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Z á p i s n i c a  č. 13/2019 
z 13.  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 04. novembra 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 schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku parc. č. 3142/3 k.ú. Čavoj v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "E" p.č. 2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslovenskej distribučnej, 

a.s., Žilina 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 k. 

ú. Beluša v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina  

 

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

pozemkov parc. č. 1080/3, 1080/ 4 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina   

 

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

s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019 zo dňa 25.03.2019 (zámena                          

s Mestom Myjava) 

 

 Návrh  na  schválenie  nadobudnutia  vlastníctva  pozemkov  bezodplatným prevodom        

od vlastníka Slovenská republika,  správca Slovenský pozemkový fond  

 

4. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

obdobie 2014-2020 – predkladá Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru reg. rozvoja 

 

5. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 – predkladá     Ing. 

Renáta  Ozimová, vedúca odboru finančného 
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6. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na roky 2020 – 2022 – predkladá Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 

 

7. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 

-  predkladá Mgr. Radovan Hladký, poverený riadením odboru dopravy 

 

8. Rôzne 

9. Záver 
 

 

 

 

K bodu č. 1 

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

 

 

K bodu č. 2 

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

zo dňa 17. 06. 2019 

Stanovisko č. 86/KD pri Z TSK/2019 -  splnené 

Stanovisko č. 87/KD pri Z TSK /2019 – splnené. 

Stanovisko č. 88/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 89/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 90/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 91 /KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 92/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 93/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 94/KD pri Z TSK/2019 -   splnené. 

Stanovisko č. 95/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 96/KD pri ZTSK/2019 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku parc. č. 3142/3 k.ú. Čavoj v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina 

 

Stanovisko č. 97/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  

 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení a v súlade s § 

11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za zriadenie 

zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 6076/2018 - 58/19, spočívajúceho v 

priznaní práva umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam 

v zmysle platných právnych predpisov so vstupom na CKN pozemok p. č. 3142/3 v ktoromkoľvek 
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čase a ročnom období za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie v rozsahu podľa GP č. 39/2018 

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina, IČO: 36 442 151   

 

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 595/2019, vyhotoveným znaleckou organizáciou Znalex 

s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena 

vyplývajúceho z  obmedzenia výkonu vlastníckeho práva k pozemkom v  k. ú. Čavoj, obec 

Čavoj, okres Prievidza, vybudovanou líniovou stavbou „1651 – Čavoj – časť Košárovci – 

zaústenie DTS – Krpelance, UV“ na pozemku registra „C“ parc. č. 3142/3 o výmere 12782 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 1727 k. ú. Čavoj, v rozsahu 

dielov č. 7 a č. 8 vo výmere 47 m
2
 

 

 vo výške 0,06 EUR/m
2
, čo je pri výmere 47 m

2
 náhrada celkom vo výške 2,82 EUR (slovom: 

dve eurá osemdesiatdva centov), ktorú uhradí oprávnený  z vecného bremena – Stredoslovenská 

distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 
 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 
 

  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "E" p.č. 2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslovenskej distribučnej, 

a.s., Žilina 

 

stanovisko č. 98/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 

 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení a v súlade s § 

11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za zriadenie 

zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 354/2019 - 103/2019, spočívajúceho v  práve 

uloženia inžinierskych sietí  ( el. vedenia NN zem) a k  nim prislúchajúcim ochranným pásmom 

v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a  rekonštrukcie so vstupom 

v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok KNE parc. č. 2083/621 v rozsahu 

špecifikovanom geometrickým plánom č. 202-98/2018, vypracovaným spoločnosťou Geodézia Žilina 

a.s. dňa 14.12.2018, overeným katastrálnym odborom dňa 31.12.2018 pod č. G1-684/2018 v 

 prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.,   Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151   

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 67/2019, vyhotoveným znaleckou organizáciou Znalex 

s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena 

vyplývajúceho z  obmedzenia výkonu vlastníckeho práva k pozemkom v  k.ú. Ilava , obec Ilava, 

okres Ilava, vybudovanou stavbou „8027 – Ilava – Zaústenie TS –  priemyselná zóna“ na 
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pozemku registra „E“ parc. č. 2083/621 o výmere 2986 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

zapísaného na LV č. 3467, v rozsahu dielu č. 1 vo výmere  21 m
2
 

 

 vo výške 0,58 EUR/m
2
, čo je pri výmere 21 m

2
 náhrada celkom vo výške   12,18 EUR (slovom: 

dvanásť eur osemnásť centov), ktorú uhradí oprávnený   z vecného bremena – Stredoslovenská 

distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 
 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 
 

  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 k. 

