
Zápisnica č.23/2021
z 23. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupitel’stve Trenčianskeho samosprávneho kraja

na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

zo dňa 21. júna 2021 V čase 0d 10.00. hod - 11.00. hod.
 

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

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola prijatých stanovísk

3. Návrh na riešenie prebvtočného maietku TSK — predkladá Mgr. Tomáš Baláž, vedúci odd.

právneho, správy majetku a VO:

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1
k.ú. Kubrá V prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.

Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na

pozemku registra "C" parc. č. 154 k. ú. Libichava V prospech Západoslovenskej

distn'bučnej, a. s., Bratislava.

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku -
pozemkov registra "C" parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie V prospech

Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny Kopeckej.

Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK k. ú. Dubnica nad Váhom

5 Mestom Dubnica nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "Q" parc. č. 603/2 k.

ú. Vieska - Bezdedov V prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Zilina.

Návrh na rozhodnutie o neupotrebitel’nosti a vyradení majetku TSK V správe SC TSK
(Laminátová hala na soľ, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej

likvidácie

Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK V správe SC TSK
(Laminátová hala na soľ, Bn/B), Brnianska 3, 911 05 Trenčín 2 evidencie formou fyzickej

likvidácie.

Návrh na rozhodnutie o neupotrebitel’nosti a vyradení majetku TSK V správe

SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE), Brnianska 3, 911 05 Trenčín 2 evidencie formou

fyzickej likvidácie.

Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK V správe

SC TSK (drevená bunka, plechová búda, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Z evidencie formou fyzickej likvidácie.
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4. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK- predkladá Mgr. Tomáš Baláž,
vedúci odd. právneho, správy majetku a VO:

5. Vyhodnotenie Výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2020/2021

(materiál predložený do Knižnice pre poslancov Zastupiteľstva TSK) - predkladá
Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

6. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho

samosprávneho kraja na roky 2013-2023 k 31.12.2020 (materiál predložený do Knižnice pre

poslancov Zastupiteľstva TSK) - predkladá Ing. Martina Lamačková, vedúcu Odboru
regionálneho rozvoja

7. Rôzne

8. Záver

K bodu č. 1

E. Dvonč — predseda komisie dopravy p. JUDr. Ing J . Stopka, PhD. je na PN, požiadal ma Viesť
dnešnú komisiu dopravy.

Z dnešného zasadnutia KD pri ZTSK sa ospravedlnili: T. Merašický, Mgr. Abramovičová,
P. Halabrín, PhDr. PaedDr. R. Novotná, F. Matušík, Ing. M. Mičega ariaditeľ SAD PD, a.s.

Ing. M. Danko.

Privítal členov Komisie dopravy a pozvaných hostí: Ing. Ľ. Prchlíka, prevádzko-ekonomického
Komisia dopravy zaujala stanoviska k jednotlivým materiálom V zmysle Článku 10. Odseku 3.:

Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej ako polovica
členov komisie —p0slancov. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici z rokovania.

K bodu č. 2

Ing. S. Judínyová — prijaté stanoviská na poslednej komisii dopravy zo dňa 19.04. 2021
Stanovisko č. 186/KD pri ZTSK/2021 — splnené.

Stanovisko č. 187/KD pri ZTSK/2021 — splnené.
Stanovisko č. 188/KD pri ZTSK/2021 — splnené.
Stanovisko č. 189/KD pri ZTSK/2021 — splnené.

Stanovisko č. 190/KD pri ZTSK/2021 — splnené.

Stanovisko č. 191/KD pri ZTSK/2021 — splnené.
Stanovisko č. 192/KD pri ZTSK/2021 — splnené.

Stanovisko č. 193/KD pri ZTSK/2021 — splnené.
Stanovisko č. 194/KD pri ZTSK/2021 — splnené.

Stanovisko č. 195/KD pri ZTSK/202l — splnené.

