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Z á p i s n i c a  č. 15/2020 
z 15.  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 02. marca 2020 v čase od 10.00. hod – 11:45. hod. 

 

 

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

 

 

Program: 

 

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 prebytočnosti, spôsobu prevodu  a predaja nehnuteľného majetku - 

pozemku registra "C" p.č. 2212/4 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Miroslava 

Ševčíka. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2021 

k.ú. Horné Naštice v prospech Richarda Frťalu a manž. Dáši Frťalovej rod. 

Hrebíčkovej. 

 

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

2682/1 k.ú. Kubrá v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.  

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 704  k.ú. 

Zemianske Lieskové v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

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

2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech Obce Štvrtok.  

 

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

1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom     v prospech RDP, s.r.o., Nové Mesto nad 

Váhom.  

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  stavby  "Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť I. - úsek 6 - Púchov - Nosická priehrada                

do správy správcu - Správy ciest TSK. 

 

 Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    v k. ú. Nosice                    

od spoluvlastníkov - Mesto Púchov a Jarmila Danišková, Púchov.  
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4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za II. polrok 2019 – predkladá Ing. R. Horváth, hlavný kontrolór TSK  

 

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2019/príloha č. 1. - predkladá Ing. R. Horváth, hlavný kontrolór 

TSK  

 

6. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja - predkladá                                 

Mgr. Radovan Hladký – vedúci odboru dopravy Ú TSK   

 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

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

SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s. 

Komisia dopravy je uznášaniaschopná. 

 

 

 

K bodu č. 2 

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

zo dňa 08.01.2020: 

Stanovisko č. 108/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 109/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 110/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 111/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

Stanovisko č. 112/KD pri ZTSK/2020 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

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

pozemku registra "C" p.č. 2212/4 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Miroslava 

Ševčíka 

 

 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 113/KD pri Z TSK/2020 

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

 

I.   r o z h o d n ú ť 
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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 Trenčianske Bohuslavice, v 

katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 2212/4  o výmere 47 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 33165041 na oddelenie parciel č. 2212/3 a 2212/4,  ktorý 

vyhotovil dňa 06.02.2020 Ing. Peter Múčka, PARCELA, Železničná 32, Nové Mesto nad Váhom, 

IČO: 331 65 041 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 11.02.2020 pod č. G1-90/2020, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 2212/1 o výmere 9954 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 893.     

 
 

 

II.   u r č i ť 
 

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 v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Trenčianske 

Bohuslavice, v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 2212/4  o výmere 47 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 33165041 na oddelenie parciel č. 2212/3 a 2212/4,  ktorý 

vyhotovil dňa 06.02.2020 Ing. Peter Múčka, PARCELA, Železničná 32, Nové Mesto nad Váhom, 

IČO: 331 65 041 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 11.02.2020 pod č. G1-90/2020, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ 

parc. č. 2212/1 o výmere 9954 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 893     
 

Miroslavovi Ševčíkovi, trvale bytom 913 08 Bošáca č. 102 v celosti, za kúpnu cenu vo výške 

1081,00 EUR (slovom: tisícosemdesiatjeden eur), 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.  

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu 

k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 2212/4, ktorý spolu s pozemkami vo vlastníctve 

žiadateľa vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka a to ako súčasť 

rodinného domu súp. č. 117 v obci Trenčianske Bohuslavice. 

III.   s c h v a ľ u j e  
 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v okrese v okrese Nové Mesto          nad Váhom, v obci Trenčianske Bohuslavice, 

v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 2212/4  o výmere 47 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 33165041 na oddelenie parciel č. 2212/3 a 2212/4,  ktorý 

vyhotovil dňa 06.02.2020 Ing. Peter Múčka, PARCELA, Železničná 32, Nové Mesto nad Váhom, 

IČO: 331 65 041 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 11.02.2020 pod č. G1-90/2020, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ 



  

 

   

    4 
Zápisnica   č.  15/2020   z  KD pri Z TSK  zo  dňa  02. 03. 2020 
 

parc. č. 2212/1 o výmere 9954 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 893     
 

Miroslavovi Ševčíkovi, trvale bytom 913 08 Bošáca č. 102 v celosti, za kúpnu cenu vo výške 

1081,00 EUR (slovom: tisícosemdesiatjeden eur), 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.  

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu 

k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 2212/4, ktorý spolu s pozemkami vo vlastníctve 

žiadateľa vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka a to ako súčasť 

rodinného domu súp. č. 117 v obci Trenčianske Bohuslavice. 

 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2021 k.ú.  

Horné Naštice v prospech Richarda Frťalu a manž. Dáši Frťalovej rod. Hrebíčkovej. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 114/KD pri Z TSK/2020 

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. 226 k. 