ú. Beluša v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina  

 

 

Stanovisko č. 99/KD pri Z TSK/2019 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

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. 8474 

k. ú. Beluša,  nachádzajúcom sa v obci  Beluša,  okres Púchov,  

 

parcela  registra „E“ 
 

-   pozemok parc. č.  8028   o  výmere  13734 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha        a nádvorie:       

  
 

 umiestnenie a  uloženie inžinierskych sietí (el. vedenia NN)  a  k  nim prislúchajúcim 

ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby 

a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek ročnom období   
 

 v  rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36/2019, ktorý vyhotovil dňa     14.03.2019 

Dávid Pagáč, SLOVPRODUKT, s.r.o., Republiky 7, 010 01 Žilina,  IČO: 46673725 a bol úradne 

overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 05.04.2019 pod č. 155/19 

 

 umožnenie vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie 

inžinierskych sietí v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena - Stredoslovenskej distribučnej, a.s., 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 
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 za odplatu - jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 40,6 m

2
 jednorazová náhrada celkom 

vo výške 225,33 EUR (slovom: dvestodvadsaťpäť eur tridsaťtri centov), ktorú uhradí Daniel 

Beniak  ZIBE,   M. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša, IČO: 44 336 772. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 
  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

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

pozemkov parc. č. 1080/3, 1080/ 4 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina   

 

Stanovisko č. 100/KD pri Z TSK/2019 

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 Púchov, v obci Dolná Breznica, katastrálne územie Dolná Breznica, 

parcely registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 1080/3 o výmere 4 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1080/4 o výmere 13 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, 

 

vytvorených  Geometrickým plánom č. 51/2013 na zameranie transformačnej stanice na pozemku p. 

č. 1080/3 a oddelenie pozemku p. č. 1080/4, ktorý vyhotovil dňa 09.09.2013 Ing. Ivan Goralka, 

GEOSLUŽBA s.r.o., 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 36 429 236 a bol úradne overený 

Správou katastra Púchov dňa 30.09.2013 pod č. 487/13, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 597/1 o výmere 16125 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1223.     

 

 
 

II.   u r č i ť 
 

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 Púchov, v obci Dolná Breznica, 

katastrálne územie Dolná Breznica,  parcely registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 1080/3 o výmere 4 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1080/4 o výmere 13 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
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vytvorených  Geometrickým plánom č. 51/2013 na zameranie transformačnej stanice na pozemku p. 

č. 1080/3 a oddelenie pozemku p. č. 1080/4, ktorý vyhotovil dňa 09.09.2013 Ing. Ivan Goralka, 

GEOSLUŽBA s.r.o., 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 36 429 236  a bol úradne overený 

Správou katastra Púchov dňa   30.09.2013 pod č. 487/13, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 597/1 o výmere 16125 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1223     
 

v prospech kupujúceho - Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36 442 151 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,  za kúpnu cenu vo výške 105,40 

EUR  (slovom: stopäť eur štyridsať centov) 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 v znení neskorších predpisov.  
 

 

 

 

III.   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 Púchov, v obci Dolná Breznica, katastrálne územie Dolná Breznica,  

parcely registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 1080/3 o výmere 4 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1080/4 o výmere 13 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, 

 

vytvorených  Geometrickým plánom č. 51/2013 na zameranie transformačnej stanice na pozemku p. 

č. 1080/3 a oddelenie pozemku p. č. 1080/4, ktorý vyhotovil dňa 09.09.2013 Ing. Ivan Goralka, 

GEOSLUŽBA s.r.o., 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 36 429 236 a bol úradne overený 

Správou katastra Púchov dňa               30.09.2013 pod č. 487/13, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „E“ parc. č. 597/1 o výmere 16125 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1223,    

  

v prospech kupujúceho - Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36 442 151 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,  za kúpnu cenu vo výške 105,40 

EUR  (slovom: stopäť eur štyridsať centov) 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 v znení neskorších predpisov.  
 

