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Z á p i s n i c a  č. 6/2018 
zo 6.  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 04. 09. 2018 

 

 

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

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých stanovísk 

 

3. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci   pri zabezpečení prepravy 

cestujúcich na území mesta Trenčín   spojmi prímestskej autobusovej dopravy -  predkladá 

Mgr. Radovan Hladký  

 

4. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020   (2. 

zmena) - predkladá: Ing. Renáta Ozimová  

 

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

I. polrok 2018 – predkladá Ing. R. Ozimová  

 

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK -  predkladá Mgr. T. Baláž: 

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

pozemkov registra "C" parc. č. 1757/4, 1757/5 k.ú. Timoradza v prospech obce Timoradza 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2295/1  

k.ú. Štvrtok v prospech Jakuba Vašeka a manž. Ing. Petry Vašekovej 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1680/3  

k.ú. Veľké Stankovce v prospech Petra Kapuša a manž. Boženy Kapušovej, Andreja 

Kapuša a Andrey Hušťavovej 

 

 Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  medzi  

Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom 

zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100  pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa – 

úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507 

 

 Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  medzi  

Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom 

zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100  pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa – 

úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy  
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 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

 

 Zámena majetku s mestom Stará Turá  

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného majetku TSK v správe 

SC TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM Prievidza, Nitr. 

Rudno  

7.    Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2018  - predkladá Ing. R. Horváth 

8.    Operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na obdobie 2018-2019 – (materiál 

bude predložený do Knižnice pre poslancov) – predkladá Ing. R. Karkuš 

9.     Rôzne 

10.   Záver 

 

K bodu č. 1 

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

Informoval o menších presunoch niektorých bodov, z dôvodu pracovných povinností predkladateľov 

týchto  materiálov ako aj o „Zámene majetku s mestom Myjava“, ktorý sa na Komisiu dopravy pri  

Z TSK predkladať nebude. 

 

 

K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – predložila prijaté stanoviska na poslednej Komisií dopravy zo dňa 11.06.2018: 

 

Stanovisko č. 34/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 35/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 36/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 37/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 38/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

Mgr. R. Hladký – predložil Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci   pri 

zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín   spojmi prímestskej autobusovej dopravy 

za účelom skvalitnenia dopravnej obslužnosti a zefektívnenia cestovania pre cestujúcich na 

vymedzenom spoločnom dopravnom území. Vzhľadom na rozdielnosť tarify MHD a tarify PAD  sa 

v Zmluve definovalo skušobné obdobie,  počas ktorého bola preprava cestujúcich spojmi PAD 

realizovaná bez nároku TSK na prípadnú refundáciu úbytku tržieb z cestovného.  

Na základe vyhodnotenia štatistík dopravcu SAD Trenčín, a.s. od 01.07.2017- 30.06.2018 bolo 

zistené, že zavedením spolupráce podľa uvedenej Zmluvy došlo počas skušobného obdobia k nárastu 

počtu cestujúcich  v PAD o 10,3% v porovnaní s počtom cestujúcich PAD za rovnaké obdobie 

predchádzajúcich 12 mesiacoch pred uzatvorením Zmluvy.  
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Napriek skutočnosti, že naďalej dochádza k poklesu tržieb TSK s ohľadom na rozdiely v tarifách 

PAD a MHD, dohodli sa Zmluvné strany, v záujme zachovania poskytovania tejto verejnoprospešnej 

služby obyvateľom mesta Trenčín TSK, na pokračovaní Zmluvy, a to bez nároku na náhradu úbytku 

tržieb v prospech TSK a/alebo Mesta Trenčín. Nárok na náhradu úbytku tržieb nepatrí Mestu Trenčín 

a TSK ani za obdobie od 01.01.2018 do dňa účinnosti tohto dodatku. 

 

Ing. Ľ. Prchlík - SAD TN, a.s.  žiadne náklady na viac nemala, stojíme stále na tých istých 

zástavkách. Jediné Mesto Trenčín muselo  uhradiť úpravu softvéru cca 8 000-9 000,- eur. 