ú. Horné Naštice, nachádzajúceho sa v obci Horné Naštice, okres Bánovce nad Bebravou,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.   2021  o  výmere  8906 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky                                                                                                                                
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 33 404 062-071/2019 na vyznačenie vecného bremena 

na pozemku p.č. 2021, ktorý vyhotovil dňa 14.8.2019               Ing. Ľubomír Antala, GEOLANT, 

ul. Ozorovská nová 1429/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 33404062 a bol úradne 

overený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 26. augusta 2019  

pod č. 326/2019 (diel č. 1 vo výmere 32 m
2
) 

  

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv vodovodnej  prípojky  
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 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Richarda Frťalu, bytom 956 41 Omastiná 41 a manž. Dáši Frťalovej rod. 

Hrebíčkovej, bytom 956 41 Omastiná 89 a každodobého vlastníka rodinného domu súp. č. 49 

a pozemku registra „C“ parc. č. 189 o výmere 306 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

k.ú. Horné Naštice 

 

za odplatu – jednorazovú náhradu stanovenú v  zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK 

vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 32 m

2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 126,72 EUR 

(slovom: stodvadsaťšesť eur sedemdesiatdva centov).  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 

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

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 115/KD pri Z TSK/2020 

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. 4015 

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

 

parcela  registra „E“ 

 

-   pozemok parc. č.  2682/1 o výmere  3145 m
2
,  druh  pozemku ostatná plocha:      

   

 existenciu, prevádzkovanie, vykonávanie údržby, opráv, rekonštrukcií,                                  

či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky 

plynárenských zariadení a uplatňovania práv a  plnenia povinností prevádzkovateľa 

distribučnej siete v súvislosti s  týmito zariadeniami  
 

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 44566727-086/2019 na zriadenie vecného 

bremena na pozemku registra E č. 2682/1, vyhotoveným dňa 25.10.2019 Ing. Evou Bajzíkovou, 

MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727, úradne overeným Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.11.2019  pod č. 1524/19 (diel č.1 vo výmere 22 m
2
),  

 

 vstup a vjazd osôb a motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena alebo ním 

poverených osôb na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s 
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prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou            či akýmikoľvek inými úkonmi 

potrebnými na zabezpečenie bezpečnej prevádzky týchto plynárenských zariadení a 

uplatňovania práv a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s 

týmito zariadeniami, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu bude vzťahovať 

na celú dotknutú nehnuteľnosť 

  

 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 15,93 EUR/m
2
, čo je pri výmere 22 m

2
 jednorazová náhrada celkom vo 

výške 350,46 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur štyridsaťšesť centov), ktorú uhradí Dolná kopanica 

s.r.o, Kubranská č. 46/60, 911 01 Trenčín. 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 704  k.ú. 

Zemianske Lieskové v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 116/KD pri Z TSK/2020 

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. 799 

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

 

parcela  registra „C“ 

 

-   pozemok parc.  č.   704   o   výmere   4503 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha        a nádvorie: 

      

 uloženie elektroenergetického zariadenia 

 

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

elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie   

  

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36335924-207-19 na zrušenie vecného bremena a na 

zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete na parcelách CKN č. 244/7, 247/1, 

308/1, 309/1, 701/1, 703, 704, 748/  vo vyznačenom rozsahu, ktorý vyhotovil dňa 23.09.2019 Ivan 

Opatovský, Súkromná geodézia Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol 
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úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.10.2019  pod č. 1358/2019 

ako koridor vecného bremena (diel č. 10 vo výmere 26 m
2
) 

  

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

 

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

vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 26 m

2
 jednorazová  náhrada celkom vo výške 144,30 EUR 

(slovom: stoštyridsaťštyri eur tridsať centov), ktorú uhradí F - marketing, s.r.o., Súvoz 1, 911 01 

Trenčín, IČO: 43 977 596.  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2295/2 

k.ú. Štvrtok v prospech Obce Štvrtok.  

 

Stanovisko č. 117/KD pri Z TSK/2020 

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. 1100 

k. ú. Štvrtok, nachádzajúcom sa v obci Štvrtok, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  2295/2  o výmere  9593 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha         a nádvorie:   

 

 právo prechodu osôb a  prejazdu vozidiel z dôvodu prístupu k pozemku registra „C“ parc. 

č. 1284/31 o výmere 2414 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Štvrtok   

  

- v rozsahu dielu 1 vo výmere 72 m
2
,  

 

podľa Geometrického plánu č. 50391551-184-19 na vyznačenie vecného bremena práva prechodu 

a prejazdu na pozemku C KN p. č. 2295/2, vyhotoveného dňa 18.12.2019  Ing. Vladimírom Bulkom, 

GEOAGRO s.r.o.,  913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 03.02.2020 pod č. 1795/2019 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, OBEC ŠTVRTOK, Štvrtok č. 1, 913 

05 Štvrtok, IČO: 00312029 

 

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

vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 72 m

2
 jednorazová  náhrada celkom vo výške 285,12 EUR 
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(slovom: dvestoosemdesiatpäť eur dvanásť centov), ktorú uhradí  stavebník a investor stavby, 

SWEMA – R s.r.o., Štvrtok 143, 913 05 Štvrtok.   