Stanovisko č. 196/KD pri ZTSK/2021 — splnené.
Stanovisko č. 197/KD pri ZTSK/2021 — splnené.
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K bodu č. 3
Mgr. T. Baláž — predložil nasledovné návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK:

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

2682/1 k.ú. Kubrá v prospech Západoslovenskei distribučnei, a.s., Bratislava.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. 198/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK

schváliť

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva V povinnosti povinného z vecného bremena -
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom na LV č. 4015

k.ú. Kubrá, nachádzajúcom sa V obci Trenčín, V okrese Trenčín,

Qarcela registra „ E “

- pozemok parc. č. 2682/1 0 výmere 3145 m2, druh pozemku ostatná plocha:

> uloženie elektroenergetického zariadenia

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

elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie

V rozsahu vyznačenom V geometrickom pláne č. 44566727-006/2021 na zriadenie vecného
bremena na pozemku p. č. 2278/1, ktorý vyhotovila dňa 28.01.2021 Ing. Eva Bajzíková, MAP

GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727 abol úradne overený Okresným
úržadom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.02.2021 pod č. 90/21 ( diel č. 1 V0 výmere 14

m )

> na dobu neurčitú

> v prospech oprávnevného z vecného bremena — Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,

816 47 Bratislava, ICO: 36 361 518

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

TSK, ktorá činí pre mesto Trenčín sumu V0 výške 15,93 EUIUmZ, čo je pri výmere 14 m2

jednorazové náhrada celkom v0 výške 223,02 EUR (slovom: dvestodvadsaťtri eur dva centy), ktorú
uhradí Dolná kopanica s.r.o., Kubranská č. 1727/292, 911 01 Trenčín.

Za: 5

Proti: O

Zdržal sa: 0
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0 Návrh na schválenie iednorazovei náhradv za zriadenie zákonného vecného bremena na

pozemku registra "C" parc. č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západoslovenskei

distribučnej, a. s., Bratislava.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. l99/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK

5 c h v á l i ť
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 - 2093/2020 — 137/210 na pozemok registra

CKN parc. č. 154 k. ú. Libichava V súlade s geometrickým plánom č. 34125361-213/2020, úradne

overeným pod č. 368/2020, ktoré spočíva V práve zriadenia elektroenergetického zariadenia
a V práve vstupu na pozemok V rozsahu nevyhnutnom na Výkon povolenej činnosti V prospech

vlastníka elektroenergetického zariadenia - Západoslovenskej distribučnej, a. s., so sídlom Čulenova
6, Bratislava, IČO: 36 361 518.
> stanovenú V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá pre obec Libichava

činí sumu VO výške 3,96 EUR/mz, čo je pri výmere 388 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške
1536,48 EUR (slovom: tisícpäťstotridsaťšesť eur štyridsaťosem centov), ktorú uhradí oprávnený

z vecného bremena — Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:

36 361 518.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

0 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaia nehnuteľného majetku -

pozemkov registra "C" parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie v prospech

Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny Kopeckei.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. 200/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK

I. rozhodnúť

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku VO vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraj a,
V správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraj a, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,

nachádzajúceho sa V okrese Trenčín, V obci Trenčianske Jastrabie, v katastrálnom území
Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 1959 V časti A: Majetková podstata - Parcel! registra

„C“ evidované na katastrálnej mape:

- pozemok parc. č. 1046/3 0 výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 1046/4 0 výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
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II. určiť

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 vokrese Trenčín, V obci Trenčianske Jastrabie,

V katastrálnom území Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 1959 V časti A: Majetková

podstata - Parcelv registra „C“ evidované na katastrálnei mape:

. 1046/3 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,- pozemok parc.

. 1046/4 0 výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
č

- pozemok parc. č

Ing. Mariánovi Kopeckému a Ing. Kataríne Kopeckej rod. Kurcinovej, obaja trvale bytom 913
22 Trenčianske Jastrabie č. 344 v celosti, za kúpnu cenu vo výške 1260,00 EUR (slovom:

tisícdvestošesťdesiat eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 93 ods. 8 pism. e)

zákona č. 446/2001 Z. z. 0 majetku vyšších územných celkov V znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva V potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom

registra „C“ parc. č. 1046/3 a parc. č. 1046/4, ktoré spolu s pozemkami registra „C“ parc. č. 216/1, 2,

3 a parc. č. 1048/2 k. ú. Trenčianske Jastrabie VO vlastníctve žiadateľov vytvoria súvislý

celok nehnuteľností Vhodný na užívanie jedného vlastníka a to ako súčasť rodinného domu súp. č.

