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  Z á p i s n i c a  č. 24/2021 
z 24.  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 06. septembra 2021  v čase od 10.00. hod – 12.00. 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 rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia cesty 

č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy ciest 

TSK. 

 

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

k.ú. Štvrtok v prospech Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 3404 k.ú. 

Dolné Srnie v prospech Lenky Miklovičovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 k. 

ú. Hrabovka v prospech Obce Hrabovka. 

 

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

ú. Veľké Stankovce    v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. 

Duvačovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 k. 

ú. Hrabovka v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 644/7 k. 

ú. Myjava v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2880/3 k. 

ú. Zlatníky v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemkoch registra "C" p.č. 119/2, 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslo-venskej 

distribučnej, a. s., Žilina. 

 

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

infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do správy správcu - 

Správy ciest TSK. 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 405/1 k. 

ú. Nová Dubnica    v prospech Mesta Nová Dubnica 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - 

pozemkov v k. ú. Poriadie s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie. 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - 

pozemkov v k. ú. Beluša  s pozemkami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža – Podhorie. 

 

 Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - pozemok parcela registra "C" 

KN č. 756/1 a pozemok parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková,                           

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 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/h IV.    a V. etapa – úsek 

Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa cesty III/1944. 

 

4. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Z TSK - predkladá                       

Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

5. Správa o kontrole vybavovania sťažnstí a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2021 - predkladá  

Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021 - predkladá: Ing. 

Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023                      

(2. zmena) – predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

8.    Operačný plán zimnej údržby ciest na obdobie 2021/2022 (zavesený do Knižnice pre 

poslancov) – predkladá Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK 

9.  Rôzne 

10.  Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

JUDr. Ing J. Stopka, PhD  - predseda komisie dopravy privítal členov komisie a hostí:                              

Ing. Ľ. Prchlík, prevádzko-ekonomický riaditeľ SAD TN, a.s. , Ing. Pavel Pařízek, dopravný riaditeľ 

SAD PD, a.s., podpredsedov ZTSK – doc. PaedDr. Božík, Ing. Trstenský a zástupcov Úradu TSK. 

 

Z dnešného zasadnutia KD pri ZTSK sa ospravedlnili: T. Merašický, Mgr. Abramovičová,                             

P. Halabrín. 

Komisia dopravy je uznášania schopná. 
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K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – prijaté stanoviská na poslednej komisii dopravy zo dňa 21.06. 2021 

Stanovisko č. 198/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 199/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 200/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 201/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 202/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 203/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 204/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 205/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 206/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia 

cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy 

ciest TSK. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 207/KD pri Z TSK/2021 

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

rozhodnúť  

o  zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 stavba: „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa“, ktorá                 

je evidovaná na inventárnej karte číslo 021-365 v obstarávacej cene: 2 355 602,75 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: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

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

k.ú. Štvrtok v prospech Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej. 

 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 208/KD pri Z TSK/2021 

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. 1100 

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

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  2295/1 o  výmere 7812  m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu - práva prechodu osôb a prejazdu vozidiel 

k pozemkom registra „C“ parc. č. 145/2 o výmere 415 m
2
, druh pozemku záhrada, parc. č. 145/4 

o výmere 354 m
2
, parc. č. 145/6 o výmere 151 m

2
, obidve parcely druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie a k rodinnému domu súp. č. 170 k. ú. Štvrtok  

 

 

- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 54 m
2
, 

    

 uloženie elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky    
                                                                                                                         

- v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 46 m
2
, 

 

podľa Geometrického plánu č. 43621457-100-20 na vyznačenie vecného bremena                               

na p. č. 2295/1, vyhotoveného dňa 18.06.2021 Ing. Štefanom Kajlom  – Geodetická kancelária, 

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 43621457, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 28.06.2021 pod číslom 904/21  

 

 umožnenie prechodu a  prejazdu automobilmi, mechanizmami a pešo cez dotknutý 

pozemok v nevyhnutnej miere za účelom údržby a  opravy  vjazdu k rodinnému domu súp. 

č. 170, elektrickej NN prípojky  a vodovodnej prípojky    

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej, obaja bytom Štvrtok 170, 913 05 

Štvrtok a  každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 145/2 o výmere 415 m
2
, druh 

pozemku záhrada, parc. č. 145/4 o výmere  354 m
2
, parc. č. 145/6 o výmere 151 m

2
, obidve 

parcely druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a rodinného domu súp. č. 170 k. ú. Štvrtok 
 

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

pre obec Štvrtok vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 100 m

2
 (diel č. 1 vo výmere 54 m

2
, 

diel č. 2 vo výmere 46 m
2
) jednorazová náhrada  vo výške 396,00 EUR (slovom: tristodeväťdesiatšesť 

eur). 
 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 3404 k.ú. 

