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Zápisnica   č.  22/2021   z  KD pri Z TSK  zo  dňa  19. 04. 2021 
 

Z á p i s n i c a  č. 22/2021 
z 22.  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 19. apríla 2021  v čase od 10.00. hod – 13.15 hod. 

 

 

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

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na obdobie júl – december 2021, predkladá Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

3.   Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach, predkladá                   

Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK 

 

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

odd. právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe                       

SC TSK, Brnianska 3, 911 05  Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie.   

 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu     a predaja nehnuteľného majetku 

- pozemkov registra "C" parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech ORAVING 

Real s.r.o., Námestovo. 

 

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

pozemku parc. č. 1654/41 vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č. 1654/38, 1654/39 vo 

vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. Beckov. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-koch registra "E" p. č. 2622/1, 

6102/3  a registra "C" p. č. 6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica. 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozem-ku registra "C" parc. č. 704/1 

k. ú. Zemianske Lieskové v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej rod. 

Bučkovej. 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozem-ku registra "C" parc. č. 

3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" p.č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 
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5. Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020, predkladá                   

Ing. Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného 

 

         b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho  

         samosprávneho kraja za rok 2020, predkladá Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

6.    Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023, 1.zmena, 

predkladá Ing. Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného 

 

7. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme                         

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 zmluvným dopravcom, predkladá                   

Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru dopravy 

 

8.    Výročná správa o činnosti a hospodárení SC TSK za rok 2020, predkladá Ing. Radovan    

  Karkuš, poverený riadením SC TSK 

9.  Rôzne 

10.  Záver 
 

 

K bodu č. 1 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – privítal členov Komisie dopravy a pozvaných hostí: Ing. M. Danka, 

riaditeľa SAD PD, a.s., Ing. Ľ. Prchlíka, prevádzko-ekonomického riaditeľa SAD TN, a.s.,                           

Ing. R. Karkuša, povereného riadením SCTSK a   zástupcov Úradu TSK.  

Informoval o ospravedlnený Ing. T. Merašického, ktorý si zaslané materiály preštudoval a nemá 

zásadné pripomienky ani k jednému z predkladaných bodov a súhlasí s prijatím stanovísk,                

ako  sú navrhnuté. Prípadné otázky k materiálom bude adresovať na zasadnutí druhej komisie, ktorej                   

je členom. 

Komisia dopravy je uznášaniaschopná. 

 

Ing. M. Mičega – požiadal o doplnenie ďalšieho bodu do programu o informáciu o Juhovýchodnom 

obchvate mesta Trenčín. 

Prítomní členovia komisie dopravy hlasovali a súhlasili s pridaním nového bodu do dnešného 

programu komisie dopravy. 

 

K bodu č. 2 

Ing. Pavol Zigo – predložil Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie                  

júl - december 2021. K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie 

otázky. 

 

Stanovisko č. 185/KD pri Z TSK/2021 

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

schváliť 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

júl – december  2021. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 3 

Ing. Marek Briestenský – predložil Informáciu  o výsledku kontroly NKÚ na Úrade TSK o prijatých 

opatreniach 

 

E. Dvonč – bližšie vysvetliť kontrolné zistenie č. 7 

Obstaranie elektromobilov formou operatívneho leasingu bolo nehospodárne, čím bolo porušené 

ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako sa s tým 

vysporiadame? 

Operatívny leasing je pre TSK výhodnejší ? 

 

Mgr. T. Baláž – NKÚ zistilo, že v roku 2016 TSK obstarávalo 4 elektromobily, vzhľadom                           

na kapacitu batérie nebolo možné s tými elektromobilmi jazdiť dlhšie trasy ako BA a spať,                         

to znamená, že auta boli využívané len na krátke trasy. Vysúťažené  bolo to, že ročný nájazd                   

1 elektromobilu bolo 30 tis. km. Tieto elektromobily nájazdy samozrejme nedosahovali,  z dôvodu 

kapacity batérie. NKÚ zistilo, že obstarávanie, ktoré bolo na 4 elektromobily pri nájazde 30 tis. km 

bolo nehospodárne, nakoľko tieto elektromobily reálne dosahovali nájazd zhruba 10 tis. km každé. 

