
Dôvodová správa 
 
 

I. Všeobecná časť 
V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov samosprávne kraje sú vlastníkom ciest                            
II. a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. 

 K 01. 01. 2018 podľa údajov z Cestnej databanky Trenčiansky samosprávny 
kraj (ďalej TSK) má vo svojom vlastníctve 1482 km ciest II. a III. triedy  a                     
635 mostov. 

 

II. Osobitná časť 

 Súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021, v Oddiele 04 – Doprava 
sú účelovo viazané finančné prostriedky na súvislé opravy ciest II. a III. triedy 
TSK dodávateľským spôsobom vo výške 6 000 000,- EUR. Dodávateľským 
spôsobom Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2019 plánuje opraviť 58,020 km 
ciest II. a III. triedy.  

 Predmetom realizácie budú Súvislé opravy ciest II. a III. triedy z dôvodu 
potreby odstránenia porúch v zjazdnosti v celkovom počte 44 úsekov.  
V jednotlivých okresoch bude opravovaný nasledujúci počet úsekov:  
- okres Trenčín 9 úsekov v dĺžke 7,714 km, 
- okres Nové Mesto nad Váhom 2 úseky v dĺžke 4,900 km, 
- okres Myjava 6 úsekov v dĺžke 6,640 km, 
- okres Považská Bystrica 9 úsekov v dĺžke 9,680 km, 
- okres Ilava 4 úseky v dĺžke 6,700 km, 
- okres Púchov 4 úseky v dĺžke 7,691 km, 
- okres Prievidza 5 úsekov v dĺžke 6,025 km, 
- okres Bánovce nad Bebravou 3 úseky v dĺžke 4,430 km, 
- okres Partizánske 2 úseky v dĺžke 4,240 km. 
 
Jednotlivé úseky ciest boli vybrané na základe podkladov z Cestnej databanky 
SSC a nevyhovujúceho stavebno-technického stavu dotknutej cesty s ohľadom 
na požiadavky zástupcov miest a obcí.  V rámci opráv bude zrealizovaná výmena 
obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, 
dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov, v zmysle technicko-
kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
 

V prípade úspory finančných prostriedkov po vykonanom procese verejného 
obstarávania, respektíve navýšenia finančných prostriedkov na súvislé opravy 



ciest navrhujeme v roku 2019 zrealizovať úseky v správe SC TSK vybraté z 
Cestnej databanky s výraznými poruchami asfaltových krytov. V Tabuľke č.1  je 
navrhnutých  9 úsekov podľa závažnosti porúch v celkovom objeme 1.439.205,-
EUR. 

 
 Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským 
spôsobom na rok 2019 je uvedený v Tabuľke č. 1 a bol predložený na                    
Komisii dopravy pri Z TSK a Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK. 


