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Zápisnica   č.  17/2020   z  KD pri Z TSK  zo  dňa  15. 06. 2020 
 

Z á p i s n i c a  č. 17/2020 
zo 17.  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 15. júna  2020 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 schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - 

pozemku registra "C" p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech F - marketing, s.r.o., 

Trenčín. 

 

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

k.ú. Beluša v prospech Daniela Beniaka. 

 

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

k.ú. Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 883/1  k.ú. 

Ivanovce v prospech Mgr. Martiny Chovancovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1   k.ú. 

Rakoľuby v prospech Obce Kočovce.  

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1861/1 k. 

ú. Horné Motešice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 224,   č. 

31/1  a  č. 72/2  k. ú. Malý Kolačín v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 

Považská Bystrica.  

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č.  643/1, 

č. 368/4  a  č. 368/5  k. ú. Veľký Kolačín v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 

Považská Bystrica. 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 603/1 a č. 

603/2 k. ú. Vieska - Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská 

Bystrica. 
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4. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi 

prímestskej autobusovej dopravy - predkladá Mgr. Radovan Hladký , vedúci odboru dopravy 

Ú TSK   

 

5. Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2019/2020 – 

predkladá Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK 

 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

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

TSK. Komisia dopravy je uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová - kontrola prijatých stanovísk z Komisie dopravy pri Z TSK k zasadnutiu Z TSK    

zo dňa 18.05. 2020, kedy komisia dopravy hlasovala systémom „per rollam“.  Z celkového počtu 12 

členov komisie dopravy boli zaslané elektronické odpovede od 7 členov KD. Za predmetné materiály 

teda hlasovala nadpolovičná väčšina členov komisie dopravy, dotknuté materiály boli  schválené                  

Z TSK. 

 

Stanovisko č. 123/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 124/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 125/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 126/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 127/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 128/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 129/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

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

pozemku registra "C" p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech F - marketing, 

s.r.o., Trenčín. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 130/KD pri Z TSK/2020 

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 vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Melčice - Lieskové,  v katastrálnom území Zemianske 

Lieskové, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 704/2  o výmere 20 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 na oddelenie pozemku   p. č. 704/2, ktorý 

vyhotovil dňa 31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN, Piaristická 

273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 799.     
 

 

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 Trenčín, v obci Melčice - Lieskové, v 

katastrálnom území Zemianske Lieskové, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 704/2  o výmere 20 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 na oddelenie pozemku  p. č. 704/2, ktorý 

vyhotovil dňa 31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN, Piaristická 

273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 799,     

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi – 

kupujúcemu F - marketing, s. r. o., Súvoz 1, 911 01  Trenčín, IČO: 43 977 596    do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 600,00 EUR (slovom: šesťsto eur).  

 

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 Trenčín, v obci Melčice - Lieskové, v katastrálnom území Zemianske 

Lieskové, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 704/2  o výmere 20 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 na oddelenie pozemku  p. č. 704/2, ktorý 

vyhotovil dňa 31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN, Piaristická 

273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 799,     
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ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi – 

kupujúcemu F - marketing, s. r. o., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 43 977 596  do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 600,00 EUR (slovom: šesťsto eur).  

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

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

k.ú. Beluša v prospech Daniela Beniaka. 

 

 

Stanovisko č. 131/KD pri Z TSK/2020 

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. 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:       

  
 

 existenciu, prevádzkovanie, vykonávanie údržby, opráv, rekonštrukcie či akýchkoľvek 

iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky plynárenských zariadení 

a uplatňovania práv a  plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s 

 týmito zariadeniami   
 

v  rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 053/2020, ktorý vyhotovil dňa 03.04.2020 Ing. 