  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Stará Turá                                  

s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Stanovisko č. 101/KD pri Z TSK/2019 

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

 

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 „C“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

610 804 zastavaná plocha a nádvorie 

611 207 ostatná plocha 

615 7404 ovocný sad 

 

 

STAVBY   zapísané na LV č. 370: 

Druh 

stavby 
Súpisné číslo 

Na pozemku registra „C“ 

parc.č. 

 

Škola 375 610 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 804 m
2 

s príslušenstvom 

 

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 

6010/9 24  zastavaná plocha a nádvorie 

6010/10 599 zastavaná plocha a nádvorie 

6010/12 304 zastavaná plocha a nádvorie 

4851/2 1804 zastavaná plocha a nádvorie 

8452/2 1798 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/7 17 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/8 35 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/3 99 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/4 19 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/5 66 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/1 1543 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/3 23 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/4 255 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/10 1275 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/1 1229 zastavaná plocha a nádvorie 
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8814/11 1668 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/16 472 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/18 363 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/20 2480 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/22 218 zastavaná plocha a nádvorie 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 

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

číslo  III/1237, 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 „C“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

610 804 zastavaná plocha a nádvorie 

611 207 ostatná plocha 

615 7404 ovocný sad 

 

 

STAVBY   zapísané na LV č. 370: 

Druh 

stavby 
Súpisné číslo 

Na pozemku registra „C“ 

parc.č. 

 

Škola 375 610 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 804 m
2 

s príslušenstvom 

 

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 

6010/9 24  zastavaná plocha a nádvorie 

6010/10 599 zastavaná plocha a nádvorie 

6010/12 304 zastavaná plocha a nádvorie 

4851/2 1804 zastavaná plocha a nádvorie 

8452/2 1798 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/7 17 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/8 35 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/3 99 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/4 19 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/5 66 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/1 1543 zastavaná plocha a nádvorie 
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8453/3 23 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/4 255 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/10 1275 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/1 1229 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/11 1668 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/16 472 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/18 363 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/20 2480 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/22 218 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 vyporiadania pozemkov 

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

číslo  III/1237, 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 1317,10 eur zo strany Mesta Stará Turá. 
 

Mesto Stará Turá  doplatí sumu 1317,10 eur na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 

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

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019 zo dňa 25.03.2019 (zámena                          

s Mestom Myjava) 

 

 

Stanovisko č. 102/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 

 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 234/2019 zo dňa 

25.03.2019 takto:  

 

v časti IV. na strane 13 sa text uznesenia:  

„Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania.“   
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nahrádza novým textom, ktorý znie:  

„Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania so  započítaním investícií vynaložených Mestom 

Myjava do výstavby okružných križovatiek ul. 1. mája – Partizánska ulica – vetva C,D a pri 

obchodnom dome BILLA, obe sa nachádzajú   na ceste III/1187 vo vlastníctve TSK, ktoré boli 

skolaudované v rokoch 2006 a 2004. Ich hodnota bola stanovená Znaleckými posudkami č. 99 - 2017 

zo dňa 03.05.2017  a  č. 27-2018 zo dňa 12.03.2018, vypracovaných znalkyňou Alžbetou Jelínkovou, 

Pakanská 16, 907 01 Myjava spolu vo výške 376518,15 eur, (t.j. 169653,10  + 206865,05 eur).“ 

V ostatnej časti zostáva uznesenie č. 234/2019 zo dňa 25.03.2019 nezmenené. 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Návrh  na  schválenie  nadobudnutia  vlastníctva  pozemkov  bezodplatným prevodom        

od vlastníka Slovenská republika,  správca Slovenský pozemkový fond  

 

Stanovisko č. 103/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 

 

nadobudnutie vlastníctva pozemkov, v celosti vo výlučnom vlastníctve  Slovenskej republiky, v  

správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, nachádzajúcich sa  

 

a) v obci Trenčín, okres Trenčín, katastrálne územie Opatová, zapísaný na LV č. 3039 ako parcela 

registra „C“ 

o parc. č. 3985/6, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3251 m
2
 

 

b) v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne územie Skala, zapísaný     na LV č. 563 ako 

parcela registra „C“ 

o parc. č. 386/18, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2197 m
2
 

 

c) v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne územie Skalská Nová Ves, zapísaný na LV 