Dolné Srnie v prospech Lenky Miklovičovej. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 
 

Stanovisko č. 209/KD pri Z TSK/2021 

 

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 zapísaného na LV č. 578 k. ú. Dolné 

Srnie, nachádzajúceho sa v obci Dolné Srnie, okres Nové Mesto nad Váhom,  

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok  parc. č.   3404  o  výmere 4349  m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha             

a nádvorie:   

 

 uloženie elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky    

                                                                                                                         

- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 28 m
2
, 

 

podľa Geometrického plánu č. 50183630-41-21 na vyznačenie vecného bremena na p. č. 3404, 

vyhotoveného dňa 22.06.2021 Ing. Branislavom Novákom  – GSK Trenčín s.r.o., Gen. M. R. 

Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO: 50183630, úradne overeného Okresným úradom Nové Mesto nad 

Váhom, katastrálnym odborom dňa 16.07.2021 pod číslom G1-516/2021  

 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami a pešo  cez dotknutý pozemok 

v nevyhnutnej miere za účelom údržby a  opravy   elektrickej NN prípojky  a vodovodnej 

prípojky 

 na dobu neurčitú  

 v  prospech  Lenky  Miklovičovej  rod.  Fulierovej,  bytom  Vajanského č. 1364/25,  

915 01  Nové Mesto nad Váhom a  každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 344/1 

o výmere 123 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  parc. č. 344/2 o výmere 577 

m
2
, druh pozemku záhrada, parc. č. 344/4 o výmere   604 m

2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie k. ú. Dolné Srnie 

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

pre obec Dolné Srnie vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere   28 m

2
 dielu č. 1 jednorazová náhrada 

celkom vo výške 110,88 EUR (slovom: stodesať eur osemdesiatosem centov). 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. 

Hrabovka v prospech Obce Hrabovka. 

 

Na TSK bola doručená žiadosť obce Hrabovka  o zriadenie vecného bremena k pozemku, cez ktorý                                   

je vedený vodovod vybudovaný v roku 1999 v rámci stavby “ Celoobecný vodovod obce Hrabovka”. 

Tohto času je okresným úradom Trenčín zahájené dodatočné kolaudačné konanie, ku ktorému Obec 

Hrabovka potrebuje doložiť majetkovoprávny vzťah k pozemkom dotknutých verejnoprospešnou 

vodohospodárskou stavbou. Zriadenie vecného bremena je určené na časovo neobmedzenú dobu, 

odplatne za jednorázovú náhradu stanovenú Znaleckým posudkom č. 77/2020, ktorým bola stanovená 

jendorázová náhrada za zriadenie vecného bremena vo výške 0,23 eur/m2, čo je pri celkovej výmere 

3624m2 jednorázová náhrada vo výške 833,52 eur. 

 

E. Dvonč – v ďalšom materiály má Stredoslovenská distribučná podobný problém mne sa  nepáči, 

aby sme Stredoslovenskej distribučnej jednorázovú náhradu odsúhlasili za sumu určenú v znaleckom 

posudku...za 0,23 centov... 

 

MVDr. S. Svatík - je to vodovod v ceste, vybudovaný 1999 je to vo verejnom záujme. Stred.distrib. 

je biznis. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – vždy sme uznali  hľadisko samosprávy. 

 

Stanovisko č. 210/KD pri Z TSK/2021 

 

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 zapísaného na LV č. 206 k. ú. 

Hrabovka, nachádzajúceho sa v obci Hrabovka, okres Trenčín,  

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc.  č.  371/1 o  výmere  9928 m
2
, druh pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie inžinierskej siete (vodovodu)   

 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 48124591-18-21 na zriadenie vecného bremena na 

p. č. 371/1, ktorý vyhotovil dňa 21.06.2021 Ing. Tomáš Bagín – geodet Ilava, Skala 653, 019 01 Ilava 

a  bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 13.07.2021  pod č. 