344 V obci Trenčianske Jastrabie.

III. schváliť

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku VO vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho

kraja, V správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,
nachádzajúceho sa vokrese Trenčín, V obci Trenčianske Jastrabie, v katastrálnom území

Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 1959 V časti A: Majetková podstata - Parcel! registra

,,C“ evidované na katastrálnei mape:

- pozemok parc. č. 1046/3 o výmere 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemok parc. č. 1046/4 0 výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

Ing. Mariánovi Kopeckému a Ing. Kataríne Kopeckej rod. Kurcinovej, obaja trvale bytom 913
22 Trenčianske Jastrabie č. 344 v celosti, za kúpnu cenu VO výške 1260,00 EUR (slovom:

tisícdvestošesťdesiat eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 pism. e)

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

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva Vpotrebe usporiadania právneho vzťahu kpozemkom
registra „C“ parc. č. 1046/3 a parc. č. 1046/4, ktoré spolu s pozemkami registra „C“ parc. č. 216/1, 2,

3 a parc. č. 1048/2 k. ú. Trenčianske Jastrabie VO vlastníctve žiadateľov vytvoria súvislý

celok nehnuteľností Vhodný na užívanie jedného vlastníka a to ako súčasť rodinného domu súp. č.

344 V obci Trenčianske Jastrabie.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Zápisnica č. 23/202] z KDpriZTSK zo dňa 21.06.2021



0 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 603/2

k. ú. Vieska - Bezdedov v prospech Stredoslovenskei distribučnei, a. s., Zilina.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. 201/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK

schváliť

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva V povinnosti povinného Z vecného bremena -
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom V Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom na LV č. 2692

k. ú. Vieska - Bezdedov, nachádzajúcom sa V obci Púchov, okres Púchov,

Qarcela registra „ C “

- pozemok parc. č. 603/2 o výmere 11071 m2, druh pozemku zastavaná plocha anádvorie:

> zriadenie, uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí (el. podzemného káblového vedenia

NN) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam V zmysle platných právnych predpisov,

za účelom prevádzky, údržby, rekonštrukcie a modernizácie so vstupom V ktoromkoľvek
ročnom období

V rozsahu vyznačenom vgeometrickom pláne č. 40971805-68/2020, ktorý vyhotovil dňa

25.02.2021 Ing. Štefan Sakmár, Medzibrodie nad Oravou 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
40971805 na zriadenie vecného bremena na parc. č. KNC p. č. 209/20, 226/4, 224/10-11, 224/25,

224/32, 224/38, 224/42, 603/2, 608 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov,

katastrálnym odborom dňa 22.03.2021 pod č. 86/21 (diel č. 9 VO výmere 21 m2 adiel č. 10
VO výmere 14 1112)

> umožnenie vstupu osôb avjazdu vozidiel zdôvodu údržby, opráv, rekonštrukcie

a modernizácie inžinierskych sietí v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok

> na dobu neurčitú

> v prospech tretej osoby - oprávvneného zvvecného bremena - Stredoslovenskej distribučnej, a.s.,

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151

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

TSK, ktorá činí pre mesto Púchov sumu V0 výške 13,92 EUR/mz, čo je pri výmere 35 m2
jednorazové náhrada celkom v0 výške 487,20 EUR (slovom: štyristoosemdesiatsedem eur

dvadsať centov), ktorú uhradí firma Energostavby — IS s.r.0., F.Urbánka 802, 020 01 Púchov,
IČO: 50824490.