To znamená, že NKÚ odporučilo TSK pri ďalšom obstarávaní  aj teda formou operatívneho leasingu, 

aby bola vytvorená analýza reálne skutočných potrieb TSK. 

TSK analýzu spracovalo a na ďalšie obdobie je plánované  obstarávanie formou operatívneho 

leasingu pre 4 elektromobily, z toho 2 elektromobily s 2 ročným plánovaným nájazdom 5 tis. km                      

pre potreby alokovaného pracoviska Nováky v rámci projektu, preplácané z projektu a pre Úrad TSK 

sa plánuje obstarať 2 elektromobily s plánovaným ročným nájazdom 15 tis. km takto naplánovaný 

leasing by už mal pokrývať reálne potreby TSK. 

 

 E. Dvonč - tak v tomto prípade by som požiadal hlavného kontrolóra, aby prekontroloval zmluvu, 

pretože degradácia batérie o skoro 40-50% nie je možná z hľadiska záruky.  V dnešnej dobe,                              

na bežné elektromobily  sa dávajú záruky za batériu, pokiaľ dôjde k degradácií tak je to nejaká vada, 

je úplne jedno či ten elektromobil najazdil 10 tis. km ročne alebo 30 tis. km ročne, je tam záruka 

najazdených km a kapacita batérie nesmie klesnúť pod určitú hodnotu, potom už vykazuje to,                           

že by tam mal byť nejaký problém v prípade záruky. 

 

Ing. R. Ozimová -  ohľadom otázky či finančný, operatívny leasing hrali veľkú rolu fin. prostriedky, 

viete aká bola zadlženosť  v období od roku 2014 tam sme mali dosť vysokú úverovú zadlženosť,                            

tak keby sme išli cez finančný leasing vstupuje to TSK do dlhu, hľadali sme cestu ako obstarať 

vozidlá a samozrejme nenavýšiť dlhovú brzdu TSK. V tom čase sme nevedeli ako vydržia tie batérie, 

bolo to niečo nové, spusti sa  projekt Zelenej župy, preto sme v tom období išli do operatívneho 

leasingu. Bola spracovaná aj analýza, ktorú TSK predkladalo teraz pri kontrole NKÚ. Najväčší 

problém a to bolo aj upozornenie pre zodpovedných zamestnancov, že nikto nesledoval vyťaženosť 

týchto vozidiel a to  bol najväčší kameň úrazu. 

 

Prebehla diskusia. 

 

Ing. J. Trstenský – nech sa preverí to čo tu bolo povedané, v rámci záručných podmienok – kapacita 

batérie, najazdené km. 
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Stanovisko č. 186/KD pri Z TSK/2021 

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

na vedomie: 

 
1.  Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 

2. Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorej účelom bolo  preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov pri využívaní verejných prostriedkov a majetku 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 

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

 

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SC TSK, 

Brnianska 3, 911 05  Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie.   

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 187/KD pri Z TSK/2021 

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

 

rozhodnúť: 

1. o neupotrebiteľnosti majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

správcu Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

IČO:37915568, evidovaného v účtovnej evidencií správcu ako: 

NM Prístrešok pre autá a dielne, časť Prístrešok pre autá 

- inventárne číslo: 021-10/19 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.12.  1972 

- obstarávacia cena: 13 901,71 eur 

   

2. o vyradení majetku špecifikovaného v bode 1. tohto uznesenia z evidencie dňom jeho 

likvidácie. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu     a predaja nehnuteľného majetku - 

pozemkov registra "C" parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech ORAVING Real 

s.r.o., Námestovo. 

 

 

E. Dvonč – spoločnosť najskôr postavila a potom im to schvaľujeme, postupnosť krokov                           

sa mi zdá nelogická. 