Matej Papšo, GeoID s.r.o., Hatné 210, 018 02 Hatné, IČO:   46 659 757 a bol úradne overený 

Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.04.2020 pod č. 240/20 

 

 vstup   a   vjazd  osôb  a  motorových  vozidiel  oprávneného  z  vecného bremena alebo ním 

poverených osôb na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s 

prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou či akýmikoľvek inými úkonmi potrebnými 

na zabezpečenie bezpečnej prevádzky týchto plynárenských zariadení a uplatňovania práv  

a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito zariadeniami, 

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu bude vzťahovať na celú dotknutú 

nehnuteľnosť 

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Daniela Beniaka, M . Kukučína 790/27, 018 61 

Beluša a každodobého vlastníka distribučného plynovodu  
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 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK pre obec Beluša vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 37 m

2
 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 205,35 EUR (slovom: dvestopäť eur tridsaťpäť centov) 
 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

k.ú. Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 132/KD pri Z TSK/2020 

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. 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:       

  
 

 uloženie verejného vodovodu 
 

v  rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 053/2020, ktorý vyhotovil dňa 03.04.2020 Ing. 

Matej Papšo, GeoID s.r.o., Hatné 210, 018 02 Hatné, IČO:                  46 659 757 a bol úradne 

overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.04.2020 pod č. 240/20 

 

 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 - Považskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 
 

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

s majetkom TSK pre obec Beluša vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 60 m

2
 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 333,00 EUR (slovom: tristotridsaťtri eur), ktorú uhradí Vladimír 

Belobrad, ul. J. A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša. 
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 883/1  

k.ú. Ivanovce v prospech Mgr. Martiny Chovancovej. 

 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 133/KD pri Z TSK/2020 

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. 1831 

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

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.   883/1  o  výmere  3399 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 umiestnenie a uloženie NN prípojky                                                                                                                                
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 266/2020 na vyznačenie vecného bremena práva 

uloženia inžinierskej siete, práva prechodu a  prejazdu   na pozemku parc. číslo registra C KN 

883/1, ktorý vyhotovil dňa 26.05.2020 Ing. Rastislav Mikláš, RMG, M. R. Štefánika 12, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43114458 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 10. júna 2020 pod číslom 750/20 (diel č. 1 vo výmere 25 m
2
) 

  

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv NN prípojky  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Mgr. Martiny Chovancovej, bytom Komenského 827/41, 020 01 Púchov                    

a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“  parc. č. 336/1 o výmere 644 m
2
, č. 336/2 

o výmere 669 m
2
,  č. 336/3 o výmere 735 m

2
, č. 336/4 o výmere 696 m

2
, č. 336/5 o výmere 274 

m
2
, 336/6 o výmere 6 m

2
, všetky parcely 

 
druh pozemku záhrada k. ú. Ivanovce    

 

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

s majetkom TSK pre obec Ivanovce vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 25 m

2
 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 99,00 EUR (slovom: deväťdesiatdeväť eur).  

 
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1   

k.ú. Rakoľuby v prospech Obce Kočovce.  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 134/KD pri Z TSK/2020 

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. 1619 

k.ú. Rakoľuby, nachádzajúceho sa v obci Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  222/1  o  výmere  3746 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvoria   

 

 umiestnenie verejného vodovodu 
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 33183287-17-20 na vyznačenie vecného bremena na 

parc. č. 222/1, vyhotoveného dňa 17.3.2020 Ing. Branislavom Novákom, Legionárska 47, 911 01 

Trenčín, IČO: 33183287, úradne overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 31.3.202 pod č. G1- 225/2020  (diel 1 vo výmere 39 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 – OBEC KOČOVCE, 916 31 

Kočovce 280, IČO: 00311685 
 

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

s majetkom TSK pre obec Kočovce vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 39 m

2
 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 216,45 EUR (slovom: dvestošestnásť eur štyridsaťpäť 

centov),ktorú uhradí Peter Kočický, Piaristická 38, 911 01 Trenčín. 
 

 

 

Za: 7 

Proti: 0 

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

1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 135/KD pri Z TSK/2020 

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. 321 k. 