Za: 5

Proti: O

Zdržal sa: 0
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0 Návrh na rozhodnutie 0 neupotrebitel’nosti a vyradení majetku TSK v správe

SC TSK (Laminátová hala na soľ, TN), Brnianska 3, 91] 05 Trenčín z evidencie formou

[jgzickei likvidácie

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. 202/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK

rozhodnúť
1. 0 neupotrebitel’nosti majetku VO vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, V správe

správcu Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,
1ČO:37915568, evidovaného V účtovnej evidencii správcu ako:

TN Laminátová hala na sol’

- inventárne číslo: 021-10/26

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 30.06. 1982

— obstarávacia cena: 8 865,07 eur

- zostatková cena k 31.03. 2021: 30,52 eur

2. 0 vyradení majetku špeciňkovaného Vbode 1. tohto uznesenia z evidencie dňom jeho

likvidácie.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

0 Návrh na rozhodnutie 0 neupotrebitel’nosti a vyradení maietku TSK v správe SC TSK

(Laminátová hala na soľ, Bn/B), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou

[yzickei likvidácie.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. 203/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 evidencii správcu ako:

Hala na soľ - Bánovce n/B., na pozemku parc. č. 76/8 k.ú. Malé Chlievany

- inventárne číslo: 181519

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 01.10. 2003
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— obstarévacia cena: 24 204,01 eur

- zostatková cena k 31.03. 2021: 4 989,70 eur

2. 0 vyradení majetku špecifikovaného V bode 1. tohto uznesenia z evidencie dňom jeho

likvidácie.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

0 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe

SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou

fyzickej likvidácie.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. 204/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK

rozhodnúť

1. 0 neupotrebitel’nosti majetku VO vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe
správcu Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,
IČO:37915568, evidovaného V účtovnej evidencii správcu ako:

Hala na soľ Partizánske

- inventáme číslo: 181520

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 01.10. 2003
- obstarávacia cena: 27 755,76 eur

- zostatková cena k 30.04. 2021: 5 701,88 eur

2. 0 vyradení majetku špeciňkovaného V bode 1. tohto uznesenia z evidencie dňom jeho
likvidácie.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

0 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vvradení maietku TSK v správe

SC TSK (drevená bunka, plechová búda, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín

z evidencie formou fvzickei likvidácie.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

Stanovisko č. 205/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK
rozhodnúť

 

Zápisnica č. 23/202] 2 KDpriZTSK zo dňa 21.06.2021



1. o neupotrebíteľnosti majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, V správe

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

ICO:37915568, evidovaného V účtovnej evidencii správcu ako:

Názov majetku: TN Drevená chata — bunka

- inventárne číslo: 021-10/20

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 30.07. 1973
— obstarávacia cena: 516,3 eur

Názov majetku: TN Búda plechová

inventárne číslo: 021- 10/33
— dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.01.1989

— obstarávacia cena: 474,67 eur

2. o vyradení majetku špeciňkovaného Vbode 1. tohto uznesenia z evidencie dňom jeho

likvidácie.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Mgr. T. Baláž — predložil Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorý vo veľkej
miere reflektuje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, popritom sa upravujú aj ďalšie

skutočnosti. V rámci úprav Zásad hospodárenia s majetkom TSK sa definoval trvale prebytočný
majetok V súlade so zaužívaným procesom posudzovania možnosti jeho využitia a príslušné

ustanovenia podmienok OVS tak, aby z nich bol jednoznačne zrejmý spôsob a lehota oznámenia
prijatia návrhu V prípadoch, keď sa do OVS prihlási len jeden uchádzať, aby obsahovali konkrétne
príklady výnimočnosti prevodu/prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a opraviť

prerokovanie spôsobu prevodu/nájmu majetku.
Zmien je tam Viacero, niektoré majú len technický charakter, dovolím si odprezentovať, len tie

najvýznamnej šie z pohľadu majetku a hospodárenia.

E. Dvonč — doteraj šie pripomienky z predchádzajúcich komisií sa zapracovali do tohto materiálu.

Stanovisko č. 206/KD pri Z TSK/2021
Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK
schváliť

s účinnosťou od 01.08.2021 Zásady hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 5
Ing. R. Karkuš — predložil Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2020—

2021 — materiál je predložený V Knižnici pre poslancov Z TSK.