 

Mgr. T. Baláž – postavili so súhlasom, v roku 2019 bola podpísaná Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v kompetencií predsedu TSK. 

 

E. Dvonč - predseda to síce podpísal, ale mne sa nepáči ten postup. Ja nemám s tým problém, nech         

tá stavba stojí, ale chcem, aby to išlo najskôr do Zastupiteľstva TSK a potom problém bude 

vyriešený. 

 

Ing. R. Karkuš – problém je väčšinou ten, že projektant niečo navrhne a to záberové pásmo je úplné 

iné ako to v skutočnosti potom vyzerá, takže, keď sa stavba zrealizuje majú k tomu pripomienky, 

mesto, obec,...a dotlačia toho stavebníka, že počas realizácie  diela mu dajú rozšíriť cestu a ide                       

to  na úkor pozemkov, ktoré neboli ani v pôvodnom projekte zahrnuté. Preto sa do zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve dáva, že vysporiadanie pozemkov bude po realizácií stavby. 

 

Doc. PaedDr. J. Božík, PhD. – v meste PE by som si to takto nemohol dovoliť, čerpacia stanica                     

to je biznis... 

 

Mgr. T. Baláž - ak bude záujem poslancov Z TSK  schvaľovať aj zmluvy o budúcich zmluvách                   

je to kompetenčne na tom, ako si to upravíte s predsedom TSK. 

 

Ing. S. Judinyová – na odbor dopravy chodí niekoľko desiatok žiadostí k napojeniu inžinierskych 

sietí k novostavbám, k rekonštrukciám rodinných domov, ktorých hlavné vetvy vody, plynu, 

kanalizácie boli v minulosti vybudované v telese cesty, takže reálne ani iná možnosť nie je ako 

napojiť sa v danom mieste a realizovať prípojku. Tým môže dôjsť k zasiahnutiu pozemku                                

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Ak  budete trvať na tom, že všetky vecné 

bremena pred realizáciou budú musieť isť na schválenie do Z TSK, takýmto spôsobom zablokujeme 

minimálne na 2-3 mesiace ( keďže ZTSK býva každý 2 resp. 3 mesiac) všetkých stavebníkov, ktorí 

budú žiadať  prípojku k RD. 

 

E. Dvonč - ja tom chápem, ale oni musia pochopiť, že máme nejaké transparentné nakladanie 

s majetkom. 

 

 Prebehla diskusia. 

 

 

Pozmieňovací návrh  komisie dopravy (E.Dvnoč): 

Komisia dopravy navrhuje zvýšiť kúpnu sumu určenú Znaleckým posudkom  o  3-násobok,                         

to znamená z 24 018,24 eur na 72 054,72 eur. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Stanovisko č. 188/KD pri Z TSK/2021 

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

 

I.   r o z h o d n ú ť 
 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území 

Beckov, zapísaného na LV č. 1831 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape :  
 

- pozemok parc. č. 1654/35 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1654/36 o výmere 734 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie. 

 
 

II.   u r č u j e 
 

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 Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v 

katastrálnom území Beckov, zapísaného na LV č. 1831 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape :  
 

- pozemok parc. č. 1654/35 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1654/36 o výmere 734 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie, 

 

v prospech kupujúceho - ORAVING Real s.r.o., Nábrežie 1164/13, 029 01 Námestovo, IČO: 

36 768 413 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,  za kúpnu cenu vo výške 72 054,72 EUR                

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov.  
 

 

 
III.   s c h v a ľ u j e  
 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území 

Beckov, zapísaného na LV č. 1831 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape :  
 

- pozemok parc. č. 1654/35 o výmere 54 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha               a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1654/36 o výmere 734 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha               a nádvorie, 

 

v prospech kupujúceho - ORAVING Real s.r.o., Nábrežie 1164/13, 029 01 Námestovo, IČO: 

36 768 413 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,  za kúpnu cenu vo výške 72 054,72 EUR       

(slovom: dvadsaťštyritisícosemnásť eur dvadsaťštyri centov) ako prevod pozemkov 

zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona               

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  
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Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Doc. PaedDr. J. Božík, PhD. – komisia dopravy by mala požiadať o vypracovanie dodatku 

k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK tak, aby podobné komerčné aktivity boli vždy predmetom 

rokovania Z TSK. 

