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Z á p i s n i c a  č. 10/2019 
z 10.  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 15. apríla 2019 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: 

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

č.  1018  k. ú. Veľká Hradná v prospech Obce Veľká Hradná. 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "E"                  

parc. č. 1500, 1692/100, 1713/101 a pozemku registra "C" parc. č. 2510/1                               

k. ú. Bánovce nad Bebravou v prospech Zsl. distribučnej, a.s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Horné Naštice                          

v prospech SR - v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. 

Banská Štiavnica ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Adamovské Kochanovce              

s Obcou Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 Návrh na zmenu Uznesenia č. 158/2018 zo dňa 26.11. 2018 (Návrh na rozhodnutie                         

o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK                            

z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM v Trenčíne,                               

v Novom Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove). 

 

4. Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2018 – predkladá Ing. Renáta Ozimová,                        

vedúca odboru finančného  

 

5. Stanovisko Hlavného kontrolóra TSK k Záverečnému účtu TSK za rok 2018 - predkladá                                 

Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór  

 

6. Návrh na  Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2020 (1.zmena) – predkladá                                       

Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného  

 

7. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o NFP v rámci IROP 2014-2020, Prioritná os 

1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  (II/511, II/516, II/517, II/581) – predkladá Ing. 

Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja 
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8. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte  „Zlepšenie dopravnej 

dostupnosti Bošáckej doliny“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika - predkladá Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja 

 

9. Informatívna správa o náhrade preukázanej strate za zrealizované služby vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 zmluvným dopravcom – predkladá                       

Mgr. Radovan Hladký, poverený riadením odboru dopravy 

 

10. Výročná správa o činnosti a hospodárení Správy ciest TSK za rok 2018 – predkladá                  

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK 

 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

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

Opätovne informoval o požiadavke  p. P. Halabrína, primátora Mesta Myjavy o zmene termínu 

komisie dopravy z pondelka na iný deň, z dôvodu pracovných povinností. Ak sa termín komisie 

dopravy v budúcnosti nezmení na iný deň, p. P. Halabrín bude zvažovať o vzdaní sa členstva 

v komisií dopravy pri ZTSK. 

 

K bodu č. 2 

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

zo dňa 25. 02. 2019: 

 

Stanovisko č. 63/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 64/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 65/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 66/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 67/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 68/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 69/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 70/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 71/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.  1018                  

k. ú. Veľká Hradná v prospech Obce Veľká Hradná. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 72/KD pri Z TSK/2019 

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

 

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

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemku zapísanom na LV     č. 293 

k. ú. Veľká Hradná, nachádzajúcom sa v obci Veľká Hradná, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  1018 o výmere  24511 m
2
,  druh pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie:   

 

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

815/26 o výmere 14664 m
2
, druh pozemku zastavaná ploch  a  nádvorie k.ú. Veľká Hradná  

 

-  v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 206 m
2
, 

 

podľa Geometrického plánu č. 92/2018 na vyznačenie vecného bremena práva prechodu 

a prejazdu cez pozemok p. č. 1018, vyhotoveného dňa 06.12.2018 Bc. Milanom Masarykom, 

GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Horný Moštenec 71, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 718 

193, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 16.01.2019 pod 

číslom 1741/18 

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – OBEC VEĽKÁ HRADNÁ, 913 24 Veľká Hradná 

č. 42, IČO: 00312134 

 

za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu vo výške 1,50 EUR/m
2
, čo je   pri výmere                     

206 m
2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 309,00 EUR(slovom: tristodeväť eur), nakoľko sa 

jedná o napojenie vybudovanej miestnej komunikácie na cestu III/1821, ako prístup k stavebnému 

obvodu Horné Diely v obci Veľká Hradná vo verejnom záujme.  