ú. Horné Motešice, nachádzajúcom sa v obci  Motešice, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 
 

-   pozemok parc. č.  1861/1 o  výmere 12671 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie: 

      
 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 

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

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie   

  

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 37666401-5/2020 na vyznačenie vecného bremena 

práva uloženia inžinierskych sietí a  ochranného pásma  vo vyznačenom rozsahu a oddelenie 

pozemkov, parcely č. 925/60 a 925/61, ktorý vyhotovil dňa 3.2.2020 Ing. Peter  Drha – Geofit, 

Partizánska 13, 911 01 Trenčín, IČO: 37666401 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 13.02.2020 pod č. 179/20 ako koridor vecných bremien (parc.  č. 1861/1, 

diel č. 5 vo výmere 37 m
2
): 

  

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
 

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

TSK pre obec Motešice vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 37 m

2
 jednorazová  náhrada 

celkom vo výške 146,52 EUR (slovom: stoštyridsaťšesť eur päťdesiatdva centov), ktorú uhradí 

Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, IČO: 00311804.   
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 

224,   č. 31/1  a  č. 72/2  k. ú. Malý Kolačín v prospech Považskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

 

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

643/1, č. 368/4  a  č. 368/5  k. ú. Veľký Kolačín v prospech Považskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., Považská Bystrica. 

 

Ing. P. Marušinec -  problém je v akom stave sa nachádzajú povrchové spätné  úpravy na cestách                 

vo vlastníctve  TSK po vybudovaní kanalizácie. Dotknuté úseky ciest sú v horšom stave ako boli 

pred výstavbou kanalizácie.  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Pov. Bystrica  má túto 

informáciu. Zhotoviteľom stavebných prác bol Váhostav, a.s. Vecné bremeno by malo byť 

podmienené aj spätnou úpravou ciest II. a III. triedy po vybudovaní dotknutej stavby. 

 

Ing. R. Karkuš - spätná úprava na cestách II. a III. triedy  je veľmi slabá. 

 

Ing. P. Marušinec - požiadal o stiahnutie z rokovania týchto 2 materiálov z komisie dopravy 

a podmienil kvalitnou spätnou úpravou na cestách vo vlastníctve TSK. 
 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – p. riaditeľ Úradu TSK, bude interpretovať stanovisko Komisie dopravy 

pri Z TSK aj na ďalšej finančnej komisií,  na ktorej má byť dotknutý materiál predložený. Následne  

požiadal prítomných poslancov Komisie dopravy pri Z TSK  o hlasovanie, kto je za, aby sa oba 

dotknuté materiály  stiahli  z dnešného  rokovania komisie dopravy. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

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

603/1 a č. 603/2 k. ú. Vieska - Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, 

a. s., Považská Bystrica. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 136/KD pri Z TSK/2020 

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

 

s c h v á l i ť 

 

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

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

na LV č. 2692 k. ú. Vieska - Bezdedov,  nachádzajúcich sa v obci Púchov,  okres Púchov,  

 

parcely  registra „C“ 

 

-   pozemok parc. č.  603/1   o  výmere  2955 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha              
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    a nádvorie,       

-   pozemok parc. č.  603/2   o výmere  11071 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná plocha              

    a nádvorie:       

 

 uloženie kanalizačného potrubia so šachtami, výtlačného kanalizačného potrubia 

a vodovodného potrubia   

 

v rozsahu podľa geometrických plánov:   

 

- č. 305/2015 na vyznačenie rozsahu vecného bremena na priznanie práva uloženia vodovodu 

a kanalizácie na KN-C p.č. 618/1, 634/9, 603/1-2 a KN-E p.č. 618/2  a 620, vyhotoveného dňa 

06.09.2015 Ing. Jankou Stehlíkovou, GEODET v.o.s., Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, IČO: 

36390674, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 16.09.2015 

pod č. 461/15  

 

- č. 306/2015 na vyznačenie rozsahu vecného bremena na priznanie práva uloženia vodovodu 

a kanalizácie, vyhotoveného dňa 27.09.2015 Ing. Jankou Stehlíkovou, GEODET v.o.s., Pavla 

Mudroňa 45, 036 01 Martin, IČO: 36390674, úradne overeného Okresným úradom Púchov, 

katastrálnym odborom dňa 14.10.2015   pod č. 526/15  

 

 vstup na dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere za účelom prístupu k stavbe v súvislosti 

s jej prevádzkovaním,  vykonávaním jej údržby  a opráv  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávneného z  vecného bremena – Považskej vodárenskej spoločnosti a.s., ul. 