 

Doc. PaedDr. J. Božik PhD. -  páči sa mi, že neboli žiadne náklady na viac, že  nebola navýšená 

strata EON, ktorá by sa uplatňovala voči TSK. Treba povedať, že podobný model sa dá uplatniť 

v každom jednom meste, hovorím napríklad o Partizánskom. V našom meste je tiež PAD a MHD 

riešená jedným dopravcom a to je SAD Prievidza, a.s. Budeme žiadať, aby tento model bol uplatnený 

aj v ostatných okresných mestách kraja. Je to výrazná pomoc samosprávam miest. 

 

Ing. J. Trstenský – s  Mestom TN to bol ako pilotný projekt, na úplnom začiatku bolo povedané, že 

ak to bude mať dobrú odozvu u dotknutých obyvateľov, bude sa tento projekt aplikovať aj 

v ostatných mestách. 

 

Doc. PaedDr. J. Božík PhD.  – predložil žiadosť – požiadavku občanov, nadväznosti na autobusový 

spoj SAD Prievidza, a.s.  z Topoľčian do PE, ktorý odchádza 14.20.hod., požiadali o posunutie o               

5 minút neskôr. Týka sa to prevažne detí zo stredných škôl, ktoré idú z Topoľčian do PE.  

 

Mgr. R. Hladký – požiadavku preveríme a dáme vedieť výsledok. 

 

 

Stanovisko č. 40/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť  Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta 

Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne: 
JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – požiadal na návrh p. J. Božíka, podpredsedu TSK o informáciu 

o prebiehajúcom procese VO zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, 

Košickom, Trenčianskom a  Trnavskom samosprávnom kraji“ – na rekonštrukcie  cesty č. II/516 

Trenčianska Teplá – Dežerice, rekonštrukcie cesty č. II/517 Pov. Bystrica (most Orlové) – Domaniža, 

rekonštrukcie cesty č. II/579 Hradište – Partizánske, rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – 

Myjava. 

 

Mgr. T. Baláž –  na základe podnetu Komisie dopravy pri Z TSK sme požiadali Prešovský 

samosprávny kraj o informáciu o postupe VO zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry 

v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a  Trnavskom samosprávnom kraji“. Listom zo dňa                           
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23. 08. 2018 PSK zaslal  odpoveď. V týchto dňoch sa predpokladá vyhodnotenie  časti „Ostatné“. 

Následne v septembri 2018  očakávame, že sa pristúpi  k otváraniu ponúk časti  „Kritéria“, následne 

po vyhodnotení tejto časti,   musí ísť celá súťaž na kontrolu na  ÚVO, takže stav je taký, že skôr ako 

v roku 2019 nie je predpoklad reálneho uskutočnenia začatia stavebných prác na dotknutých úsekoch 

ciest. 

 

Doc. PaedDr. J. Božik PhD. – minulý rok s kolegom p. E. Dvončom sme boli informovaní županom 

TSK  že sa začne s realizáciu rekonštrukcie ciest v lete 2017, keď sa nezačalo malo sa začať na jar 

2018, následne bola podaná ďalšia informácia, že  na konci augusta 2018 bude podpísaná zmluva a v 

septembri 2018 sa môže začať s realizáciou. Problém je v tom, že už si  pripadám ako hlupák. 

Komunikujem s ľuďmi  cez sociálne siete, používam slová predsedu TSK a vy mi na komisií dopravy 

poviete, že rok 2019.  

Bol by som veľmi rád, keby pán PhDr. Džuppa, o ktorom nikto nič nevedel na poradách,  prišiel 

osobne vysvetliť, prečo proces verejného obstarávania trvá tak dlho a prečo termín realizácie sa stále 

posúva. 

Poprosím a budem žiadať, aby na Z TSK, ktoré sa bude konať 24.09. 2018 prišiel p. PhDr. Džuppa 

vysvetliť celú chronológiu v čom bol problém. 

 

Na základe návrhu p. podpredsedu J. Božika predkladáme návrh na stanovisko: 

 

Stanovisko č. 39/KD pri Z TSK/2018  

Komisia dopravy pri Z TSK vyjadruje nespokojnosť s priebehom procesu verejného obstarávania 

zákazky pod názvom: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom 

a  Trnavskom samosprávnom kraji“, a žiada vedenie Úradu TSK, aby zabezpečilo účasť zástupcu 

spoločnosti Ekoauris na najbližšom Zastupiteľstve TSK, ktoré sa bude konať  dňa 24. 09. 2018 

a vysvetlil dôvody prieťahov vo verejnom obstarávaní na danej zákazke. 

