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Zápisnica   č.  11/2019  z  KD pri Z TSK  zo  dňa 17. 06. 2019 
 

Z á p i s n i c a  č. 11/2019 
z 11.  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 17. júna 2019 v čase od 10.00. hod – 11:30.hod. 

 

 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých stanovísk 

3. Návrh  na riešenie prebytočného majetku TSK – predkladá  Mgr. Tomáš  Baláž, vedúci odd. 

právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v k.ú. Nemšová  od vlastníčky 

Júlie Lubinovej, Nemšová 

 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku    registra "C" parc.                

č. 3437 vo vlastníctve TSK s pozemkom  registra "C" parc. č. 4692/8 vo vlastníctve Jozefa 

Bátoru a manž. Janky v k.ú. Bánovce nad Bebravou. 

 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc.                    

č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána 

Hanku  a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 1682/5 k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., 

Bratislava.          

     

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 299 k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava. 

        

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "E"  p. č. 119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.   

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.   

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

stavbou "Udiča - Pri družstve - rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. 

Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 
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 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

stavbou "Udiča Prosné vývod NNK, Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. 

Udiča      v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

 

 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.  

  

 

4. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  2019-2021  

(2.zmena) – predkladá Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného 

 

5. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 s názvom 

"Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - predkladá Ing. Martina Lamačková, 

vedúca odboru regionálneho rozvoja 

 

6. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší Trenčiansky kraj – 

predkladá Ing. Martina Lamačková,  vedúca odboru regionálneho rozvoja 

 

 

7. Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2018/2019 – 

predkladá Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  

 

8. Rôzne 

9. Záver 
 

 

K bodu č. 1 

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

Z dôvodu, že  na 11. Zasadnutí  Komisie dopravy pri Z TSK  sa zúčastnilo menej ako polovica 

členov komisie – poslancov Z TSK, Komisia dopravy pri Z TSK  materiály prerokuje a zoberie na 

vedomie.   

 

K bodu č. 2 

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

zo dňa 25. 04. 2019 

 

Stanovisko č. 72/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 73/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 74/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 75/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 76/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 77/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 78/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 79/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 80/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 81/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 
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Stanovisko č. 82/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 83/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 84/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

Stanovisko č. 85/KD pri Z TSK/2019 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v k.ú. Nemšová od vlastníčky 

Júlie Lubinovej, Nemšová 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

 nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúcom v povinnosti povinného z vecného bremena 

Júlie Lubinovej, rodné priezvisko Lubinová, trvalý pobyt Janka Palu č. 4/7, 914 41 Nemšová, 

výlučnej vlastníčky spoluvlastníckych podielov o veľkosti 1/70  

 k zaťaženému pozemku v obci Nemšová, okres Trenčín, katastrálne územie Nemšová, 

zapísaný na LV č. 3785 ako parcela registra „C“ parc. č. 3548, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 2365 m
2 

 a  

 k zaťaženému pozemku v obci Nemšová, okres Trenčín, katastrálne územie Nemšová, 

zapísaný na LV č. 3786 ako parcela registra „C“ parc. č. 3549, druh pozemku orná pôda 

o výmere 5855 m
2
  

a) strpieť na zaťaženom pozemku právo oprávneného z vecného bremena   na výstavbu 

a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – 

Dubnica nad Váhom, priemyselný park, v rozsahu, v akom je záber stavby vyznačený 

v Geometrickom pláne číslo 210/2018 zo dňa 14.12.2018, vyhotoviteľa Planika s.r.o., 

Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina, IČO 44330227, úradne overený Okresným úradom 

Trenčín, katastrálny odbor dňa 07.01.2019pod č.: 1793/18, 

b) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, 

priemyselný park, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov ním určenej organizácie, 

 

 v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 0 1 Trenčín, IČO 36126624, 

 

 na dobu neurčitú, 

 

 za jednorazovú náhradu celkom vo výške 0,17 EUR (slovom: sedemnásť centov) za celý záber.  
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 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc.                    

č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána 

Hanku  a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019  

 

I.   r o z h o d l o 

 

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 Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, 

katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

  

- pozemok  parc. č. 4692/11 o výmere  167 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha    a nádvorie,  

                                                                                                                      

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 

17. apríla 2019            pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                      

č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha , zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 4595.    

 

 

II.   u r č u j e 

 

prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom 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 Bánovce nad Bebravou, katastrálne 

územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

  

- pozemok  parc. č. 4692/11 o výmere  167 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha  a nádvorie,  

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 

17. apríla 2019            pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 

2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha , zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 4595,    

 

z á m e n o u    s  nehnuteľným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Hanku, bytom A. 