 

Mgr. T. Baláž – na najbližšom  júnovom Z TSK sa budú predkladať aktualizované Zásady 

hospodárenia s majetkom TSK. 

 

 

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

pozemku parc. č. 1654/41 vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č. 1654/38, 1654/39                                

vo vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. Beckov. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 189/KD pri Z TSK/2021 

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

 

I.   r o z h o d n ú ť 

 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom 

území Beckov, parcela registra „C“:  

 

- pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,      

vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020 na oddelenie parcely č. 1654/41, 

vyhotoveným dňa 1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., Železničná 32/1155, Nové 

Mesto nad Váhom, úradne overeným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 61/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 1654/31 o výmere 809 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1831.   

 

II.   u r č i ť 

 

prevod - zámenu  

 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

Trenčín, nachádzajúceho sa v  okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom 

území Beckov, parcela registra „C“:  

 

- pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
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vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020 na oddelenie parcely č. 1654/41, 

vyhotoveným dňa 1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., Železničná 32/1155, Nové 

Mesto nad Váhom, úradne overeným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 61/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 1654/31 o výmere 809 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1831.   

 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve K.L.K. spol. s r.o., 916 31 Kočovce č. 431, v 

okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území Beckov, zapísaného na LV 

č. 1041 v časti A: Majetková podstata -  Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape :  

 

- pozemok parc. č. 1654/38 o výmere 11 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

  

- pozemok parc. č. 1654/39 o výmere 96 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

celkom o výmere 107 m
2
, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a  využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

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

 

 

III.   s c h v a ľ u j e  

 

prevod - zámenu  

 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

Trenčín, nachádzajúceho sa v  okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom 

území Beckov, parcela registra „C“:  

 

- pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020 na oddelenie parcely č. 1654/41, 

vyhotoveným dňa 1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., Železničná 32/1155, Nové 

Mesto nad Váhom, úradne overeným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 61/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 1654/31 o výmere 809 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1831.   

 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve K.L.K. spol. s r.o., 916 31 Kočovce č. 431, v 

okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území Beckov, zapísaného na LV 

č. 1041 v časti A: Majetková podstata -  Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape :  

 

- pozemok parc. č. 1654/38 o výmere 11 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

  

- pozemok parc. č. 1654/39 o výmere 96 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

celkom o výmere 107 m
2
, 
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ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a  využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

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

 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním v sume 3 813,00 EUR (slovom: tritisícosemstotrinásť 

eur) zo strany K.L.K. spol. s r.o., 916 31 Kočovce  č. 431, IČO: 31 437 656, ktorá bude doplatená na 

účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy 

uzavretej na základe tohto uznesenia. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "E" p. č. 2622/1, 

6102/3  a registra "C" p. č. 6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 190/KD pri Z TSK/2021 

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

s c h v á l i ť 

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

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

č. 9467 k. ú. Považská Bystrica,  nachádzajúcich sa v obci Považská Bystrica,  okres Považská 

Bystrica,  
 

parcely  registra „E“ 
 

-   pozemok  parc. č.  2622/1  o  výmere  1145 m
2
,    druh   pozemku  orná  pôda,              

-   pozemok  parc. č.  6102/3  o  výmere  17257 m
2
,  druh   pozemku  ostatná  plocha,              

 

parcela  registra „C“  

-   pozemok parc. č.  6102/170 o výmere  285 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná plocha              

    a nádvorie:       
 