 

Za: 8 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

 

P. Halabrín - poprosím venujte tomu pozornosť, nech je to na Z TSK pripravené. 

 

 

K bodu č. 4 

Ing. R. Ozimová -  predložila Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

roky 2018-2020   (2. zmena). Jedná sa o 2 zmeny. 

Prvá zmena je z dôvodu navýšenia bežných výdavkov  pre zabezpečenie rozpočtového krytia pre 

poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení služieb CSS- SLOVEN, nakoľko 

novela zákona č. 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 01. 01. 2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych 

služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia 

sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam  umožnené za predpokladu 

splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálneho – technického vybavenia 

uzatvoriť zo zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej 

starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. CSS- SLOVEN je prvým zariadením spomedzi 

24 soc. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré tieto kritéria na uzatvorenie zmluvy so 
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zdravotnou poisťovňou o úhrade výkonov za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na 

základe verejného zdravotného poistenia splnila. 

Fin. prostriedky budú predovšetkým určené na finančné ohodnotenie zamestnancov (sestier 

s odbornou spôsobilosťou) a s tým spojené odvody do poisťovní, ako aj na obnovu materiálno-

technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností. 

 

Druhá zmena sa týka navýšenia kapitálových výdavkov pre nákup budovy Športového gymnázia 

Trenčín s priľahlými pozemkami. TSK je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Športové 

gymnázium Trenčín, ktorá sídli a zabezpečuje vyučovaní proces žiakov v objekte, ktorý je vo 

vlastníctve Mesta Trenčín a to na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke s termínom do                      

30.06. 2025.  

Nakoľko TSK pristúpil už v predchádzajúcom období k realizácií rozsiahleho projektu pod názvom: 

„Komplexné  riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“ a predmetné 

nehnuteľnosti sa nachádzajú v danom areáli, je záujmom TSK ponechať Športové gymnázium 

v predmetnom objekte.  

 

Mgr. J. Pšenka, riaditeľ Športového gymnázia Trenčín informoval komisiu  o existencií a úspešných 

absolventoch tohto Športového gymnázia. 

 

 

Stanovisko č. 41/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť  Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020                             

(2. zmena). 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Ozimová – predložila Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov   Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2018. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 42/KD pri Z TSK/2018 

 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 2018. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 6 

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

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

pozemkov registra "C" parc. č. 1757/4, 1757/5 k.ú. Timoradza v prospech obce Timoradza 

 

     Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. 

Štvrtok v prospech Jakuba Vašeka a manž. Ing. Petry Vašekovej 

 

     Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1680/3  k.ú. 

Veľké Stankovce v prospech Petra Kapuša a manž. Boženy Kapušovej, Andreja Kapuša a 

Andrey Hušťavovej 

 

     Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  medzi  

Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v 

rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100  pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska 

Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507  

 

     Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  medzi  

Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v 

rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100  pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska 

Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy  

 

     Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

 

 Zámena majetku s mestom Stará Turá  

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného majetku TSK v správe SC 

TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM Prievidza, Nitr. Rudno  

 

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

registra "C" parc. č. 1757/4, 1757/5 k.ú. Timoradza v prospech obce Timoradza 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 43/KD pri Z TSK/2018  

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

 

I.   r o z h o d n ú ť 

 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou,  v obci Timoradza, katastrálne územie 

Timoradza, parcely registra „C“  
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- pozemok parc. č. 1757/4 o výmere 157 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 1757/5 o výmere 135 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, 

 

vytvorené  Geometrickým plánom č. 43151736-16/18 na určenie vlastníckych práv  na pozemkoch 

parc. č. 1757/4 a 1757/5, ktorý vyhotovil dňa 17.05.2018 Ing. Martin Nechala, Geprom geodézia, 

Sládkovičova 182/48, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 43 151 736 a bol úradne overený 

Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 29. mája 2018 pod č. 

204/2018, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 1757/100 o výmere 13001 m
2
, 

druh pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1055.     