935/2021 (diel č. 1 vo výmere 556 m
2
, diel č. 2 vo výmere 3068 m

2
) 

 

 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 spojenej 

s prevádzkovaním, údržbou a  akýmikoľvek stavebnými úpravami inžinierskej siete (vodovodu) 

 na dobu neurčitú 

  

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Obec Hrabovka, Hrabovka  č. 26, 913 32 Dolná 

Súča, IČO: 00311600 
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za odplatu – jednorazovú náhradu stanovenú Znaleckým posudkom č. 77/2020, vyhotoveným znalcom 

Ing. Pavlom Rosívalom, Tichá 403/11, 911 01 Trenčín   vo výške 0,23 EUR/m
2
, čo je pri celkovej 

výmere 3624 m
2
 (diel č. 1 vo výmere 556 m

2
, diel č. 2 vo výmere 3068 m

2
) jednorazová náhrada vo 

výške 833,52 EUR (slovom: osemstotridsaťtri eur päťdesiatdva centov).  

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( E. Dvonč) 

 

 

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

Veľké Stankovce    v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. Duvačovej 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 211/KD pri Z TSK/2021 

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. 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  ostatná  plocha:              

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu (prechodu osôb a prejazdu vozidiel)  

k pozemkom registra „C“ parc. č. 539/6 o výmere 464 m
2
, druh pozemku orná pôda, parc. č. 

539/19 o výmere 123 m
2
, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 539/32 o výmere 194 m

2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie a rodinného domu (t. č. rozostavaný)  na parc. č. 539/32      

k. ú. Veľké Stankovce  

-  v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 33 m
2
, 

 uloženie kanalizačnej prípojky a elektrickej NN prípojky                                                                                                                            

-  v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 28 m
2
, 

podľa Geometrického plánu č. 52736326-74/2020 na zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 

1680/3 vo vyznačenom rozsahu, vyhotoveného dňa 12.01.2021  Ing. Barborou Bánovskou – MAP 

GEO DCA s.r.o., Pod hájom 4245/210, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 527363256, úradne 

overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 21.01.2021 pod číslom 35/21 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami a pešo cez dotknutý pozemok 

v nevyhnutnej miere za účelom údržby a  opravy  vjazdu k rodinnému domu, kanalizačnej 

prípojky a elektrickej NN prípojky  

 na dobu neurčitú  

 v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. Duvačovej, obaja bytom 913 11 

Trenčianske Stankovce 139 a  každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 539/6 

o výmere 464 m
2
, druh pozemku orná pôda, parc. č. 539/19 o výmere 123 m

2
, druh pozemku 

ostatná plocha, parc. č. 539/32 o výmere 194 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

a rodinného domu (t. č. rozostavaný) na parc. č. 539/32 k. ú. Veľké Stankovce 
 

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

pre obec Trenčianske Stankovce vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  pri celkovej výmere 61 m

2
 (diel č. 1              
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vo výmere 33 m
2
, diel č. 2 vo výmere 28 m

2
) jednorazová náhrada vo výške 338,55 EUR (slovom: 

tristotridsaťosem eur päťdesiatpäť centov).  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. 

Hrabovka v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 212/KD pri Z TSK/2021 

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 zapísaného na LV č. 206 k. ú. 

Hrabovka, nachádzajúceho sa v obci Hrabovka, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc.  č.  371/1  o  výmere  9928 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a  akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

 

v  rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne č. 34125361-113/2021 na vyznačenie vecného 

bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete a jej ochranného pásma na parcele č. 

371/1, ktorý vyhotovil dňa 4.6.2021  Mgr. Ľuboš Mikota, GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 

1,  911 48 Trenčín, IČO: 34 125 361 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 17.06.2021 pod č. 846/21 (diel č. 1   vo výmere 19 m
2
) 

 

 na dobu neurčitú  

 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

 

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

TSK, ktorá činí pre obec Hrabovka sumu vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 19 m

2
 jednorazová 

náhrada vo výške 75,24 EUR (slovom: sedemdesiatpäť eur dvadsaťštyri centov). 

 
 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 644/7 k. ú. 

Myjava v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 213/KD pri Z TSK/2021 

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 zapísaného na LV č. 5206 k. ú. Myjava, 

nachádzajúceho sa v obci Myjava, okres Myjava,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc.  č.  644/7  o  výmere  3483 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a  akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

 

v  rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne č. 312_2/2020 na vyznačenie vecného bremena               

na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p. č. 644/7, ktorý vyhotovil dňa 13.6.2021 

Radovan Verčík – RV GEO, Bazovského 17, Bratislava, IČO: 41335996 a bol úradne overený 

Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 25.6.2021 pod č. G1- 254/2021 (diel č. 1 

vo výmere  17 m
2
) : 

 

 na dobu neurčitú  

 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

 

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

TSK, ktorá činí pre mesto Myjava sumu vo výške 13,92 EUR/m
2
, čo je pri výmere 17 m

2
 

jednorazová náhrada vo výške 236,64 EUR (slovom: dvestotridsaťšesť eur šesťdesiatštyri centov). 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2880/3 k. ú. 