 

 uloženie inžinierskych sietí - vodovodu s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho 

pôdorysného okraja uloženého potrubia   
 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 2/20 na zriadenie vecného bremena práva 

uloženia inžinierskej siete cez pozemok parcela reg. C – KN  č. 2612/1,2612/3, 2617/5, 6102/2, 

6102/20, 6102/29, 6102/116, 6102/121, 6102/170, a reg. E – KN č. 2611/2, 2614/1, 2614/3, 

2615/2, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622/1, 6102/3, 6111/4, 6111/22, ktorý vyhotovil dňa 20.01.2020                      

Ing. Ladislav Rajninec, Geoprojekt - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 339 

377 a bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 

11.02.2020 pod číslom 71/2020  
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 vstup na dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere za účelom prevádzkovania  vodovodu, 

jeho opravy a údržby  
 

 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 v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá pre 

Mesto Považská Bystrica činí sumu vo výške 13,92 EUR/m
2
,  čo je pri výmere 463 m

2 
náhrada 

celkom vo výške 6 444,96 EUR (slovom: šesťtisíc štyristoštyridsaťštyri eur deväťdesiatšesť centov). 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 704/1                  

k. ú. Zemianske Lieskové v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej rod. 

Bučkovej. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 191/KD pri Z TSK/2021 

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

s c h v á l i ť 

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

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemku zapísaného na LV č. 799 k. 

ú. Zemianske Lieskové, nachádzajúceho sa v obci Melčice - Lieskové, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok  parc.  č.  704/1 o  výmere  4483 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 umiestnenie a uloženie kanalizačnej a plynovej prípojky                                                                                                                                
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 45403066-052/2021 na zriadenie vecného bremena na 

pozemku č. 704/1, ktorý vyhotovila dňa 26.03.2021  Ing. Eva Bajzíková, MAP GEO Trenčín 

s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45403066 a bol úradne overený Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 09.04.2021 pod číslom 436/21 (diel č. 1 vo výmere 13 m
2
, 

diel  č. 2 vo výmere 19 m
2
) 

  

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv kanalizačnej a plynovej prípojky  
 

 na dobu neurčitú  
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 v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej rod. Bučkovej, obaja bytom Švermova 

1615/31, 911 01 Trenčín a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 244/3 o výmere 

762 m
2
, druh pozemku záhrada a parc.  č. 244/18 o výmere 215 m

2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie a rodinného domu (t. č. rozostavaný) na parc. č. 244/18 k. ú. Zemianske 

Lieskové 

 

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

s  majetkom TSK pre obec Melčice - Lieskové vo výške  5,55 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 32 m

2
 

jednorazová náhrada celkom vo výške 177,60 EUR (slovom: stosedemdesiatsedem eur 

šesťdesiat centov). 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozem-ku registra "C" parc. č. 3983/1 

k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

 
K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 192/KD pri Z TSK/2021 

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

s c h v á l i ť 

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

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť  na pozemku zapísanom na LV č. 2574 

k. ú. Trenčianske Jastrabie, nachádzajúcom sa v obci Trenčianske Jastrabie, v  okrese Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

-   pozemok  parc. č.  3983/1 o  výmere  26827 m
2
,  druh pozemku zastavaná  plocha  a nádvorie:      

 ochranné a  bezpečnostné pásma inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného 

z  vecného bremena, vybudovaných na pozemku registra „C“ parc. č. 3983/2 o výmere 4595 

m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Trenčianske Jastrabie 

 

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 36335924-001-21 na vyznačenie vecného 

bremena na práva uloženia plynovodu vo vyznačenom rozsahu, ktorý bol vyhotovený dňa 

05.03.2021 Ing. Danielom Panákom, Súkromná Geodézia Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01 

Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa 15.03.2021  pod  č.  302/21  (diel č. 2 vo výmere  326 m
2
),  

 

 prechod a prejazd zamestnancov a  vozidiel oprávneného z  vecného bremena za účelom 

údržby a  opravy plynárenských zariadení vybudovaných na pozemku registra „C“ parc. č. 

