre mesto Trenčín vo výške 15,93 EUR/m
2
, čo je pri výmere 46 m

2
 jednorazová náhrada 

celkom vo výške 732,78 EUR (slovom: sedemstotridsaťdva eur sedemdesiatosem centov), ktorú 

uhradí Dolná kopanica s.r.o, Kubranská č. 46/60, 911 01 Trenčín. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 293/1 

k.ú. Veľké Kršteňany v prospech Františka Michalku a manž.  Paulíny Michalkovej rod. 

Eliášovej 

 

Stanovisko č. 88/KD pri Z TSK/2019 

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

 

s c h v á l i ť 

 

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. 924 k. 

ú. Veľké Kršteňany, nachádzajúcom sa v obci Veľké Kršteňany, okres Partizánske,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  293/1 o  výmere 11089  m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie NN prípojky                                                                                                                               
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 48185655-133/2019 na zriadenie vecného bremena práva 

uloženia a údržby inž. sietí a práva prechodu na pozemku   p.č. 293/1, ktorý vyhotovil dňa 

12.06.2019 Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, IČO: 48185655 

a bol úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 20.06.2019 pod č. G1 

218/19 (diel č. 1  vo výmere 14 m
2
) 

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv NN prípojky  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Františka Michalku a manž. Paulíny Michalkovej rod. Eliášovej, obaja bytom 958 03 

Veľké Kršteňany č. 100 a  každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 272 o výmere 

585 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 274 o výmere 999 m

2
, druh pozemku 

záhrada k.ú. Veľké Kršteňany 

 

 za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu vo výške 7,50 EUR/m
2
, čo je   pri výmere  14 m

2
 

jednorazová náhrada celkom vo výške 105,00 EUR (slovom: stopäť eur).  
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 376,  

1145 k.ú. Hôrka nad Váhom v prospech Juraja Nedbala 

 

Stanovisko č. 89/KD pri Z TSK/2019 

Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK  
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s c h v á l i ť 

 

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

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemkoch zapísaných na LV č. 

1224 k. ú. Hôrka nad Váhom, nachádzajúcich sa v obci Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad 

Váhom,  

 

parcely  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.   376  o  výmere  6621 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie,   
 

 pozemok parc. č.  1145 o  výmere  2491 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky a NN prípojky                                                                                                                               
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 34493956-78/19 na vyznačenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a ochranného pásma            na parc. reg. „C“ č. 376 a 

1145, ktorý vyhotovil dňa 01.8.2019 Ing. Pavol Ondrejka, súkromný geodet, Malinovského 

1260/104, 916 21 Čachtice, IČO: 34493956 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto 

nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 16.08.2019 pod č. G1- 606/2019 (na parc. č. 376 diel č. 1 

vo výmere 21 m
2
, na parc. č. 1145 diel č. 2 vo výmere 11 m

2
)  

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodnej  prípojky a NN prípojky  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Juraja Nedbala, bytom 916 32 Hôrka nad Váhom č. 139 a každodobého vlastníka 

pozemku registra „C“ parc. č. 372/2 o výmere 3109 m
2
, druh pozemku orná pôda k.ú. Hôrka nad 

Váhom 

 

 za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu vo výške 7,50 EUR/m
2
, čo je  pri výmere                

32 m
2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 240,00 EUR (slovom: dvestoštyridsať eur).  

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 

857/8  k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. 

Brnianska - časť odvodnenie 

 

 

Stanovisko č. 90/KD pri Z TSK/2019 

Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK  
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s c h v á l i ť 

 

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

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

na LV č. 1973 k.ú. Hanzlíková,  nachádzajúcich sa v obci  Trenčín, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 
 

-   pozemok parc. č.  756/1  o výmere  8940 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha        a nádvorie, 

 

-   pozemok parc. č.  857/8  o  výmere   484 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha        a nádvorie: 

      

 zriadenie a existenciu inžinierskych sietí - odvodnenia   
 
  

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA29-38-02-04-02/17 na zriadenie vecného 

bremena na parcely registra KN - C č. 756/1, 857/1, 857/7, 857/8, 858, 859/2, vyhotoveného dňa 

19.09.2017 Ing. Máriou Končíkovou, GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO: 

35 715 456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 03.10.2017 

pod č. 1328/17 (diel č. 1 vo výmere 7 m
2
, diel č. 4                   vo výmere 71 m

2
 a diel č. 5 vo výmere 

1 m
2
) 

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv odvodnenia  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Mesto Trenčín, Mierové námestie 

2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 
 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom, znalecký úkon                           

č. 26/2019, vypracovaným Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín, ev. 