 

 

II.   s c h v á l i ť  

 

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 Bánovce nad Bebravou,  v obci Timoradza, katastrálne územie 

Timoradza, parcely registra „C“  

                                                                                                   

- pozemok parc. č. 1757/4 o výmere 157 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 1757/5 o výmere 135 m
2
, druh pozemku zastavané plochy   a nádvoria, 

 

vytvorené  Geometrickým plánom č. 43151736-16/18 na určenie vlastníckych práv  na pozemkoch 

parc. č. 1757/4 a 1757/5, ktorý vyhotovil dňa 17.05.2018 Ing. Martin Nechala, Geprom geodézia, 

Sládkovičova 182/48, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 43 151 736 a bol úradne overený 

Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 29. mája 2018 pod č. 

204/2018, oddelením  od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 1757/100 o výmere 13001 

m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1055,     

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

nadobúdateľovi – kupujúcemu   Obci Timoradza, 956 52 Timoradza 1, do výlučného 

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

predmet prevodu.  

 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. 

Štvrtok v prospech Jakuba Vašeka a manž. Ing. Petry Vašekovej 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 
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stanovisko č. 44/KD pri Z TSK/2018  

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. 1100 

k. ú. Štvrtok, nachádzajúcom sa v obci Štvrtok, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  2295/1 o  výmere 7812  m
2
,  druh  pozemku  zastavané  plochy             

a nádvoria:   

 

 uloženie, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby a opráv plynovodnej prípojky                                                                                                                               
 

-  v rozsahu dielu 1 vo výmere 15 m
2
, 

 

 uloženie, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby a  opráv  vodovodnej prípojky   
 

-  v rozsahu dielu 2 vo výmere 16 m
2
, 

 

 prechod osôb a prejazd vozidiel z dôvodu prístupu k pozemkom registra „C“ parc. č. 55/1, 

55/2, 57 k.ú. Štvrtok  
 

-  v rozsahu dielu 3 vo výmere 15 m
2
, 

  

podľa Geometrického plánu č. 50391551-60-18 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inž. 

sietí a práva prechodu na pozemku p. č. 2295/1, vyhotoveného dňa 16.07.2018 Ing. Vladimírom 

Bulkom, GEOAGRO s.r.o., 913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeného Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Jakuba Vašeka a manž. Ing. Petry Vašekovej rod. Kyselicovej, obaja bytom Mateja 

Bela 32, 911 08 Trenčín a  každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 55/1, 55/2, 57 

k.ú. Štvrtok 

 

 za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe prieskumu cien za stanovenie 

výšky jednorazovej náhrady v predmetnej lokalite vo výške 7,00 EUR/m
2
, čo je pri výmere 46 m

2
 

jednorazová náhrada celkom vo výške 322,00 EUR(slovom: tristodvadsaťdva eur).  

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1680/3  k.ú 

Veľké Stankovce v prospech Petra Kapuša a manž. Boženy Kapušovej, Andreja Kapuša a 

Andrey Hušťavovej 
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K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

 

Stanovisko č. 45/KD pri Z TSK/2018  

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. 1489 

k. ú. Veľké Stankovce, nachádzajúcom sa v obci Trenčianske Stankovce, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  1680/3 o  výmere 9767  m
2
,  druh  pozemku  ostatné  plochy:              

 

 uloženie elektrického kábla a kanalizácie                                                                                                                              
 

-  v rozsahu dielu 1 vo výmere 50 m
2
, 

 

 prechod osôb a prejazd vozidiel z dôvodu prístupu k pozemku registra „C“ parc. č. 539/15 

k.ú. Veľké Stankovce  
 

-  v rozsahu dielu 2 vo výmere 13 m
2
, 

  

podľa Geometrického plánu č. 48124591-021-18 na zriadenie vecného bremena  na p. č. 1680/3 vo 

vyznačenom rozsahu, vyhotoveného dňa 15.05.2018   Ing. Tomášom Bagínom – geodet Ilava, Skala 

653, 019 01 Ilava, IČO: 48124591, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 06.06.2018 pod  č. 716/18  

 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami a pešo   cez dotknutý 

pozemok v nevyhnutnej miere za účelom údržby a  opravy elektrického kábla a kanalizácie 

  

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Petra Kapuša a manž. Boženy Kapušovej rod. Zemanovičovej, obaja bytom 913 11 

Trenčianske Stankovce 975, Andreja Kapuša, bytom 913 11 Trenčianske Stankovce 779, Andrey 