3983/2 o výmere 4595 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Trenčianske 

Jastrabie, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú 

nehnuteľnosť     
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 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z  vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s., Mlynské 

Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 
 

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

TSK pre mesto Trenčín vo výške 5,55 EUR/m
2
,  čo je pri výmere 326 m

2
 jednorazová náhrada 

celkom vo výške 1 809,30 EUR (slovom: tisícosemstodeväť eur tridsať centov), ktorú uhradí Peter 

Petrušek,   S. Chalupku 1427/8, 911 01 Trenčín.   

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                        

na pozemku registra "C" p.č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 193/KD pri Z TSK/2021 

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

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 - 353/2021, ktoré spočíva v práve zriadenia 

elektroenergetických zariadení (káblové NN vedenie)  a v práve vstupu na zaťažené nehnuteľnosti 

v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva 

k zaťaženým nehnuteľnostiam vybudovaním elektroenergetického zariadenia v prospech vlastníka 

elektroenergetického zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518,                  

so sídlom Čulenova 6, Bratislava v súlade s geometrickým plánom č. 34125361-458/2020                           

na pozemku registra CKN parc. č. 3983/1, zm. č. 61/21, 72/21.   

 

 stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá pre obec Trenčianske 

Jastrabie činí sumu vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  pri  výmere 7 m

2
 jednorazová náhrada celkom 

vo výške 38,85 EUR (slovom: tridsaťosem eur osemdesiatpäť centov), ktorú uhradí oprávnený                    

z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,                       

IČO: 36 361 518. 
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh Záverečného účtu TSK na rok 2020. 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Ing. P. Zigo – predložil stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 

2020 

 

Stanovisko č. 194/KD pri Z TSK/2021 

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

schváliť 

1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020                         

vo výške 17 579 304,22 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    6 100 000,-    eur 

b) tvorbu peňažného fondu v objeme             11 479 304,22 eur 

 

3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 s výrokom celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
 

 

Stanovisko č. 195/KD pri Z TSK/2021 

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

na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2020. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh na 1. Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 

 

Doc. PaedDr. J. Božík., PhD. – v prvých mesiacoch tohto roku dostalo každé sociálne zariadenie, 

zhruba 20,- eur na klienta zo štátu na nákup vitamínových balíčkov, následne som telefonoval 

županovi, že bolo by pekné gesto od samosprávneho kraja, keby sme dali na jedno zariadenie 1000,-  

eur a máme ich 20 a nakúpili by sa vitamíny na prelome mesiacov máj, jún, júl,..a je pravda, že 

organizmus staršieho človeka inak reaguje na chorobu, keď je trosku nadopovaný.. 

Primárne riešiť starších ľudí, neskôr možno pouvažovať aj o stredoškolákoch... 

 



  

 

   

    14 
Zápisnica   č.  22/2021   z  KD pri Z TSK  zo  dňa  19. 04. 2021 
 

Ing. R. Ozimová – tento návrh dokážeme zapracovať v rámci rozpočtových opatrení predsedu TSK. 

Pre nás je podstata, že robíme niečo pre obyvateľov tohto kraja na zmiernenie tejto situácie. Pokiaľ                        

si toto vedenie TSK ozrejmi, nevidím problém. 

Zmena rozpočtu je tvorená tak, že čo je v príjmoch, to je vo výdavkoch, v predloženom návrhu                     

by sme museli konkrétne zrušiť nejaké výdavky, ale kľudne to môže byť téma na rokovanie Z TSK, 

kde poveríte predsedu TSK so zabezpečením finančných prostriedkov na túto aktivitu, následne fin. 

odbor v rámci voľných fin. zdrojov dotknuté fin. prostriedky zabezpečí. 

 

Ing. R. Ozimová - necháme to na úrovni Rady predsedov Z TSK tam si to ujasníte, my zatiaľ 

zverejníme Návrh 1. Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021-2023, tak ako je a potom to pôjde                                 

ako poslanecký návrh. 