číslo 912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena pre pozemky KN-C parc. 

č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-38-02-

04-02/17, ktorým bola za celkovú výmeru 79 m
2
 stanovená jednorazová náhrada vo výške  

3474,15 EUR (slovom: tritisíc štyristosedemdesiatštyri eur pätnásť centov), ktorú uhradia 

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

 
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 

857/8  k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. 

Brnianska - časť vonkajšie osvetlenie 

 

Stanovisko č. 91/KD pri Z TSK/2019 
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Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 

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

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch zapísaných na LV č. 

1973 k.ú. Hanzlíková,  nachádzajúcich sa v obci  Trenčín, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 
 

-   pozemok parc. č.  756/1  o výmere  8940 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha        a nádvorie, 

 

-   pozemok parc. č.  857/8  o  výmere   484 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha        a nádvorie: 

       
 

 zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vonkajšieho osvetlenia   
 
  

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-38-02-04-03.1/17 na zriadenie vecného 

bremena na parcely registra KN - C č. 755, 756/1, 756/2, 785, 857/1, 857/7, 857/8, 858, 872, 

vyhotoveného dňa 28.02.2017 Ing. Máriou Končíkovou, GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 

Bratislava, IČO: 35 715 456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa 14.marca 2017 pod č. 296/17 (diel č. 3 vo výmere 9 m
2
 a diel č. 10 vo výmere 28 m

2
) 

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv vonkajšieho osvetlenia  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Mesto Trenčín, Mierové námestie 

2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom, znalecký úkon                    

č. 26/2019, vypracovaným Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín, ev. 

číslo 912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena pre pozemky KN-C parc. 

č. 756/1, 857/8, KN-E parc. č. 116/2 k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedzenom Geometrickým 

plánom č. HA 29-38-02-04.03.1/17,ktorým bola stanovená jednorazová náhrada vo výške 45,52 

EUR/m
2
, čo je pri výmere 37 m

2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 1684,24 EUR (slovom: 

tisícšesťstoosemdesiatštyri eur dvadsaťštyri centov), ktorú uhradia Železnice Slovenskej 

republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Stanovisko č. 92/KD pri Z TSK/2019 

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

 

s c h v á l i ť 
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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. 1973 

k.ú. Hanzlíková,  nachádzajúceho sa v obci  Trenčín, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 
 

-   pozemok parc. č.  756/1  o výmere  8940 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha        a nádvorie: 

 
 

 zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vonkajšieho osvetlenia   
 
  

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-35-39/2017 na zriadenie vecného bremena 

na parcely registra KN - C č. 667/1, 667/7, 668/1, 668/2, 669/2, 755, 756/1, 757, 758, 806/1, 807/1, 

vyhotoveného dňa 12.12.2016 Ing. Máriou Končíkovou, GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 

Bratislava, IČO: 35 715 456, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa 9. januára 2017 pod č. 3/17 (diel č. 8 vo výmere 16 m
2
, diel č. 9 vo výmere 8 m

2
 a diel č. 10           

vo výmere 1 m
2
) 

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv vonkajšieho osvetlenia  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Mesto Trenčín, Mierové námestie 

2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 
 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom, znalecký úkon č. 24/2019, 

vypracovaným Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12,               911 08 Trenčín, ev. číslo 

912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena pre pozemky KN-C parc. č. 668/1, 

669/2, 756/1, 807/1 k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-35-

39/2016, ktorým bola              za celkovú výmeru 25 m
2
 stanovená jednorazová náhrada vo výške 

1048,13 EUR (slovom: tisícštyridsaťosem eur trinásť centov), ktorú uhradia Železnice Slovenskej 

republiky, Klemensova 8,  813 61 Bratislava. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  stavby "Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry  v TSK" - časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom  do správy správcu - 

Správy ciest TSK 

 

 

Stanovisko č. 93/KD pri Z TSK/2019 

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

 

r o z h o d n ú ť  

 

o  zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
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 stavba „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 1: Horná Streda – Nové Mesto 

nad Váhom, ktorá je evidovaná na inventárnej karte číslo 021 - 295 v hodnote  3 749 204,28 

EUR  

   
  

do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,                  

911 05 Trenčín, IČO: 37915568 dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do 

správy.                
 

Za: 7 
Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. 5207 

k.ú. Lubina, obec Lubina ako prípad osobného zreteľa 

Stanovisko č. 94/KD pri Z TSK/2019 

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

 
I. rozhodnúť  

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, 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 neskorších dodatkov, nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad 

Váhom, v obci Lubina, v k. ú. Lubina, zapísaného na LV č. 3931 v časti A: Majetková podstata ako: 

 

Pozemok: 

- parcela registra “C” KN č. 5207 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 617 m², a to jeho 

časti o celkovej výmere 0,5 m², umiestnenej v zmysle situačného nákresu. 