Zlatníky v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 214/KD pri Z TSK/2021 

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. 338 k. ú. Zlatníky, 

nachádzajúceho sa v obci Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc.  č. 2880/3  o  výmere 7693 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

 

v  rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne č. 34125361 - 93/2021  na vyznačenie práva 

vecného bremena v rozsahu ochranného pásma inž. siete na parcely C KN č. 2880/3, ktorý 

vyhotovila dňa 30.05.2021 Ing. Ivana Bursová, GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1,  911 48 

Trenčín, IČO: 34 125 361 a  bol úradne overený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, 

katastrálnym odborom dňa 18. júna 2021 pod č. 203/2021 (diel č. 1 vo výmere 441 m
2
) 

 

 na dobu neurčitú  

 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

 

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

TSK, ktorá činí pre obec Zlatníky sumu vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri  výmere 441 m

2
 

jednorazová náhrada celkom vo výške 1746,36 EUR (slovom: tisícsedemstoštyridsaťšesť eur 

tridsaťšesť centov). 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemkoch registra "C" p.č. 119/2, 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina. 

 

E. Dvonč -  s takouto fin. náhradou nesúhlasím, je to urážajúce. 

 

Mgr. T. Baláž - návrh ceny v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK je 5,55 eur/m2. 

 

Komisia dopravy odporučila zmenu uznesenia a stanoviť jednorázovú fin.  náhradu vecného bremena 

v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK. 

 

stanovisko č. 215/KD pri Z TSK/2021 

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

s c h v á l i ť 
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jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení a v súlade                  

s § 11,ods. 1 a ods. 8 zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                     

za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z-81/2021 – 59/2021, ktoré spočíva 

v práve umiestnenia a prevádzkovania inžinierskej siete (VN a NN vzdušného elektrického vedenia) 

a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov  so vstupom                  

za účelom za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny el. siete 

alebo jej časti, okliesňovania stromov a iných porastov, ktoré by ohrozili prevádzku el. siete na 

pozemkoch  parc. C KN č. 119/2, 119/3 v zmysle GP  č. 50763989-124/202 v  prospech 

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

 

- stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v platnom znení 

 

 vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 238 m

2
 jednorazová náhrada  vo výške                   

1 320,90 EUR (slovom: tisíctristodvadsať eur a deväťdesiat centov), ktorú uhradí oprávnený                   

z vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151. 
 

  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

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

infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do správy správcu - 

Správy ciest TSK. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 216/KD pri Z TSK/2021 

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: 

 

 stavba „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - 

Trenčín, ktorá je evidovaná na inventárnej karte číslo  021 - 369 v hodnote   4 379 161,93 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: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 405/1 k. ú. 

Nová Dubnica    v  prospech Mesta Nová Dubnica 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 217/KD pri Z TSK/2021 

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

schváliť 

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

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemku zapísaného na LV č. 4019 k. ú. Nová 

Dubnica, nachádzajúceho sa v obci Nová Dubnica, okres Ilava,  

 

parcela  registra „C“ 

 pozemok parc. č.  405/1  o  výmere  3561 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie inžinierskej siete - verejného vodovodu 
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 46596399-49/2021 na priznanie vecného práva uloženia 

inž. siete (vodovodu) na parc. reg. C č. 405/1, vyhotoveného dňa 16.08.2021 Ing. Norbertom 

Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46596399, úradne overeného Okresným 

úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 23.08.2021 pod č. G1- 419/2021 (diel 1 vo výmere 40 

m
2
) 

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, 

vykonávaním opráv a rekonštrukcií verejného vodovodu  

 

 na dobu neurčitú  

 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 

ulica 45/41, 018 Nová Dubnica, IČO: 00317586 

 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe platných Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK pre mesto Nová Dubnica vo výške 7,95 EUR/m
2
, čo je pri výmere 40 m

2
 dielu č. 1 jednorazová 

náhrada celkom vo výške    318,00 EUR (slovom: tristoosemnásť eur), ktorú uhradí firma KRAPS, 

s.r.o.,  SNP 900/13, 019 01 Ilava, IČO: 43862489. 