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 

 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckými posudkami č. 66/2019 a                               

č. 67/2019 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena    na pozemkoch využitých pre 

umiestnenie podzemných inžinierskych sietí podľa geometrických plánov                                                        

č. 305/2015 a č. 306/2015 v katastrálnom území Vieska – Bezdedov, vyhotovenými znalcom 

v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Pavlom Appelom, Stred 58/53, 

Považská Bystrica, ktorými bola stanovená hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie  

vecného bremena  na pozemkoch registra „C“  parc. č. 603/1 a č. 603/2 vo výške                            

2,77 EUR/m
2
, čo je pri výmere 1612,84 m

2 
náhrada celkom vo výške 4467,57 EUR (slovom:    

štyritisícštyristošesťdesiatsedem eur päťdesiatsedem centov). 

 

 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



  

 

   

    11 
Zápisnica   č.  17/2020   z  KD pri Z TSK  zo  dňa  15. 06. 2020 
 

K bodu č. 4 

Mgr. R. Hladký -  predložil  Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území 

mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy 

Konkrétne podmienky predloženého návrhu „zmluvy“ budú ešte dodatočne vyšpecifikované                            

na pracovnom stretnutí   17.06. 2020 v Partizánskom so zástupcami Mesta Partizánske.  

Prebehla diskusia k dotknutému materiálu. 

 

Stanovisko č. 137/KD pri Z TSK/2020 

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

s c h v á l i ť 

Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi 

prímestskej autobusovej dopravy. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Karkuš - predložil Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné 

obdobie 2019/2020  

 

Stanovisko č. 138/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a zobrala na vedomie Vyhodnotenie 

výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2019/2020. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Rôzne: 

Doc. PaedDr. J. Božik – opýtal sa p. riaditeľa Ú TSK či na najbližšom Z TSK, bude predložená                       

2. Zmena návrhu Rozpočtu TSK na rok 2020, kde budú zapracované finančné prostriedky na  

stavebné práce na viac v rámci „Rekonštrukcie cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“. Dodatok 

z navýšením finančných zdrojov riadiaci orgán neodporúčal podpísať a zároveň je priestor na to, aby 

sme si to vyriešili z vlastných zdrojov. Veľmi ma trápi ten stav, ktorý je vo verejnej mienke vo 

vzťahu k Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

Ing. M. Briestenský - momentálne čakáme na dokončenie projektovej dokumentácie od projektanta, 

kde bude konečná suma za práce naviac,  potom pripravíme podklady do procesu VO. Následne                    

zo sumy aká vyjde z procesu VO by bola pripravená zmena  rozpočtu. 

 

Prebehla diskusia. 
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PhDr. PaedDr. R. Novotná – občania sa neustále dotazujú  kedy sa začne oprava cesty I/9 Mníchová 

Lehota –  Chocholná. Už neveria žiadnym termínom. Čo mám robiť? 

 

Ing. S. Judinyová – v 10/2019  bolo stretnutie  s p. tajomníčkou ministerstva dopravy a s dotknutými 

starostami obcí, v rámci  tejto rekonštrukcie cesty I/9, okolití starostovia sú tak isto nahnevaní 

a povedali p. tajomníčke  svoj názor a tak isto už neveria žiadnemu termínu, ktorí počujú.                               

Dňa 02. 07. 2020 má prísť  na pôdu Úradu TSK p. minister dopravy, predpokladáme, že dostaneme 

aktuálne informácie o stave pripravenosti rekonštrukcie cesty I/9 v úseku Mníchova Lehota – 

Chocholná. Verejnosti je potrebné podať informáciu, že vlastníkom dotknutej komunikácie je štát, 

následne podnety týkajúce sa stavebno-technického stavu musia zasielať na príslušného správcu 

cestnej komunikácie č. I/9, ktorým je  Slovenská  správa ciest Bratislava. 

 

Ing. M. Mičega -  je potrebné riešiť cestu II/507 okolo Obchodného centra Laugarícia, neviem                  

aké územné a stavebné povolenia boli vydané ale myslím si, že TSK má 2 polohy – jednu                      

ako vlastník a druhú ako účastník konania. Požiadal zistiť aktuálny stav povolených stavieb, platných 

povolení určených stavebných povolení  okolo cesty č. II/507 pri Obchodnom centre Laugarício  

v Trenčíne. Následne nepovoliť tam žiadnu stavbu. 