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "E"                  

parc. č. 1500, 1692/100, 1713/101 a pozemku registra "C" parc. č. 2510/1                               

k. ú. Bánovce nad Bebravou v prospech Zsl. distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 73/KD pri Z TSK/2019 

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

 

s c h v á l i ť 
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zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného bremena - 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemkoch nachádzajúcich sa v 

okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce    nad Bebravou, v katastrálnom území Bánovce nad 

Bebravou, zapísaných na: 
 

- LV č. 4595 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „E“ evidované na  mape určeného 

operátu:  
 

- pozemok parc. č. 1500  o výmere 18116 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha           a nádvorie, 

- pozemok parc.   č. 1692/100   o   výmere   4459 m
2
,   druh   pozemku  orná   pôda, 

- pozemok parc.   č. 1713/101   o   výmere   4106 m
2
,   druh   pozemku  orná   pôda, 

 

- LV č. 1304 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na   katastrálnej mape:  
 

- pozemok parc. č. 2510/1  o  výmere  10382 m
2
,  druh  pozemku ostatná  plocha: 

 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie 
 

 v  rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne č. 34125361-217/2018, vyhotoveného dňa 

14.12.2018 Ing. Máriou Krchňavou, GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1,  911 48 Trenčín, 

IČO: 34125361, úradne overeného Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym 

odborom dňa 17.01.2019  pod č. 3/2019 
 

 na dobu neurčitú  
 

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

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom číslo 14/2019, vypracovaného 

znalcom, Ing. Miroslavom Velkom, Devínska cesta 1, 841 04 Bratislava, ev. číslo 913748 vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva  uloženia podzemných inžinierskych sietí 

s ochranným pásmom vonkajšieho podzemného elektrického VN vedenia na stavbu „PE Bánovce    

nad Bebravou, VNK“, stavebný objekt „SO 01 – VN podzemné vedenie“ v rozsahu podľa GP č. 

34125361-217/2018, ktorým bola stanovená jednorazová odplata   za zriadenie vecného bremena vo 

výmere 1828 m
2
 zaokrúhlene celkom vo výške 4900,00 EUR (slovom: štyritisícdeväťsto eur). 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc.                        

č. 1681 k. ú. Nové Mesto nad Váhom  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

Bratislava  
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K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 74/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 Bánovce nad Bebravou,  v obci Horné Naštice, katastrálne územie 

Horné Naštice, parcely registra „C“  

                                                                                                   

- pozemok    parc.   č. 2020/4   o  výmere  58 m
2
,   druh  pozemku   vodná   plocha,   

                                                                                                                                                                                             

-  pozemok   parc.  č.  2021/2   o výmere   23  m
2
,  druh   pozemku  vodná   plocha, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 36321648-200/08 na určenie práv k pozemku parc. č.  2060/1, 

2060/24, 2060/88-191, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/35-101, 2020/4, 2021/2, 2059/4, 1707/2 – SVP 

š.p. Banská Štiavnica,  ktorý vyhotovil dňa 19.12.2008 Ing. Ľuboš Krč, Gerys, s.r.o, SNP 22, 

Bánovce nad Bebravou,               IČO: 36321648 a bol úradne overený Správou katastra Bánovce nad 

Bebravou dňa 17. marca 2010 pod č. 3/2009, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“ 

parc. č. 2020/1 o výmere 3391 m
2
 a parc. č. 2021 o výmere 8906 m

2
, obidve parcely druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 226.     
 

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 Bánovce nad Bebravou, v obci Horné 

Naštice, katastrálne územie Horné Naštice, parcely registra „C“  

 

-  pozemok   parc.  č.   2020/4   o výmere   58 m
2
,  druh  pozemku   vodná   plocha, 

                                                                                                                                                                                              
-  pozemok   parc.  č.   2021/2   o výmere   23  m

2
,  druh   pozemku  vodná   plocha, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 36321648-200/08 na určenie práv k pozemku parc. č.  2060/1, 

2060/24, 2060/88-191, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/35-101, 2020/4, 2021/2, 2059/4, 1707/2 – SVP 

š.p. Banská Štiavnica,  ktorý vyhotovil dňa 19.12.2008 Ing. Ľuboš Krč, Gerys, s.r.o, SNP 22, 

Bánovce nad Bebravou,               IČO: 36321648 a bol úradne overený Správou katastra Bánovce nad 

Bebravou dňa 17. marca 2010 pod č. 3/2009, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“ 

parc. č. 2020/1 o výmere 3391 m
2
 a parc. č. 2021 o výmere 8906 m

2
, obidve parcely druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 226,     

        

 

 

Slovenskej republike – v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, 

š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 do výlučného vlastníctva 

v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške 160,38 EUR (slovom: stošesťdesiat eur 
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tridsaťosem centov) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

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

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvoreným  

pozemkom registra „C“ parc. č. 2020/4 a parc. č. 2021/2 nachádzajúcim sa  pod vodným tokom 

Radiša - Horné Naštice - Uhrovec, ktorý Slovenská republika vlastní a správca SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica spravuje od roku 1981. 

