
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Správa ciest TSK ako správca ciest II. a III. triedy je v zmysle zákona                   
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, vykonávacej vyhl. 
FMD č. 35/1984 Zb. ako i Národného programu  bezpečnosti  cestnej premávky v SR 
je povinná navrhovať a realizovať na cestách také opatrenia, ktoré zvyšujú 
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.  

Rímskokatolícku farnosť Skalku nad Váhom ako pútnické miesto navštevuje 
veľké množstvo pútnikov a návštevníkov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Na 
základe  analýz a podkladov Okresného dopravného inšpektorátu PZ Trenčín bol 
tento úsek cesty II/507 z pohľadu  bezpečnosti  účastníkov cestnej premávky 
vyhodnotený ako nebezpečný a z uvedeného dôvodu na zvýšenie bezpečnosti  
účastníkov cestnej premávky, hlavne chodcov je nevyhnutné vykonať také  
dopravno-bezpečnostné opatrenia, ktoré by  podstatným spôsobom eliminovali 
možný stret motorových vozidiel s chodcami.  

V rokoch 2016 a 2017 sa  konali  pracovné stretnutia so zástupcami 
Rímskokatolíckej cirkvi, SC TSK, Okresného dopravného inšpektorátu PZ Trenčín  
a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorých predmetom bolo riešenie návrhov na 
zlepšenie dopravnej infraštruktúry na ceste II/507 v okolí Rímskokatolíckej farnosti 
v Skalke nad Váhom. Výsledkom týchto spoločných stretnutí bolo vypracovanie 
projektovej dokumentácie s návrhom vybudovania  obojstranných autobusových  
zastávok a priechodu cez cestu II/507, ktorú financovala Rímskokatolícka cirkev. 
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja má vo svojom  rozpočte pre rok 
2017 vyčlenené finančné prostriedky na investičnú akciu pod názvom „II/507 
Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka (Veľká Skalka)“ v objeme 
67 976,00 eur.  

 
Na realizáciu predmetných opatrení je potrebné, aby stavba bola 

spolufinancovaná  Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a  
Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra.  V rámci stavby „II/507 Zvýšenie 
bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka (Veľká Skalka)“ budú vybudované                      
2 autobusové niky a priechod pre chodcov s osvetlením na ceste II/507.  Realizácia 
stavebných prác je podmienená podpísaním Zmluvy o združení finančných 
prostriedkov a vzájomnej spolupráci s predpokladom realizácie stavby do konca roku 
2017. 

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia spoločného financovania  uvedenej 
stavby sa Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a  Rímskokatolícka 
cirkev dohodli na uzatvorení Zmluvy o združení finančných prostriedkov a                  
o vzájomnej spolupráci, ktorá bola predložená a prerokovaná na Komisii dopravy pri 
Z TSK a Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK.  

 
 
II. Osobitná časť 

Predmetom Zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci 
je dohoda zmluvných strán  pri realizácii stavby „II/507 Zvýšenie bezpečnosti v úseku 
Zamarovce – Skalka (Veľká Skalka)“. V zmluve je uvedená výška finančných 



prostriedkov, ktorými sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní jednotlivých 
stavebných objektov, spoluvlastnícke podiely a podmienky realizácie stavby.  
  
        Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na schválenie Zmluvu o združení finančných prostriedkov 
a vzájomnej spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a 
Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra. 
 