Zatiaľ to vyčleníme 24 tis. eur na oddiel sociálneho zabezpečenia a potom jednotlivé fin. prostriedky 

budú rozposlané na jednotlivé zariadenia podľa počtu klientov v jednotlivých zariadeniach. 

 

Prebehla diskusia. 

 

Stanovisko č. 196/KD pri ZTSK/2021 

Komisia dopravy pri ZTSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť 

Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmenu)  

 

a  zároveň odporúča z rezervného fondu vyčleniť fin. prostriedky v objeme 24 tis. eur na zakúpenie 

vitamínových doplnkov pre klientov zariadení sociálnych služieb. 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 

Mgr. R. Hladký – predložil Správu o náhrade preukázanej strate za zrealizované služby vo verejnom 

záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 zmluvným dopravcom. 

 

Ing. M. Danko – boli zavedené aj priame spoje PD – TN mimo týchto opatrení, nás ako dopravcov 

neteší táto situácia aká je, máme pocit krivdy voči štátu, ktorý je schopný podporovať súkromných 

dopravcov na rozdiel od nás, kde urobil schému pomoci, ktorá dopláca mesačne pre súkromných 

dopravcov, žiaľ bohu ani sad-ky ani dopravné podniky do tohto nespadajú. 

Spoj PD- TN evidentne sa ukázalo, že má zmysel 

 

Ing. Ľ. Prchlík – doplním kolegu, od septembra do októbra, kedy boli zavedené mal rastúcu 

tendenciu, čo sa týka počtu prepravených osôb a tržieb, všetky tie spoje...samozrejme, prišla 

pandémia, žiaci vypadli a dostali sme sa do prázdninového režimu, tak sa aj tam ukázal značný 

pokles..tieto spoje majú svoj význam, ale v období, keď bude bežný stav... 

 

 

 

Stanovisko č. 197/KD pri Z TSK/2021 

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

I. zobrať na vedomie  
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Správu o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 zmluvným dopravcom; 

II. schváliť 

Úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 

2020 pre zmluvných dopravcov: 

 

SAD Prievidza, a.s. vo výške    2 117 143,-eur 

SAD Trenčín, a.s. vo výške    3 885 709,- eur 

 

 

K bodu č. 8 

Ing. R. Karkuš – predložil Výročnú správu o činnosti a hospodárení SC TSK za rok 2020. Je 

zverejnená v Knižnici pre poslancov Z TSK. 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

   

K bodu č. 9 

Nový bod rokovania 

Ing. M. Mičega – požiadal som zaradiť nový bod do programu komisie dopravy, ktorým by nám bolo 

vysvetlené, stanovisko TSK ku zmenám a doplnkom č. 4 UPN mesta Trenčín. Jedná sa o zmenu, 

ktorá bola schválená na mestskom zastupiteľstve Mesta TN a podľa mojich informácií Mesto Trenčín 

čakalo s tým, aby mohlo schváliť túto zmenu, ktorá bola prerokovaná ešte v roku 2018 nemalo  

údajne kladné stanoviská  a medzi nimi ani TSK. A TSK  14.01. 2021 po opätovnom prerokovaní 

vydalo kladné stanovisko a dokonca v tom stanovisku ešte uviedlo, že TSK na základe rokovania 

s mestom TN súhlasí so zmenami a žiada, aby bol juhovýchodný obchvat presunutý z navrhovaného  

obdobia   ÚP do výhľadového  obdobia. 

Zo záväznej časti ÚP Mesta Trenčín bola vyhodená časť o Juhovýchodnom obchvate  a  bola 

presunutá do výhľadovej a do záväznej časti sa presunula časť preložky cesty I/61 do parku.  

 

Ing. Z. Birasová – predložila stanovisko Ú TSK. 

 

Prebehla diskusia. 

 

 

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

na komisií.              

 

 

                                                                                              Podpis 

Zapísala:  

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

Dňa:   19.04. 2021 

 

 

 

 

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