Hlinku 1119/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou a manž. Tatiany Hankovej rod. Škorcovej, bytom 

Rumunská 247/16, 957 01 Bánovce nad Bebravou v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce 

nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

- pozemok  parc. č. 4692/7  o  výmere  196 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie, 
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vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 

17. apríla 2019            pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                  

č. 2182/100 o výmere 272 m
2
, druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3513,    

 

bez finančného vyrovnania, 

 

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 a v súlade s článkom 18 

Zásad hospodárenia s majetkom TSK               v platnom znení.  

 

Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 

4692/11 k.ú. Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu  k  pozemku registra „C“ parc. č. 3441/4 vo 

vlastníctve Jána Hanku a manž. Tatiany Hankovej     rod. Škorcovej a k pozemku registra „C“ parc. 

č. 4692/7 k.ú. Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. III/1770 hr. 

okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

III.   s c h v a ľ u j e  

 

prevod 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 Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, 

katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

  

- pozemok  parc. č. 4692/11 o výmere  167 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha    a nádvorie,  

     

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 

17. apríla 2019            pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                   

č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 4595,    

 

 

z á m e n o u    s  nehnuteľným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Hanku, bytom A. 

Hlinku 1119/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou a manž. Tatiany Hankovej rod. Škorcovej, bytom 

Rumunská 247/16, 957 01 Bánovce nad Bebravou v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce 

nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

 

- pozemok  parc. č. 4692/7  o  výmere  196 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 
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17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                  

č. 2182/100 o výmere 272 m
2
, druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3513,    

 

bez finančného vyrovnania, 

 

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 a v súlade s článkom 18 

Zásad hospodárenia s majetkom TSK               v platnom znení.  

 

Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 

4692/11 k.ú. Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu  k  pozemku registra „C“ parc. č. 3441/4 vo 

vlastníctve Jána Hanku a manž. Tatiany Hankovej  rod. Škorcovej a k pozemku registra „C“ parc. č. 

4692/7 k.ú. Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. III/1770 hr. 

okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 1682/5 k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., 

Bratislava.          

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

§ 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, za zriadenie 

zákonného vecného bremena zapísaného v  KN           pod Z - 671/2018 - 577/2018, ktoré spočíva v 

povinnosti vlastníka pozemku parc.                č. 1682/5 strpieť prevádzkovanie verejnej siete, 

vstupovanie v súvislosti                       so zriaďovaním,  prevádzkovaním, opravami a  údržbou na 

dotknutej nehnuteľnosti         v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 43468608-03/18  

vyhotoveným         Ing. Tomášom Baďurom,  v prospech oprávneného: Slovak Telekom, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469   

  

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 56/2018, vyhotoveným znalcom  Ing. arch. 

Júliusom Facunom, Odbojárov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty vecného bremena vyplývajúceho z obmedzenia vlastníckeho práva – práva strpieť stavbu 

optický kábel na pozemku parc.   č. 1682/5 k.ú. Púchov v rozsahu dielu 1 vo výmere 110 m
2
 

 

 vo výške 1,35 EUR/m
2
, čo je pri výmere 110 m

2
 náhrada zaokrúhlene vo výške 150,00 EUR 

(slovom: stopäťdesiat eur), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Slovak Telekom, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:           35 763 469. 
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 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 299 k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava. 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, za zriadenie 

zákonného vecného bremena zapísaného v  KN          pod Z - 1031/2017 - 51/2017, ktoré spočíva v 

práve vstupovať v súvislosti                     so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení 

na pozemok reg. CKN parc. č. 299 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 13/17/02 v prospech 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469   

 

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 56/2018, vyhotoveným znalcom  Ing. Arch. 

Júliusom Facunom, Odbojárov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty vecného bremena vyplývajúceho z obmedzenia vlastníckeho práva – práva strpieť stavbu 

elektrickej prípojky na pozemkoch KNC parc. č. 295/2, 323/1, 299 a KN E parc. č. 290/6 k.ú. 

Šišov  

 

 vo výške 0,43 EUR/m
2
, čo je pri výmere 109 m

2
 náhrada zaokrúhlene vo výške 47,00 EUR 

(slovom: štyridsaťsedem eur), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Slovak Telekom, 

a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:           35 763 469. 

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "E"  p. č. 119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.   