 

 Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - 

pozemkov v k. ú. Poriadie s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

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

I.   r o z h o d n ú ť 
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o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Myjava, v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, 

parcely registra „C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  25498/3, diel č. 1 o výmere  45 m
2
, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie,                                                                                                                            

- pozemok  parc.  č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m
2
, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, 

    

vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 25498/1 o výmere 1816 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778  
  
- pozemok  parc.  č.  25454/5   o výmere  87 m

2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,  

                                                                                                                         

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 26454/1 o výmere 2144 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778.   

 
 

II.   u r č i ť 

prevod - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v  okrese Myjava, v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, parcely registra 

„C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  25498/3, diel č. 1 o výmere  45 m
2
, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok  parc.  č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m
2
, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie,  

   

vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 25498/1 o výmere 1816 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778   

 
 

- pozemok  parc.  č.  26454/5   o výmere  87 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,    

                                                                                                                       

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 26454/1 o výmere 2144 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778  
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s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Poriadie, v okrese Myjava, v obci Poriadie, 

katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“: 

 

- pozemok parc. č. 26454/7 o výmere 19 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

  

 zapísaný na LV č. 690, 
 

- pozemok parc. č. 26454/8 o výmere 156 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 26454/3 o výmere 257 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 690  
 
 

v pomere 1 k 1m
2
 bez finančného vyrovnania, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a  

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou                     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 - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v  okrese Myjava, v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, parcely registra 

„C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  25498/3, diel č. 1 o výmere  45 m
2
, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok  parc.  č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m
2
, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie,  

   

vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 25498/1 o výmere 1816 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778   
 

- pozemok  parc.  č.  26454/5   o výmere  87 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,    

                                                                                                                       

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 26454/1 o výmere 2144 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778   

 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Poriadie, v okrese Myjava, v obci Poriadie, 

katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“: 

 

- pozemok parc. č. 26454/7 o výmere 19 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
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 zapísaný na LV č. 690, 
 

- pozemok parc. č. 26454/8 o výmere 156 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 

26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 26454/3 o výmere 257 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 690  
 

v pomere 1 k 1 m
2
 bez finančného vyrovnania, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a  

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

 
Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - 

pozemkov v k. ú. Beluša  s pozemkami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža – Podhorie. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 219/KD pri Z TSK/2021 

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 výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Púchov, v obci Beluša, katastrálne územie Beluša, parcely 

registra „C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  714/10  o  výmere  418 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                            

- pozemok  parc.  č.  714/11  o výmere  1583 m
2
, druh pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                               

- pozemok  parc.  č.  714/12  o výmere  1584 m
2
, druh  pozemku zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                            

- pozemok  parc.  č.  714/13  o výmere   328 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,   

  

vytvorené Geometrickým plánom č. 30/2021 na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam par. 

KN-C č. 714/10 - 13, vyhotoveným dňa 1.6.2021  Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Milochov 223,                  

017 06 Pov. Bystrica, IČO: 46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym 

odborom dňa 11.08.2021 pod č. 354/21, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 

8034 o výmere 13120 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 8474.   

 

II.   u r č i ť 

prevod - zámenu  
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trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v  okrese Púchov, v obci Beluša, katastrálne územie Beluša, parcely registra „C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  714/10  o  výmere  418 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                            

- pozemok  parc.  č.  714/11  o výmere  1583 m
2
, druh pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                               

- pozemok  parc.  č.  714/12  o výmere  1584 m
2
, druh  pozemku zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                            

- pozemok  parc.  č.  714/13  o výmere   328 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie, 

    

vytvorené Geometrickým plánom č. 30/2021 na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam parc. 

KN-C č. 714/10-13, vyhotoveným dňa 1.6.2021  Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Milochov 223, 017 06 

Pov. Bystrica, IČO: 46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom 

dňa 11.08.2021 pod č. 354/21, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 8034 

o výmere 13120 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 8474   

 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Beluša, v okrese Púchov, v obci Beluša, 

katastrálne územie Hloža - Podhorie, parcela registra „C“: 

 

- pozemok parc. č. 731/9 o výmere 3913 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

  
 

vytvorený Geometrickým plánom č. 33/2021 na obnovenie časti par. KN-E č. 2855/1, vyhotoveným 

dňa 12.7.2021 Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Milochov 223, 017 06     

Pov. Bystrica, IČO: 46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom 

dňa 12.08.2021 pod č. 368/21, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 2855/1 

o výmere 5588 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 

3279   
 

 

v pomere 1 k 1m
2
 bez finančného vyrovnania, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a  

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  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 - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v  okrese Púchov, v obci Beluša, katastrálne územie Beluša, parcely registra „C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  714/10  o  výmere  418 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                            

- pozemok  parc.  č.  714/11  o výmere  1583 m
2
, druh pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                               

- pozemok  parc.  č.  714/12  o výmere  1584 m
2
, druh  pozemku zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                            

- pozemok  parc.  č.  714/13  o výmere   328 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie, 

    

vytvorené Geometrickým plánom č. 30/2021 na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam par. 