č. 790 ako parcela registra „C“ 

o parc. č. 439/54, druh pozemku ostatná plocha o výmere 248 m
2
, 

 

v celkovej hodnote 19 676,92 EUR určenej znalcom Ing. Ladislavom Horným, Soblahov č. 410, 

 Znaleckými posudkami č. 100/2017, 101/2017 a č. 102/2017 zo dňa 24.04.2017; bezodplatne na 

základe Zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na vyšší 

územný celok podľa §  34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
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pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov, za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby „Na 

bicykli po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“  

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 

Ing. M. Lamačková – predložila  Aktualizáciu Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na obdobie 2014- 2020. 

Projektové zámery v oblasti dopravy sú majoritne plánované pre financovanie prostredníctvom IROP 

a INTERREG V-A SR- ČR. V nadväznosti na prebiehajúce alebo ukončené procesy VO boli 

aktualizované sumy nákladov na projektové dokumentácie a realizáciu projektov. 

IROP vyhlásil v roku 2019 relevantnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, TSK predložil ďalšie 4 

žiadosti o NFP na rekonštrukciu ciest II. triedy.  Všetky žiadosti o NFP sú aktuálne v procese 

odborného hodnotenia, následne budú uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Aktuálne prebieha 

proces VO na zhotoviteľa stavebných prác v rámci prípravy projektu tak, aby aktivity mohli začať              

čo najskôr v roku 2020. 

 Po predložení predmetných žiadostí je alokácia IROP v oblasti cestnej dopravy pre TSK vyčerpaná. 

Ďalšie projekty však zostávajú v Zásobníku projektových zámerov, nakoľko sa rokuje o realokácií 

zdrojov, ktoré môžu byť alokované práve pre oblasť dopravy. 

 

V programe INTERREG V-A SR-ČR TSK predložil jednu žiadosť pre projekt rekonštrukcie cesty 

v Zemianskom Podhradí pod názvom: „ Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. 

Schvaľovací proces plánuje RO ukončiť v marci 2020. 

RO pre INTERREG V-A oznámil vyčerpanie alokácie. V programe tak nebudú predkladané ďalšie 

žiadosti o NFP, pokiaľ nedôjde k nedočerpaniu už zazmlúvnených projektov. 

 

 

Ing. V. Zboranová – v akom stave je Vážska cyklotrasa. 

 

Ing. M. Lamačková – momentálne máme hotový 1 úsek a to od Hornej Stredy po Nové Mesto nad 

Váhom. 2 úsek nadväzujeme  eurofondovým projektov , ktorý je po Trenčín 

Pokračovanie ďalej je otázne, podľa toho či vyrokujeme ešte nejaké fin. prostriedky, či sa v IROPe  

realokuje. Chceme zabojovať o peniaze, ale musíme mať najskôr stavebné povolenia. 

 

Mgr. R. Hladký - Na poslednom úseku sa začala robiť PD pre stavebné povolenie, na základe 

vyjadrenia ODI PZ v  PB bola urobená zmena územného rozhodnutia. Ak by sa táto zmena ÚR 

podarila do konca tohto roku a následne sa dopracuje PD pre stavebné povolenie. Najlepšie 

pripravený je posledný 7. Úsek od Pov. Bystrice po hranicu so Žilinským SK. 

 

 

Stanovisko č. 104/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 

aktualizovaný Zásobník projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

2014- 2020. 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

Ing. Renáta Ozimová – predložila Návrh Rozpočtu TSK na roky 2020-2022. 

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2020 plánované 

v objeme 216 483 666 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 169 950 399 eur 

a kapitálové príjmy v objeme 46 533 267 eur. 