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 2203/2017 - 151/2017, spočívajúceho v práve 

umiestnenia inžinierskych sietí a pre ochranné pásmo 1m na každú stranu od vedenia a práva vstupu 

a prístupu    na pozemok KNE parc. č. 119/2 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 58/2014   a  vo 

vykonávaní na predmetnej nehnuteľnosti povolených činností potrebných  na zabezpečenie 
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prevádzky sústavy alebo siete v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

 

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 085/2018, vyhotoveným znaleckou organizáciou 

PBT s.r.o. v zastúpení Ing. Ivanom Brezianským vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 

bremena na dieloch pozemkov vytvorených GP          č. 58/2014 v obci Dolná Breznica, k. ú. 

Dolná Breznica, vybudovanou stavbou „Dolná Breznica rozšírenie NNK pre 3 RD – Urbánek“, na 

pozemku registra „E“ parc. č. 119/2 o výmere 7258 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaného na LV č. 1223, v rozsahu dielu č. 4 vo výmere 7 m
2
 a dielu č. 5 vo výmere 

20 m
2
  

 

 vo výške 0,80 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 27 m

2
 náhrada vo výške        21,60 EUR 

(slovom: dvadsaťjeden eur šesťdesiat centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – 

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

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 2203/2017 - 151/2017, spočívajúceho v práve 

uloženia inžinierskych sietí          s ochranným pásmom na pozemku CKN parc. č. 1711/2 v rozsahu 

vyznačenom geometrickým plánom č. 32271093-64/2017 a  v práve vstupu a  prístupu 

v ktoromkoľvek čase a  ročnom období za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie v prospech 

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

 

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 087/2018, vyhotoveným znaleckou organizáciou 

PBT s.r.o. v zastúpení Ing. Ivanom Brezianským vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 

bremena na dieloch pozemkov vytvorených GP          č. 32271093-64/2017 v obci Domaniža, k.ú. 

Domaniža, vybudovanou stavbou „Domaniža – Široké rozšírenie NNK, Bednár“, na pozemku  

registra „C“ parc.            č. 1711/2 o výmere 17309 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaného na LV č. 724, v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 12 m
2
 

 

 vo výške 0,80 EUR/m
2
, čo je pri výmere 12 m

2
 náhrada celkom vo výške  9,60 EUR (slovom: 

deväť eur šesťdesiat centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Stredoslovenská 

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

 

 



  

 

   

    9 
Zápisnica   č.  11/2019  z  KD pri Z TSK  zo  dňa 17. 06. 2019 
 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

stavbou "Udiča - Pri družstve - rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. 

Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 1641/2018 - 138/18, spočívajúceho v  práve 

uloženia inžinierskych sietí a k  nim prislúchajúcim ochranným pásmom v zmysle platných právnych 

predpisov, za účelom prevádzky, údržby a  rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom 

období na pozemok KNE parc. č. 280/15 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 24/2018, 

vyhotoveným dňa 02.3.2018 a  vo vykonávaní          na predmetnej nehnuteľnosti povolených 

činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v  prospech Stredoslovenskej 

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

 

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

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

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

Udiča, okres Považská Bystrica, vybudovanou stavbou „Udiča – Pri družstve – rozšírenie  NNK“                 

na pozemku registra „E“ parc. č. 280/15 o výmere 10307 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaného na LV č. 3515, v rozsahu dielu 1    vo výmere 72 m
2
 

 

 vo výške 0,54 EUR/m
2
, čo je pri výmere 72 m

2
 náhrada celkom vo výške  38,88 EUR (slovom: 

tridsaťosem eur osemdesiatosem centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – 

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

 

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

stavbou "Udiča Prosné vývod NNK, Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. 

Udiča      v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 2091/2018 - 187/18, spočívajúceho v  práve 

uloženia inžinierskych sietí (a k nim prislúchajúcim ochranným pásmom v zmysle platných právnych 

predpisov, za účelom prevádzky, údržby a  rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom 
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období na pozemok KNE parc. č. 280/15 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 38a/2018, 

vyhotoveným dňa 17.5.2018 a vo vykonávaní        na predmetnej nehnuteľnosti povolených činností  

potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v  prospech Stredoslovenskej distribučnej, 

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

 

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 66/2019, vyhotoveným znaleckou organizáciou Znalex 

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

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

okres Považská Bystrica vybudovanou stavbou „Udiča Prosné vývod NNK, Hladký“ na pozemku 

registra „E“ parc. č. 208/15 o výmere 10307 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného na LV č. 3515, v rozsahu dielu 6 vo výmere 78 m
2
 

 

 vo výške 0,54 EUR/m
2
, čo je pri výmere 78 m

2
 náhrada celkom vo výške   42,12 EUR (slovom: 

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

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

 

 

 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.   