KN-C č. 714/10 - 13, vyhotoveným dňa 1.6.2021  Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Milochov 223, 017 

06 Pov. Bystrica, IČO: 46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym 

odborom dňa 11.08.2021 pod č. 354/21, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 

8034 o výmere 13120 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 8474   
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s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Beluša, v okrese Púchov, v obci Beluša, 

katastrálne územie Hloža - Podhorie, parcela registra „C“: 

 

- pozemok parc. č. 731/9 o výmere 3913 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 vytvorený Geometrickým plánom č. 33/2021 na obnovenie časti par. KN-E č. 2855/1, vyhotoveným 

dňa 12.7.2021 Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Milochov 223, 017 06  Pov. Bystrica, IČO: 46 298 029, 

úradne overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2021 pod č. 368/21, 

oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 2855/1 o výmere 5588 m
2
, druh pozemku 

ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 3279   
 

v pomere 1 k 1 m
2
 bez finančného vyrovnania, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a  

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - pozemok parcela registra "C" KN 

č. 756/1 a pozemok parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z  dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Stanovisko č. 220/KD pri Z TSK/2021 

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

I. schváliť 

Zámer nájmu časti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrálnom území Hanzlíková, 

zapísaného na LV č. 1973: 

 

Pozemok – parcela registra „C“: 

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

-  parc. č. 857/8 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  484 m
2
. 

 

 

v prospech nájomcu KONI INVEST s.r.o., so sídlom : Hlavná 21, 911 01 Trenčín, IČO : 36 332 372 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v záväzku nájomcu majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja ako 

predmet nájmu zhodnotiť rekonštrukciou pri realizácii stavebného objektu SO 202 Úprava                

na ceste III. triedy v rámci stavby „Rekonštrukcia križovatky ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“. 

 

Za: 9 

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/h IV.    a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – 

Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa cesty III/1944. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 221/KD pri Z TSK/2021 

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    IV. a V.etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce 

sa cesty III/1944. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Ing. Pavol Zigo – predložil  Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Z TSK 

 

Prebehla diskusia k materiálu. 

Komisia dopravy odporučila doplnenie uznesenia v nasledovnom znení. 

 

 

Stanovisko č. 222/KD pri Z TSK/2021 

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

zobrať  na vedomie 

Správu z  kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a zároveň odporúča, aby zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Trenčianskeho samosprávneho kraja  podliehali auditu. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 

Ing. Pavol Zigo – predložil Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK                          

za I. polrok. 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 223/KD pri Z TSK/2021 
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 2021 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 6 

Ing. R. Ozimová – predložila Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I. polrok 2021 

 

Stanovisko č. 224/KD pri Z TSK/2021 

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 

2021. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 7 

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

na roky 2021-2023 (2.zmena) 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 225/KD pri Z TSK/2021 

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

schváliť 
Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2.zmena). 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



  

 

   

    20 
Zápisnica   č.  24/2021   z  KD pri Z TSK  zo  dňa  06.09. 2021 
 

K bodu č. 8 

Ing. R. Karkuš – predložil Operačný plán zimnej údržby ciest na obdobie 2021/2022, ktorý                         

je zavesený  v Knižnici pre poslancov Z TSK. 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

 

K bodu č. 9 

Rôzne: 

Prebehla diskusia ohľadom pochvaly cestmajstrov na jednotlivých cestmajsterstvách zo strany 

poslancov Z TSK – Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Pov. Bystrica, diskusia ohľadom 

pripravovaného plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2022,  procesu VO ohľadom výberu 

dopravcu PAD,.. 

 

 

 

JUDr. Ing J. Stopka, PhD.– ukončil zasadnutie komisie a všetkým prítomným poďakoval za účasť             

na komisií.              

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Podpis 

Zapísala:  

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

Dňa:   06.09. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing J. Stopka, PhD., predseda KD pri ZTSK           ................................................... 