 

III.   s c h v á l i ť 

 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou,  v obci Horné Naštice, katastrálne územie 

Horné Naštice, parcely registra „C“  

 

- pozemok    parc.  č.   2020/4   o výmere   58 m
2
,   druh   pozemku  vodná   plocha, 

                                                                                                                                                                                              
-  pozemok   parc.  č.   2021/2   o výmere   23  m

2
,  druh   pozemku  vodná   plocha, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 36321648-200/08 na určenie práv k pozemku parc. č.  2060/1, 

2060/24, 2060/88-191, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/35-101, 2020/4, 2021/2, 2059/4, 1707/2 – SVP 

š.p. Banská Štiavnica,  ktorý vyhotovil dňa 19.12.2008 Ing. Ľuboš Krč, Gerys, s.r.o, SNP 22, 

Bánovce nad Bebravou,  IČO: 36321648 a bol úradne overený Správou katastra Bánovce nad 

Bebravou dňa 17. marca 2010 pod č. 3/2009, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“ 

parc. č. 2020/1 o výmere 3391 m
2
 a parc. č. 2021 o výmere 8906 m

2
, obidve parcely druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 226,     

 

Slovenskej republike – v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, 

š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 do výlučného vlastníctva 

v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom vo výške  160,38 EUR  (slovom: stošesťdesiat eur 

tridsaťosem centov) ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

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

 

 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvoreným pozemkom 

registra „C“ parc. č. 2020/4 a parc. č. 2021/2 nachádzajúcim sa  pod vodným tokom Radiša - Horné 

Naštice - Uhrovec, ktorý Slovenská republika vlastní a správca SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica spravuje od roku 1981.  

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Adamovské Kochanovce  s 

Obcou Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 75/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 výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja,  

 

a) v správe správcu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  

nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, katastrálne územie 

Adamovské Kochanovce, parcely registra „C“  

 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

       843/9    588 zastavaná plocha a nádvorie 

843/10   50 zastavaná plocha a nádvorie 

843/11 74 zastavaná plocha a nádvorie 

843/12 28 zastavaná plocha a nádvorie 

843/13   72 zastavaná plocha a nádvorie 

843/14   3 zastavaná plocha a nádvorie 

843/15 56 zastavaná plocha a nádvorie  

843/16   21 zastavaná plocha a nádvorie 

843/17   6 zastavaná plocha a nádvorie 

843/18 19 zastavaná plocha a nádvorie 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 50391551-154-18 na oddelenie pozemkov pod chodníkmi, 

zastávkou a parkoviskami p.č. 843/8 a p.č. 849/1,2, vyhotoveným dňa 10.12.2018 Ing. Vladimírom 

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

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 62/19, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „C“ parc.  č. 843 o výmere 11208 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1785,    

 

b) v správe správcu Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce, 913 05  Adamovské 

Kochanovce č. 122, IČO: 00596175, nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v  obci Adamovské 

Kochanovce, katastrálne územie Adamovské Kochanovce,  

 

 stavba bez súpisného čísla, Prečerpávacia stanica kanalizácie na pozemku parcela registra „C“ 

parc. č. 490, Inventárne číslo: 202 2, (pozemok je  vo vlastníctve Obce Adamovské 

Kochanovce)  

 

II.   u r č i ť 

 

prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
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a) v správe správcu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  

nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, katastrálne územie 

Adamovské Kochanovce, parcely registra „C“  

 

  

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

       843/9    588 zastavaná plocha a nádvorie 

843/10   50 zastavaná plocha a nádvorie 

843/11 74 zastavaná plocha a nádvorie 

843/12 28 zastavaná plocha a nádvorie 

843/13   72 zastavaná plocha a nádvorie 

843/14   3 zastavaná plocha a nádvorie 

843/15 56 zastavaná plocha a nádvorie  

843/16   21 zastavaná plocha a nádvorie 

843/17   6 zastavaná plocha a nádvorie 

843/18 19 zastavaná plocha a nádvorie 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 50391551-154-18 na oddelenie pozemkov pod chodníkmi, 

zastávkou a parkoviskami p.č. 843/8 a p.č. 849/1,2, vyhotoveným dňa 10.12.2018 Ing. Vladimírom 