K bodu č. 6

Ing. Boledovičová — predložila Informativnu správu o plneni Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja TSK na roky 2013-20203 k 31.12. 2020. Materiál je predložený v Knižnici pre poslancov

Z TSK.

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky.

K bodu č . 7
Rôzne
Ing. P. Marušinec — dosť často, keď idem po cyklotrase je tam problém súžovkami, hady sa
vyhrievajú na cyklotrase a prechádzajú z jednej strany na druhú, predseda mi povedal, že SC TSK

vykonáva údržbu na týchto cyklotrasách, zabezpečili ste vykosenie na 1m okolo cyklotrás, je to
potrebné vykosiť ďalej, pretože hady sa zdržujú v0 vysokej tráve. Je to cyklochodník, ktorý patrí

VÚC a zase tie ďalšie veci tlačiť na Povodie Váhu. Jedná sa o úsek 0d diaľničného mosta smerom na

Skalku nad Váhom, tam je to frekventované hadmi.

Ing. R. Karkuš — SC TSK kapacitne zvláda na 2 kosy, nemáme ľudí na údržbu cyklochodníkov,

potrebujeme sa starať 0 cesty II. a 111. triedy, momentálne vykonávame vysprávky výtlkov

problém máme pod Skalkou , tam sú bufetári, je tam stále veľa smetí a tie musí odvážať správa ciest,
každý tvrdí, že si odvláka svoje smetie, ale my tam stále chodíme 2 x d0 týždňa odvážať smetie.

Ing. P. Marušinec- je potrebné z pozície župana na Povodie Váhu tlačiť.
Ďalšia vec, pod týmto diaľničným mostom sa teraz poukladali veľké betónové panely, je tam

pravotočivá 90 - stupňová zákruta, ja keď idem 28-35 km/hod po tej cyklotrase tam keď dostanete
šmyk ahlavne dieťa skončí na tých betónových paneloch. Požiadal dať do zápisu, aby tam bolo

vykonané miestne zisťovanie členmi komisie dopravy apokiaľ na to nemajú stavebné povolenie

nech to odstránia a V krátkej dobe tam dať zvolať miestne zisťovanie.

Ing. R. Karkuš — neviem kto to tam povolil, nie je to náš pozemok, je to ostrá zákruta a strašne blízko

sú pri cyklotrase.

Ing. P. Marušinec — neviem či máte informáciu ohľadom privádzača na diaľnicu pri Dubnici nad

Váhom, je to vrekonštrukcií, časová doba realizácie má byť 1 rok, Viem že to SC TSK nepatrí
ale SSC, ale urobili betónové úpravy, teraz to tam Všetko šramujú pravdepodobne im nevyšli

betónové skúšky. Ja neviem čo s tým chcú robiť, ale v danom mieste sú už také zápchy, že keď

chcete ísť na diaľnicu musíte íst“ min. 0 30 minút skôr.. Menšie zlo by bola svetelná križovatka,

formou svetelného riadenia, keby to tak bolo, tak tie vozidla tadiaľ rýchlej šie prej dú, možno nechať
Väčšiu frekvenciu zo strany Dubnica nad Váhom smerom na diaľnicu D1, to je najväčšia kolóna

ako opačný smer.

Ing. M. Briestenský — z našej strany odbor dopravy pripraví list na SSC.
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Ing. R. Karkuš — Viem, že to robí firma PORR, s.r.o. Bratislava na základe zmluvy so SSC,

my už tam odmietame chodiť, len to prečkať a vydržať.

Ing. Ľ. Prchlík — my tam márne tiež problém, autobusy nám tam meškajú..

Mgr. D. Bublavý — poďakoval riaditeľovi Úradu TSK, ohľadom vakcinácie

E. Dvonč — ukončil zasadnutie komisie a Všetkým prítomným poďakoval za účasť na komisií .

Zapísala:
Ing. S. Judínyová, tajomníčka KD prí Z TSK ............

Dňa: 21.06. 202] “(

E. Dvonč, podpredseda KD pri ZTSK ..............
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