Pri ich plánovaní vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj, tak ako po minulé roky, zo 

septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre 

daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej by mal podiel z celkovo 

odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny 

kraj dosiahnuť pri 30%  - nej   výške   prerozdelenia  objem  finančných  prostriedkov  vo  výške  

približne 103 194 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal alternatívu rozpočtovania   nižšieho   

objemu   výnosu   ako   je  jeho  plánovaná  prognóza, a  to vo výške 103 094 tis. eur. Dôvodom je 

hlavne očakávané spomalenie rastu slovenskej ekonomiky, ktoré spolu s legislatívnymi vplyvmi 

ťahajú daňové a odvodové príjmy smerom nadol. Svedčí o tom aj ukazovateľ medziročného nárastu 

daňových  príjmov,  pri  ktorom  bol  zaznamenaný  pokles  z 12 mil. eur  v roku 2019 na približne    

5 mil. eur v roku 2020. 

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne: 
 

- valorizáciu    platových    taríf    zamestnancov   verejnej   správy   od 1.1.2020  

vo výške 10 %,  a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode  o  

 kolektívnych     zmluvách    vyššieho    stupňa   v  štátnej  službe  

a vo verejnej  službe  na  roky 2019 a 2020“  zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade  

s vládnou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie 

rozpočtového krytia bežných výdavkov z vlastných zdrojov pre Úrad TSK a organizácie 

v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 3 328 tis. eur,  

 

- novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, 

ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. 

V zmysle § 152a je zamestnávateľ, ktorý  zamestnáva  viac ako 49 zamestnancov, povinný 

poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa    trvá     nepretržite   

najmenej    24    mesiacov, na     jeho   žiadosť    príspevok  

1. na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za 

kalendárny rok. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie  zabezpečiť,  resp.  

poskytnúť  výdavky  na  tento účel pre všetkých zamestnancov   organizácií    vo   svojej   

zriaďovateľskej    pôsobnosti,   t.j.  aj   

2. pre  zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49, odhaduje sa celková potreba 

navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v rozpočtovom roku 2020 z tohto titulu                   

na približne 705 tis. eur. Výnimku tvoria organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK                    
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na úseku Vzdelávania s počtom zamestnancov nad 49, kde túto potrebu zabezpečuje 

MŠVVaŠ SR z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
 

- zvýšenie   úhrady   náhrady   predpokladanej   straty   u zmluvných  dopravcov  

v prímestskej autobusovej doprave o 1 500 tis. eur, za ktorým je vzájomná dohoda oboch 

strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych 

zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj 

vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje   náklady   na  spotrebu  pohonných hmôt a 

vyššie náklady spojené  

so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice, 
 

- nárast finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania 

v celkovom objeme približne 11 063 tis. eur, ktorý zahŕňa zvýšenie platových taríf 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, ako aj 

očakávané zvýšenie výdavkov na prevádzku škôl, 
 

- nárast výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl 

a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o 51 tis. eur, ako aj výdavkov 

určených na financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

približne o 111 tis. eur 
 

- a napokon objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK v celkovej výške 1 520 

tis. eur za účelom realizácie dvoch nových neinvestičných projektov, ktorými sú projekt Lepší 

Trenčiansky kraj implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa 

a projekt Národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre implementovaný v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje. 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 

približne 70 216 tis. eur. Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je približne 53 635 tis. eur 

vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov zo štrukturálnych 

fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, ako aj na samotnú implementáciu, pričom 56,0 % z tohto objemu, 

t.j. cca 30 044 tis. eur je určených na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest, 

ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve a 18,1%, t.j. cca 9 714 tis. eur je 

určených na modernizáciu odborného vzdelávania na stredných školách. 

 

Zvyšná časť prostriedkov kapitálového rozpočtu v objeme takmer 16 581 tis. eur je vyčlenená 

na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov, z toho napr.: 

- v oblasti    dopravy   je   objemovo   najväčšia   časť    kapitálového    transferu  

pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to približne 2 520 tis. eur vyčlenená na nákup 

strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku, 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – poďakoval vedeniu TSK, že ide v línií čo sa týka hlavne obnovy 

vozového parku na SC TSK, kde je vyčlenená suma 2,5 mil. eur  ako aj na súvislé opravy ciest                    

II. a III. triedy dodávateľským spôsobom  na rok 2020. Negatívne vidím stúpajúce dotácie pre oba 

sadk-ky, nabudúci rok sa bude doplácať takmer 5  mil. eur. 