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 08. 07. 2019 

prerokovalo  a  
 

r o z h o d l o 
 
 

o zverení nasledovného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja: 

 

 „SO 29.38.09 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu na Vlárskej ul. v nžkm 121,833 okrem 

stien nad chodníkom pre peších a pod chodníkom pre peších, okrem časti oporných múrov 

pod železničným mostom (tubus)   (29.38.09.01, 29.38.09.02)“ v hodnote      5.895.028,70   

eur.    

 „SO 29.38.02.01-1 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska - bez chodníkov“ v 

hodnote         832.391,87   eur. 

 

 

do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05  

Trenčín,  IČO:  37915568  dňom podpisu  Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

 

 

Ing. M. Mičega- kedy a akým spôsobom bol preverený stavebno-technický stav podjazdu na 

Brnianskej ulici, v minulosti bol tento podjazd vytopený. 

 

Mgr. R. Hladký – v roku 2018 boli  Z TSK schválené zmluvy o budúcich zmluvách, v ktorých  bolo 

jasne definované, že TSK prevezme do vlastníctva príslušné stavebné objekty v deň, kedy nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na príslušný stavebný objekt. 
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Ing. S. Judinyová – v rámci kolaudačného konania stavebný úrad zvolal  miestnu obhliadka za účasti 

zástupcu budúceho vlastníka TSK, budúceho správcu SC TSK, zástupcu ŽSR a ďalších prítomných, 

na ktorej bol podpísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov.. 

 

Ing. M. Mičega – stačí si pozrieť sociálne siete, ten podjazd vytápa a nestíha  odčerpávať vodu,                 

to znamená, že to dielo je zle spravené. Aspoň v tejto časti ako sme to prevzali. Ja tvrdím reálny stav, 

ja netvrdím domienku.  

  

Ing. R. Karkuš – zástupcovia SC TSK boli pri preberaní SO, aj počas zimnej údržby, kedy sme 

prečistili zadržiavace koše. Tie čerpadlá fungujú, je možné, že projektant  podcenil napojenie na 

kanalizáciu, ale voda odtečie, aj keď pomalšie, ale odtečie. Či je to dôvod na neprevzatie, neviem 

posúdiť, ale stavba je vybudovaná v zmysle projektovej dokumentácie. Pri veľkom daždi je pravda, 

že tam voda zostane, ale tie čerpadlá ju postupne odčerpávajú. 

 

Ing. M. Mičega - vytápalo to ešte pred 3 rokmi, mali to riešiť ešte počas jazdy, ešte vtedy, v tomto 

čase už je to neskoro. 

 

Na ďalšej komisií dopravy odbor dopravy podá informáciu o prebratí SO v rámci dotknutej stavby 

modernizácie žel. trate. 

 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – gymnázium v Handlovej,  budova bola niekoľko krát ponúknutá na 

odpredaj ako prebytočný majetok TSK, požiadal zabezpečiť kosenie v areály školy minimálne 1 / 2 

krát ročne. 

 

Ing. R. Ozimová – kosenie je zabezpečené v súlade so VZN mesta, má to na starosti  vnútorná 

prevádzka TSK.  Treba to poslať na vnútornú prevádzku TSK p. Hrubovi, ktorý je za to zodpovedný. 

 

K bodu č. 4 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2020 (2.zmena) 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. Martina Lamačková – predložila návrh projektu na schválenie žiadosti o NFP v rámci programu 

Interref V-A Slovenská republika – Česká republika 2014- 2020 s názvom „ Zlepšenie dopravnej 

dostupnosti Bošáckej doliny“ 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 6 

Ing. Martina Lamačková – predložila návrh projektu na schválenie žiadosti o NFP v rámci OP 

Efektívna verejná správa s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“  

 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie predložený materiál a návrh na uznesenie. 
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K bodu č. 7 

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

obdobie 2018/2019 

  

Rôzne: 

Ing. M. Mičega  - električná ulica v Trenčíne, je tam odstavná plocha sú tam presunuté 2  nefunkčné 

autobusy. Neviem kto ich tam presunul.  Požiadal o riešenie. Je to miesto ležiace mimo cesty.                      

Od Ing. Hartmanna z Mesta TN mám informáciu z pozemku mesta ich presunuli na toto miesto. 

 

Ing. M. Briestenský – preveríme a následne podáme informáciu. 

 

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

 

 

                                                                                                      Podpis 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa:   17.  júna 2019 

 

 

 

 

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