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

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 62/19, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „C“ parc.  č. 843 o výmere 11208 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1785,    

 

b) v správe správcu Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce, 913 05  Adamovské 

Kochanovce č. 122, IČO: 00596175, nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v  obci Adamovské 

Kochanovce, katastrálne územie Adamovské Kochanovce,  

 

 stavba bez súpisného čísla, Prečerpávacia stanica kanalizácie na pozemku parcela registra „C“ 

parc. č. 490, Inventárne číslo: 202 2, (pozemok je  vo vlastníctve Obce Adamovské 

Kochanovce)  

 

z á m e n o u    za  nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce, 913 

21 Adamovské Kochanovce 86, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, 

katastrálne územie Adamovské Kochanovce, parcely registra „C“  

 

 pozemok  parc.  č. 849/2   o  výmere  55 m
2
,   druh  pozemku   zastavaná   plocha  a nádvorie,    

                                                                                                                        

vytvorený Geometrickým plánom č. 50391551-154-18 na oddelenie pozemkov pod chodníkmi, 

zastávkou a parkoviskami p.č. 843/8 a p.č. 849/1,2, vyhotoveným dňa 10.12.2018 Ing. 

Vladimírom Bulkom, GEOAGRO s.r.o., 913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeným 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 62/19, oddelením od 

pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 849 o výmere 2248 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1,    

 

 bez finančného vyrovnania, 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 

v obci Adamovské Kochanovce, nachádzajúcich sa pod chodníkmi  a parkovacími plochami vo 

vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce  a pod autobusovou nikou ako súčasťou cesty III/1225 

Štvrtok - Kostolné  vo vlastníctve TSK.  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj potreba 

odstránenia zdevastovanej stavby a tým vytvorenie podmienok Obci Adamovské Kochanovce  pre 

realizáciu ďalších investičných zámerov obce, konkrétne  výstavbu miestnej komunikácie plánovanú 

v súlade s územným plánom tejto obce.                            

 

III.   s c h v á l i ť 

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja,  

 

a) v  správe správcu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 

Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, katastrálne 

územie Adamovské Kochanovce, parcely registra „C“  

 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

       843/9    588 zastavaná plocha a nádvorie 

843/10   50 zastavaná plocha a nádvorie 

843/11 74 zastavaná plocha a nádvorie 

843/12 28 zastavaná plocha a nádvorie 

843/13   72 zastavaná plocha a nádvorie 

843/14   3 zastavaná plocha a nádvorie 

843/15 56 zastavaná plocha a nádvorie  

843/16   21 zastavaná plocha a nádvorie 

843/17   6 zastavaná plocha a nádvorie 

843/18 19 zastavaná plocha a nádvorie 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 50391551-154-18 na oddelenie pozemkov pod chodníkmi, 

zastávkou a parkoviskami p.č. 843/8 a p.č. 849/1,2, vyhotoveným dňa 10.12.2018 Ing. Vladimírom 

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

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 62/19, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „C“ parc.  č. 843 o výmere 11208 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1785,    

 

b) v správe správcu Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce, 913 05  Adamovské 

Kochanovce č. 122, IČO: 00596175, nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v  obci Adamovské 

Kochanovce, katastrálne územie Adamovské   Kochanovce,  

 

 stavba bez súpisného čísla, Prečerpávacia stanica kanalizácie na pozemku parcela registra „C“ 

parc. č. 490, Inventárne číslo: 202 2, (pozemok je  vo vlastníctve Obce Adamovské 

Kochanovce)  
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z á m e n o u    za  nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce, 913 

21 Adamovské Kochanovce 86, nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, 

katastrálne územie Adamovské Kochanovce, parcely registra „C“  

 pozemok  parc.  č. 849/2   o  výmere  55 m
2
,   druh  pozemku   zastavaná   plocha  a nádvorie,    

                                                                                                                        

vytvorený Geometrickým plánom č. 50391551-154-18 na oddelenie pozemkov pod chodníkmi, 

zastávkou a parkoviskami p.č. 843/8 a p.č. 849/1,2, vyhotoveným dňa 10.12.2018 Ing. 