 

Ing. R. Ozimová – keď teraz doplatíme neuhradenú stratu za III. kvartál, tak pri SAD Prievidza, a.s. 

nám nevyjde príspevok pre november a december 2019, pri SAD Trenčín, a.s. nám zostáva                

820 tis., kam posielame preddavok cez 1 mil. eur, takže v novembri im pošleme čiastočný                       

ale v decembri im už tak isto nebude zaslaný príspevok, takže toto nám pôjde do nedoplatku za rok 

2019. 
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Ing. M. Mičega – v rozpočte na rok 2020 je 2,5 mil. na obnovu vozového parku, pýtam sa, či to bude 

postačovať do budúcna. 

 

Ing. R. Karkuš – aj keď sa táto technika nakúpi, nebude to postačujúce na tú obmenu vozového 

parku, ktorá vyplýva z prisnenia technických noriem, čiže budú ešte výpadky. 

 

Ing. R. Ozimová – plánovaná obnova vozového parku na SC TSK  je na 4-5 rokov, každý rok je 

vyčlenená  fin. čiastka cca 2,5  mil eur., takéto  rozhodnutie prišlo na konci roku 2018, tento rok je                     

prvé dodanie  tejto techniky na správu ciest TSK,  dodanie techniky na budúci rok sa už technika  

obstaráva.  

 

JUDr. Ing. J. Stopka – s  predsedom TSK bola dohodnuté, že do konca volebného obdobia sa vyčlení 

čiastka 10 mil. eur na obnovu techniky SC TSK. 

 

 

Stanovisko č. 105/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 

 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 v súlade s § 11, ods. 2, 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 9  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 a 2022 nie sú 

záväzné. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 6 

Ing. R. Horváth – predložil  Stanovisko Hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK na roky 

2020-2022 

 

Stanovisko č. 106/KD pri Z TSK/2019 

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

 

zobrať  na  vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Rozpočtu  

Trenčianskeho samosprávneho kraja  na roky 2020 - 2022. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 7 

Mgr. R. Hladký – predložil  Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským 

spôsobom na rok 2020. Konkrétne sa jedná o 51,53 km ciest v objeme  6 mil. eur. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

Bez diskusie. 

 

Stanovisko č. 107/KD pri Z TSK/2019 

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

schváliť  

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom  na rok 2020. 

 
Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8 

Rôzne: 

Mgr. D. Bublavý – na úsek cesty č. II/504 Čachtice – Částkovce je 10 orechov, ktorú sú suché 

a ohrozujú premávku, požiadal o ich orez, výrub. 

 

Mgr. R. Hladký – v rámci posledného dodatku so zazmluvnenými dopravcami je uvedené, že                  

ak dopravca bude obstarávať zákazky nad 10 tis. eur. vyhradzuje si účasť zástupcov TSK a                           

2 zástupcov z radov poslancov Z TSK.  Požiadal v rámci dnešného zasadnutia komisie o nahlásenie  

2 stálych zástupcov, ktorí sa budú zúčastňovať procesu VO u SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza,a.s.. 

Z prítomných členov nemal nikto záujem. Dohodnuté bolo, že vždy keď  Odbor TSK  obdrží  

pozvánku na  otváranie ponúk u týchto zazmluvnenych dopravcov, následne všetkým členom 

komisie dopravy prepošle túto informáciu a členovia komisie dopravy sa navzájom dohodnú. 

 

Ing. M. Mičega – ako zamestnanec Mesta Trenč. Teplice chcem poďakovať za rekonštrukciu 

mostného objektu v Trenč. Tepliciach  a prístupu zamestnancov hlavne z odboru dopravy TSK,  

zároveň chcem poďakovať a poprosiť o trpezlivosť zástupcov sad-ky a hlavne vodičov. Mali sme tam 

problémy s riešením autobusovej stanice, teraz je tam spravených  niekoľko stojísk a otoč pri bývalej 

nemocnici. Naposledy, keď sme vykonali miestnu obhliadku, tak sme orezali stromy, zrealizovali 

VDZ, poprosil som aj  mestských policajtov, aby vyháňali odtiaľ vozidlá. Pribudnú aj 4 prístrešky, 

podpísali sme zmluvu a do konca roku 2019 by tam mali byť aj osadené. V rámci zimného obdobia, 

bude sneh odtiaľ odhrnutý na iné miesto. 