Hušťavovej rod. Hušťavovej, Za Soľnou 1086/10, 914 41 Nemšová  a  každodobého vlastníka 

pozemkov registra „C“ parc. č. 539/16, 539/17, 539/15 k.ú. Veľké Stankovce 

 

 za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe prieskumu cien za stanovenie 

výšky jednorazovej náhrady v predmetnej lokalite vo výške 9,00 EUR/m
2
, čo je pri výmere 63 m

2
 

jednorazová náhrada celkom vo výške 567,00 EUR(slovom: päťstošesťdesiatsedem eur), ktorú 

v mene stavebníkov uhradí Peter Kapuš.   

 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  medzi  

Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v 

rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100  pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska 

Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 46/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť  

Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a  Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty 

II/507. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  medzi  

Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v 

rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100  pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska 

Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 47/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť  

Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a  Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. 

triedy. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 48/KD pri Z TSK/2018  

 

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

schváliť  „Variant č. 4“ s účinnosťou od 01.10.2018 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s 

majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválených 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 a 

Dodatku č. 2 schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 

543/2017 zo dňa 03.07.2017. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Zámena majetku s mestom Stará Turá  

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

Stanovisko č. 49/KD pri Z TSK/2018  

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

 
I. s ch v á l i ť   

 

trvalú prebytočnosť  nehnuteľného majetku Trenčianskeho  samosprávneho kraja na základe 

zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  čl. 

10  ods. 3   písm. a) – i.  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v platnom znení, nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá,   v k. 

ú.  Stará Turá: 

 

PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

622 406 záhrady 

 

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

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

623/11 1210 zastavané plochy a nádvoria 
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623/12 57 zastavané plochy a nádvoria 

623/13 146 zastavané plochy a nádvoria 

623/14 39 zastavané plochy a nádvoria 

 

  

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 prevod trvale 

prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúcich sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá, 

v k. ú.  Stará Turá: 

 

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

Číslo 

parcely 

Výmera  

m² 
Druh pozemku 

623/11 1210 zastavané plochy a nádvoria 

623/12 57 zastavané plochy a nádvoria 

623/13 146 zastavané plochy a nádvoria 

623/14 39 zastavané plochy a nádvoria 

 

 

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

Číslo parcely 
Výmera  

m² 
Druh pozemku 

613/1 1115 ostatné plochy 

619 414 zastavané plochy a nádvoria 

620/1 1853 zastavané plochy a nádvoria 

621 81 zastavané plochy a nádvoria 

622 406 záhrady 

 

 

STAVBY   zapísané na LV č. 370: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 

 

Školská kuchyňa  bez súp. čísla   619 vrátane príslušenstva 

Sklad školskej kuchyne bez súp. čísla   621 vrátane príslušenstva 

 

 

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

sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá,   v k. ú. Stará Turá: 

 

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

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

516/1 2763 zastavaná plocha a nádvorie 

516/7 185 zastavaná plocha a nádvorie  

516/9 80 ostatná plocha 

312/5 234 zastavaná plocha a nádvorie 
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582/4 66 zastavaná plocha a nádvorie 

591/12 509 zastavaná plocha a nádvorie 

1038/9 81 zastavaná plocha a nádvorie 

209/3 1661 zastavaná plocha a nádvorie 

209/5 1284 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/3 2544 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/4 69 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/5 93 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/6 12 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/7 2059 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/8 4 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/9 13 zastavaná plocha a nádvorie 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

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

kraja číslo II/581, III/1237, III/1242, III/1245 a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia 

nehnuteľností  a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

 

 

III.  s c h v a ľ i ť 

 

     prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa  v okrese Nové Mesto nad Váhom, v 

 obci Stará Turá, v k. ú.  Stará Turá: 

 

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

Číslo 

parcely 

Výmera  

m² 
Druh pozemku 

623/11 1210 zastavané plochy a nádvoria 

623/12 57 zastavané plochy a nádvoria 

623/13 146 zastavané plochy a nádvoria 

623/14 39 zastavané plochy a nádvoria 

 

 

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

Číslo parcely 
Výmera  

m² 
Druh pozemku 

613/1 1115 ostatné plochy 

619 414 zastavané plochy a nádvoria 

620/1 1853 zastavané plochy a nádvoria 

621 81 zastavané plochy a nádvoria 

622 406 záhrady 

 