Vladimírom Bulkom, GEOAGRO s.r.o., 913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeným 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 62/19, oddelením od 

pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 849 o výmere 2248 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1,    

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 

v obci Adamovské Kochanovce, nachádzajúcich sa pod chodníkmi                                     a 

parkovacími plochami vo vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce a pod autobusovou nikou ako 

súčasťou cesty III/1225 Štvrtok - Kostolná  vo vlastníctve TSK.  Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je aj potreba odstránenia zdevastovanej stavby a tým vytvorenie podmienok Obci Adamovské 

Kochanovce   pre realizáciu ďalších investičných zámerov obce, konkrétne  výstavbu miestnej 

komunikácie plánovanú v súlade s územným plánom tejto obce.                            

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na zmenu Uznesenia č. 158/2018 zo dňa 26.11. 2018 (Návrh na rozhodnutie                         

o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK                            

z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM v Trenčíne,                               

v Novom Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove). 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 76/KD pri Z TSK/2019 

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

 

schváliť zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 158/2018 zo dňa  

26.11. 2018, ktoré bude znieť takto: 

 

rozhodnúť: 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 k týmto                        

„Zásadám“  vo výlučnom vlastníctve  Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe:  Správy 
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ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín nachádzajúcich sa na 

cestmajsterstve v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove: 

 

Názov majetku: TN Čerpacia stanica PHM    

Bližšia špecifikácia: časť nádrž a výdajný stojan 

Umiestnenie: cestmajsterstvo Trenčín 

Účet: 021-1 

Inventárne číslo: 021-10/11 

Dátum zaradenia: 31.12.1995, 30.10. 1999 

Obstarávacia cena:12 695,68 eur 

Ukončenie užívania: rok 2014 

 

Názov majetku: NM Čerpacia stanica PHM  

Bližšia špecifikácia: časť nádrž a výdajný stojan 

Umiestnenie: cestmajsterstvo Nové Mesto Nad Váhom 

Účet: 021-1 

Inventárne číslo: 021-10/38 

Dátum zaradenia: 31.10. 1997 

Obstarávacia cena: 3 299,48 eur 

Ukončenie užívania: rok 2015 

 

Názov majetku:  MY Čerpacia stanica PHM  

Bližšia špecifikácia: Nadzemná naftová nádrž 

Umiestnenie: cestmajsterstvo Myjava 

Účet: 022-4 

Inventárne číslo: 022-4/207 

Dátum zaradenia 01.10.2003 

Obstarávacia cena: 3 558,85 eur 

Ukončenie užívania: rok 2014 

 

 

Názov majetku: Čerpacia stanica PHM s prístreškom 

Umiestnenie: cestmajsterstvo Púchov 

Účet: 021-1 

Inventárne číslo: 1811-20 

Dátum zaradenia: 01.03. 2013 

Obstarávacia cena: 642,50 eur 

Ukončenie užívania: 17.06.2013 

 

 

2. o vyradení nehnuteľného majetku z evidencie ku dňu 31.12. 2019, ktoré sa uskutoční 

formou fyzickej likvidácie odborne spôsobilou spoločnosťou, v súlade s Článkom 33, ods. 3 

písm. c) – (i) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení 

Dodatkov č. 1, 2 a 3 k  Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



  

 

   

    12 
Zápisnica   č.  10/2019  z  KD pri Z TSK  zo  dňa  15. 04. 2019 
 

K bodu č. 4 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2018. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 77/KD pri Z TSK/2019 

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

schváliť: 

 

1. prebytok rozpočtového opatrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 vo výške 

25 718 043,57 eur; 

 

2. tvorbu peňažných fondov v zmysle §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

nasledovne: 

 

a) tvorbu rezervného fondu v objeme            4 885 082,00  eur 

b) tvorbu peňažného fondu v objeme           20 832 961,57 eur  

 

 

3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018 s výrokom 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Horváth – predkladá stanovisko Hlavného kontrolóra TSK k Záverečnému účtu TSK za rok 

2018. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 78/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 Záverečného účtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 6 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2020 (1.zmena) 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 79/KD pri Z TSK/2019 

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

schváliť 

Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1.zmena). 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 7 

Ing. Martina Lamačková – predložila návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o NFP v rámci 

IROP 2014-2020, Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (II/511, II/516, II/517, 

II/581) 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 80/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 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 2 640 396,68 EUR; 

d) financovanie prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Stanovisko č. 81/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 

 

b) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA“, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 1 890 967,04 EUR; 

d) financovanie prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Stanovisko č. 82/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 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5         a 

6“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho 

kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na roky 2013 – 2023; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 327 414,86 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK; 
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e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Stanovisko č. 83/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 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 309 853,29 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 8 

Ing. M. Lamačková – Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte „Zlepšenie 

dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ v rámci programu Intereg V-A Slovenská republika – Česká 

republika. 