Následne požiadal o výrub cestnej zelene v zastavanom území Trenč. Teplíc pri ceste II/516 ul. 

Podjavorinská. Medzi Trenč. Teplou a Tr. Teplicami bola v minulosti  stromová alej, tá bola pred 

niekoľkými rokmi vyrúbaná, zostalo tam ešte 12 stromov, ktoré  žiada zredukovať.  

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná –  poďakovala za krásne podujatie k 70. Výročiu vzniku SAD Prievidza, 

a.s., ktorého som sa zúčastnila, bolo to  usporiadané na vysokej odbornej úrovni. 

Následne požiadala pre cestmajsterstvo v Bánovciach nad Bebravou o 1 nové posýpacie vozidlo na 

budúci rok. Cestmajsterstvo má  4 okruhy, momentálne má 4 vozidla, z toho 3 sú v dobrom stave,            

1 vozidlo je nefunkčné. 
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Ing. R. Karkuš – na budúci rok 2020 dostane cestmajsterstvo v Bánovciach nad Bebravou 1 nové 

posýpacie vozidlo na zimu. 

 

F. Matušík - požiadal o vypracovanie dopravnej analýzy, ktorej cieľom by bolo spojiť Pružinsku  s 

 Domanižinskou dolinou , jedná sa o úsek Čelková Lehota – Briestenné,  v dĺžke cca 1 km, prepojiť 

aj okruh v rámci PAD, teraz chodia autobusy do Pružiny a naspäť alebo do Domaniže a naspäť. 

Taktiež chodí zimná údržba, ktorá to odhŕňa po Čelkovú Lehotu a z druhej strany po Briestenné. 

Momentálne je veľa ľudí  zamestnaných v ZA v Kii a musia chodiť autobusmi z Pružiny do PB 

a odtiaľ ďalej do ZA, týmto prepojením tejto  cesty by v Domaniži dokázali prestúpiť a ísť smerom 

na Rajec. Momentálne riešime aj problém zdravotných stredísk, čo je v dolinách veľký problém                          

s obvodnými lekármi. U nás v Domaniži by malo byť veľké zdravotné stredisko, ktoré by malo slúžiť 

pre Prečín a Pružinu. Čo bude pre starších ľudí problém, keď nemajú autá musia prejsť cez                          

Pov. Bystricu a 38km na viac. Pričom by mohli prejsť cez kopec a boli by v Domaniži.                       

Autobusy, auta aj nákladné autá  všetko tadiaľ prechádza  cez Čelkovú Lehotu a Briestenné. Jedine 

v jednom úseku cca v dĺžke 500 m hore kopcom je  vozovka užšia ako spĺňa parametre,  tam by bola 

potrebná výhybňa, keď pôjdu auta oproti sebe, aby sa dokázali vyhnúť. Z Briestenného je cesta dosť 

široká, autobus tam stojí, otáča sa. 

Poprosil o zriadenie komisie, zástupcov sadky, správy ciest  a do budúcna naplánovať tuto investičnú 

akciu. 

 

Ing. R. Karkuš – na to by musela byť vypracovaná projektová dokumentácia, v rámci rozpočtu na rok 

2020 je 0,- eur  na vypracovanie PD. 

 

Ing. S. Judinyová -  požiadala p. starostu, keďže sú mu  známe miestne pomery  o zvolanie 

pracovného stretnutia, miestnej obhliadky dotknutého prepojenia ciest  za účasti zástupcov okresného 

úradu odboru CDaPK v PB,  OR PZ ODI v PB, zástupcov SAD-ky TN, a.s, zástupcov  SC TSK, 

dotknutých starostov  ako aj  projektanta. TSK bude v tejto veci súčinný a určite sa stretnutia 

zúčastní. 

 

Ing. R. Karkuš – odporúčam zvolať pracovné stretnutie s dotknutými úradmi, tak ako povedala p. 

Judinyová. 

 

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

 

       

 

 

                                                                                                Podpis 

Zapísala:  

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

Dňa:   04.11.2019 

 

 

 

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