 

STAVBY   zapísané na LV č. 370: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 
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Školská kuchyňa  bez súp. čísla   619 vrátane príslušenstva 

Sklad školskej kuchyne bez súp. čísla   621 vrátane príslušenstva 

 

 

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

sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá,  k. ú. Stará Turá: 

 

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

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

516/1 2763 zastavaná plocha a nádvorie 

516/7 185 zastavaná plocha a nádvorie  

516/9 80 ostatná plocha 

312/5 234 zastavaná plocha a nádvorie 

582/4 66 zastavaná plocha a nádvorie 

591/12 509 zastavaná plocha a nádvorie 

1038/9 81 zastavaná plocha a nádvorie 

209/3 1661 zastavaná plocha a nádvorie 

209/5 1284 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/3 2544 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/4 69 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/5 93 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/6 12 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/7 2059 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/8 4 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/9 13 zastavaná plocha a nádvorie 

 

  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 vysporiadania pozemkov 

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

kraja číslo II/581, III/1237, III/1242, III/1245 a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia 

nehnuteľností  a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 2073,96 eur zo strany Mesta Stará Turá. 

 

Mesto Stará Turá  doplatí sumu 2073,96 eur na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy uzavretej na základe tohto uznesenia. 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného majetku TSK v správe SC 

TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM Prievidza, Nitr. Rudno  

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 50/KD pri Z TSK/2018  

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

rozhodnúť:  

 

1. o neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Článku 32 ods. 1 a 2  Zásad 

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

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výlučnom vlastníctve  

Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe:  Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v k.ú. Prievidza a 

v obci Nitrianske Rudno, v k.ú. Nitrianske Rudno: 

- Názov majetku: Čerpacia stanica PHM str. Prievidza, inventárne číslo: 72825, dátum 

zaradenia do majetkovej evidencie 12.01.1970 v nadobúdacej hodnote 2 394,21 eur. 

Ukončenie užívania: 20.09.2005. 

 

- Názov majetku: Čerpacia stanica PHM str. Nitr. Rudno, inventárne číslo: 62815, 

dátum zaradenia do majetkovej evidencie 04.01. 1993 v nadobúdacej hodnote 19 780,59 

eur. Ukončenie užívania 26.06. 2013. 

 

2. o vyradení nehnuteľného majetku (stavieb) špecifikovaných v bode 1. tohto uznesenia 

z evidencie dňom jeho likvidácie   v súlade s Článkom 32, ods. 3  Zásad hospodárenia 

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení. 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 7 

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

I. polrok 2018 – predkladá Ing. R. Horváth 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 8 

Operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na obdobie 2018-2019 – (materiál bude 

predložený do Knižnice pre poslancov) – predkladá Ing. R. Karkuš 

E. Dvonč – požiadal o doplnenie techniky v rámci zimnej údržby na cestmajsterstvo do 

Partizánskeho. 

 

K bodu č. 9 (pokračovanie) 

Rôzne: 

T. Merašický – v rámci súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2018 boli v rámci procesu 

VO ušetrené fin. prostriedky, požiadal o vyčlenenie týchto fin. prostriedkov na opravu 

najkritickejších úsekov cesty II/579 Hradište – PE, hlavne medzi Návojovcami a Skačanmi. 

 

Ing. V. Zboranová - požiadala oboznámiť sa s materiálom „Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK 

dodávateľským spôsobom na rok 2019“ skôr ako bude predložený na Komisií dopravy pri Z TSK. 

 

P. Halabrín – požiadal pri realizácií priechodov, aby projektant pred samotným „návrhom, úpravou  

priechodu“ komunikoval  aj s dotknutým mestom, obcou.  Následne nebude dochádzať 

k nezrovnalostiam, problémom  s akými sa teraz stretávame  na Myjave. 

 

E. Dvonč – požiadal o informáciu či v rámci výstavby automobilky Jaguar Land Rover v Nitre, nie je 

možné požiadať štát o vyčlenenie fin. prostriedkov na opravy úsekov ciest, ktoré boli v rámci tejto 

stavby využívané  v Trenčianskom kraji. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Podpis 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa   04. 09. 2018 

 

 

 

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