 

Stanovisko č. 84/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 

uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika medzi zmluvnými partnermi: Trenčiansky samosprávny 
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kraj a Ředitelství silnic  Zlínskeho kraje, příspěvková organizace, ktorá upravuje práva a záväzky 

partnerov na projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 9 

Mgr. R. Hladký – predložil Informatívnu správu  o náhrade preukázanej straty za zrealizované  

služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 zmluvným dopravcom. 

 

Ing. P. Marušinec – ostatné náklady za posledné obdobie stúpli viac ako o 30%, čo predstavujú? 

 

Ing. Ľ. Hoštáková, SAD Trenčín, a.s, – ostatné náklady predstavujú náklady nocovne, odpočívarne 

v koncových obciach, telefóny a poplatky za WiFi, nájom prevadzkárne (parkovacie, kancelárske 

priestory), náklady na SBS,  náklady na užívanie autobusových staníc (za každý vstup na autobusové 

stanice sa platia poplatky), náklady na STK, EK, školenie vodičov, umývanie autobusov, overovanie 

tachografov,  náklady na mýto, ... 

 

Ing. P. Marušinec – akú sumu predstavuje prenájom prevádzkárni? Je potrebné hľadať cestu na 

zníženie nákladov, ktoré majú dopad na rozpočet TSK. 

 

Ing. Ľ. Hoštáková - prenájom prevádzkárne v Trenčíne predstavuje 370 tis. eur. 

 

Ing. J. Trstenský – aké máte dôvody šetriť, aké máte dôvody uzatvárať efektívne nájomné zmluvy so 

všetkými dodávateľmi služieb pre Vašu SAD-ku? 

 

Ing. Ľ. Hoštáková - aj „zmluva o výkone vo verejnom záujme“ nás zaväzuje k tomu, že každý 

dodatok ku zmluve, ktorý uzatvárame s celkovým objemom nad 10 tis. eur/ročne je vždy za účasti,  

pod dohľadom  zástupcu TSK  (poistenie vozidiel, kolektívna zmluva,..). TSK si to prísne stráži.  

 

Ing. M. Danko, SAD Prievidza, a.s. – rozpočet na objednanú dopravu bol podhodnotený, jedným 

s dôkazov je ten, že či SAD Prievidza alebo SAD Trenčín, obä sa zmestili do rozpočtu miest.  

 

Následne prebehla podnetná diskusia. 

 

Stanovisko č. 85/KD pri Z TSK/2019 

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

 

I. zobrať na vedomie: 

 

Informatívnu Správu o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom 

záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 zmluvným dopravcom; 

II. schváliť 
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úhradu nehradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 

2018 pre zmluvných dopravcov 

 

SAD Prievidza a.s.  vo výške    1 858 830,00 eur 

SAD Trenčín, a.s.   vo výške   3 010 344,00 eur 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Poslanci komisie dopravy prijali aj nasledovné uznesenie: 

Komisia dopravy pri ZTSK odporúča odboru dopravy aktívne vstupovať do procesu znižovania 

ekonomický  oprávnených nákladov u obidvoch zmluvných dopravcov. 

 

Mgr. R. Hladký - odbor dopravy sa bude  snažiť o 2 prístupy a to: optimalizovať dopravu a využiť 

efektívnejšie autobusy a druhý spôsob je navýšenie tarify (tu musíme hovoriť o krajskej karte 

multicard o jej zrušení, zavedenie časových lístkov a zjednotenie tarify). 

 

K bodu č. 10. 

Ing. R. Karkuš – predložil Výročnú správu o činnosti a hospodárení Správy ciest TSK za rok 2018. 

Materiál bol zavesený do Knižnice poslancov. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Podpis 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa:   15. apríla 2019 

 

 

 

 

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