 

II. schváliť 

nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Lubina, v k. ú. Lubina, zapísaného na 

LV č. 3931 v časti A: Majetková podstata ako: 

 

Pozemok: 

- parcela registra “C” KN č. 5207 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 617 m²,                  a 

to jeho časti o celkovej výmere 0,5 m², umiestnenej v zmysle situačného nákresu. 

 

v prospech nájomcu: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 

812 49 Bratislava 1, IČO: 00 156 850 za celkovú cenu nájmu 30 eur/rok (slovom: tridsať eur) 

na dobu 15 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a V. časti čl. 26 

Zásad hospodárenia s majetkom  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  v znení  neskorších 

dodatkov. 
                                      

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení monitorovacieho hydrogeologického 

vrtu na sledovanie znečistenia v podzemných vodách v zraniteľnej oblasti (podľa Nariadenia vlády 
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174/2017, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti) v rámci projektu Výskumného 

ústavu vodného hospodárstva s názvom „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na 

sledovanie znečistenia v podzemných vodách“.  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 

Ing. R. Horváth – predložil Správu  o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za                      

I. polrok 2019  

 

Stanovisko č. 95/KD pri Z TSK/2019 

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 2019 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Ozimová – Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2019 

 

Stanovisko č. 96/KD pri Z TSK/2019 

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

zobrať  na vedomie   
 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja                      

za  I. polrok 2019. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

Ing. P. Hrdina, námestník SC  TSK – predložil Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2019/2020. 

Materiál bol predložený do Knižnice poslancov Zastupiteľstva.  

 

K bodu č. 7  

Rôzne: 
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E. Dvonč -  požiadal o zaslanie uceleného materiálu koľko je hotových cyklotrás v rámci 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sú,  v akom štádiu sú rozpracovanosti sa nachádzajú, ich 

financovanie, dostať túto informáciu na najbližšiu komisiu. 

Dostal som telefonát od primátora PE, cesta II/579, máme tam  veľký problém budujeme obrubníky 

z pravej, z ľavej strany a v telese vozovky nám ostáva voda, ktorá nám nemá byť kde zvedená, 

v rámci tohto projektu sa neuvažovalo s odvodnením dažďovej vody z telesa cesty. My robíme 

projekty za veľké európske peniaze a cestu si necháme zaliať vodou. Požiadal o riešenie. 

 

Mgr. R. Hladký - Pri poslednom rozpočtovom workshope s poslancami Zastupiteľstva TSK boli tieto 

informácie mnou podané, následne som ich aj zasielal. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – poslankyne za okres Bánovce nad Bebravou dostali podnet od 

cestmajstra p. J. Kapuša o žiadosť  o nový sypač ešte v tomto roku na obdobie 2019/2020 vzhľadom 

na dĺžku  ciest v tomto okrese. Pokiaľ žiadal od riaditeľstva SC TSK, bolo mu povedané, že technika, 

ktorou momentálne disponuje je dostačujúca, následne sme opakovane ako poslankyne za okres BnB 

písali podnety na SC TSK.  

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – technika je rozdelená vedením SC TSK, na spoločnom stretnutí 

s predsedom TSK a s cestmajstrami SC TSK bolo dohodnuté, že do konca volebného obdobia sa 

vyčlení každý rok  väčšia suma cca 2,5 mil. eur/ ročne na techniku a postupne sa bude obnovovať 

vozový park na jednotlivých cestmajsterstvách. Tento rok ide prvý nákup týchto strojov.  

 

Ing. R. Horváth – požiadal námestníka SC TSK o informáciu či disponuje so stavebným dozorom 

počas súvislých opráv ciest. Požiadal o zaslanie pozvánky na najbližšiu poradu vedenia SC TSK 

Chcem si vypočúť či  bolo dodržané zo strany riaditeľstva SC TSK čo bolo v predchádzajúcich 

mesiacoch sľúbené, stále ta situácia nie je dobrá na SC TSK. 

Následne požiadal zástupcov sad-iek, aby hľadali vnútorné riešenia na elimináciu enormných 

nákladov, pomaličky sa dostávame do situácie, že Trenčín ako SK  má jeden z najvyšších  

oprávnených  nákladov na 1 km. 

 

Rôzne: 

 

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

 

                                                                                                     Podpis 

Zapísala:  

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

Dňa:   03.09. 2019 

 

 

 

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