 

Mgr. R. Hladký – aktuálny stav povolení Vám bude zaslaný do emailu. 

 

Ing. M. Mičega - následne požiadal o informáciu komu patrí  kruhová  križovatka na ceste  II/507                    

pri Tescu v Trenčíne? 

 

Ing. S. Judinyová – kruhová križovatka bola vybudovaná TESCO-m a po jej vybudovaní 

a následnom  skolaudovaní bola  odovzdaná do správy  údržby SSC SU Trenčín. 

 

Ing. M. Mičega –v  akom stave riešenia je križovatka ciest I/61 a II/516 v Trenč. Teplej?  

 

Mgr. R. Hladký – v 2/2020 bolo pracovné stretnutie na IVSSC v Žiline, z tohto stretnutia vyplynula 

výhľadová štúdia, ktorá hovorí o 4 variantoch, 2 varianty svetelnej križovatky, turbo okružnej 

križovatky a ešte jedna variant. Momentálne túto štúdiu máme na  vyjadrenie. 

 

F. Matušík – v akom stave je VO na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským 

spôsobom na rok 2020? 

 

Ing. R. Karkuš – od 01. augusta 2020 by sme chceli začať realizáciu súvislých opráv. 

 

F. Matušík -  rekonštrukcia cesty č. II/517 Orlovský most,  ľavá strana smerom von z mesta                                          

do Pov. Podhradia, diletácie na tomto novom moste sú v hroznom stave, je to dočasný stav? 

 

Ing. S. Judinyová – momentálne  je to dočasný stav, vzhľadom na postup výstavby a plánované 

presmerovanie dopravy, zhotoviteľ zrealizoval provizórne preasfaltovanie mostných diletačných 

záverov (mostný objekt po ľavej strane smerom na Pov. Podhradie) zo zarezaním šírky 500mm 

a zrealizovaním asfaltovej zálievky v danom mieste. Keď zhotoviteľ zrekonštruuje   pravú stranu 

mostného objektu a spustí dopravu po tejto strane, následne zrekonštruuje mostné diletačné závery na 

ľavej strane. 
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F. Matušík – v Dolnej Maríkovej robia kanalizáciu, asfaltujú tam na šírku 1-1,5m cestu. V minulosti 

sme hovorili, že do podmienky správcu, respektíve vlastníka bude daná podmienka na celú šírku 

dotknutého jazdného pruhu. 

 

Ing. S. Judinyová -  preveríme vyjadrenia na dotknutú stavbu a dáme Vám do emailu  vedieť.  

 

F. Matušík – oslovil má Váhostav a  M-Silnice, informovali ma, že prechádzali staveniská,  v rámci 

rekonštrukcie úseku cesty II/517 v obci Domaniža, bude  jeden obrovský problém, mostný objekt, 

ktorý mali rekonštruovať v polovičnom profile, musia nakomplet zbúrať,  urobiť obchádzku,                  

ale obchádzka v Domaniži neexistuje. 

 

Ing. S. Judinyová – prečo tento problém  neriešili v rámci pripomienok verejného obstarávania                   

na etapu č. V, VI.   Rekonštrukcie cesty č. II/517,.. 

 

 

Mgr. T. Baláž -  na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstve TSK, ktoré sa uskutoční dňa 06. 07. 2020 

bude vyhlásenie voľby nového  hlavného kontrolóra TSK. Voľba HK na nové funkčné obdobie                       

sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra,                  

teda 60 dňová lehota začína plynúť dňa 01.09. 2020 a skončí dňa 30.10. 2020. To znamená, že voľba 

HK sa vykoná v čase od 01.09. 2020 - 30.10. 2020. V tomto období sa má uskutočniť dňa                                  

28.09. 2020 riadne zasadnutie Z TSK, z toho dôvodu je vhodné vykonať voľbu nového hlavného 

kontrolóra na tomto zasadnutí. 

 

 

 

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

   

 

 

                                                                                              Podpis 

Zapísala:  

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

Dňa:   15. 06. 2020 

 

 

 

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