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 1419/2 

k.ú. Nové Mesto nad Váhom    v prospech RDP, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 118/KD pri Z TSK/2020 

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. 6500 

k. ú. Nové Mesto nad Váhom, nachádzajúcom sa v obci Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto 

nad Váhom,  

 

parcela  registra „E“ 

 

 pozemok parc. č.  1419/2 o výmere  9052 m
2
, druh pozemku ostatná plocha:    

 

 právo prechodu osôb a prejazdu vozidiel z dôvodu prístupu k pozemkom registra „C“ parc. 

č. 5883/4 o výmere 3033 m
2
, druh pozemku ostatná plocha  a parc. č. 5881/3 o výmere 20849 

m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Nové Mesto nad Váhom  

  

-  v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 20 m
2
,  

 

 zriadenie a uloženie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu 
 

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

a akékoľvek stavebné úpravy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu a ich odstránenie 
 

-  v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 51 m
2
  a dielu č. 3 vo výmere 45 m

2
,  

 

podľa Geometrického plánu č. 50391551-173-19 na vyznačenie vecného bremena práva prechodu 

a prejazdu na pozemku E KN p. č. 1419/2 a práva uloženia inžinierskych sietí na pozemku E KN 

p.č. 1419/2, vyhotoveného dňa 04.12.2019   Ing. Vladimírom Bulkom, GEOAGRO s.r.o.,  913 05 

Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 19.12.2019 pod č. G1-996/2019  

 

 na dobu neurčitú 
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 v prospech RDP, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2575/3B, 915 01 Nové Mesto     nad Váhom, IČO: 

50 519 107 a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc.  č. 5883/4 o výmere 3033 m
2
, 

druh pozemku ostatná plocha  a  parc.   č. 5881/3 o výmere 20849 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie,  k.ú. Nové Mesto nad Váhom, verejnej kanalizácie a verejného vodovodu  

 

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

TSK vo výške 7,95 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 116 m

2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 922,20 

EUR (slovom: deväťstodvadsaťdva eur dvadsať centov).  

 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

    

 

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  stavby  "Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť I. - úsek 6 - Púchov - Nosická priehrada do správy 

správcu - Správy ciest TSK. 

 

 

Stanovisko č. 119/KD pri Z TSK/2020 

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

 

rozhodnúť 

 

o  zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 

 stavba „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť I. - úsek 6 - Púchov – Nosická 

priehrada, ktorá je evidovaná na inventárnej karte číslo  021 - 341 v hodnote 3023608,91 EUR  

   

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

911 05 Trenčín, IČO: 37915568 dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do 

správy.                

 

p. E. Dvonč – akou technikou odhŕňame cyklotrasu? 

Ing. R. Karkuš – traktorom, aj zametač tadiaľ prejde alebo ručne. 

  

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena   v k. ú. Nosice  od 

spoluvlastníkov - Mesto Púchov a Jarmila Danišková, Púchov.  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 120/KD pri Z TSK/2020 

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

 

s c h v á l i ť 

 

A.  

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúcom v povinnosti povinného z vecného bremena 

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO 00317748, strpieť na pozemkoch registra 

KNC v obci Púchov, okres Púchov, katastrálne územie Nosice  

 

 parc. č. 1330/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m
2
 vytvorená 

Geometrickým plánom číslo 36315583-096-2019 na zameranie cyklotrasy na p. č. 1330/10-

1330/12 zo dňa 04.11.2019, vyhotoviteľ Geo3 Trenčín, ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 

Trenčín, IČO 36315583, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov dňa 

18.11.2019         pod číslom 640/19, oddelením od pôvodnej parcely registra KNE parc. č. 918/5 

zapísanej na LV č. 3018, 

 parc. č. 1330/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m
2
 vytvorená 

Geometrickým plánom číslo 36315583-096-2019 na zameranie cyklotrasy na p. č. 1330/10-

1330/12 zo dňa 04.11.2019, vyhotoviteľ Geo3 Trenčín, ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 

Trenčín, IČO 36315583, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov dňa 

18.11.2019         pod číslom 640/19, oddelením od pôvodnej parcely registra KNE parc. č. 223 

zapísanej na LV č. 3683,  

 parc. č. 1330/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m
2
 

vytvorená Geometrickým plánom číslo 36315583-097-2018 na zameranie cyklotrasy na p. č. 

1330/8, 1330/9 zo dňa zo dňa 13.08.2018, vyhotoviteľ Geo3 Trenčín, ul. Gen. M. R. Štefánika 

42, 911 01 Trenčín, IČO 36315583, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu 

Púchov dňa 04.09.2018  pod číslom 514/18, oddelením od pôvodnej parcely registra KNE parc. č. 

223 zapísanej na LV č. 3683  

 

a) umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 6: úsek Púchov – 

Nosická priehrada,  

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 6: úsek Púchov – Nosická priehrada 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 36,83 EUR (slovom: tridsaťšesť eur osemdesiattri 

centov) za celý záber.  
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B.  

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúcom v povinnosti povinného z vecného bremena 

Jarmila Danišková, rodné priezvisko Rosinová, Obrancov mieru 1152/13, 020 01 Púchov,  strpieť 

na pozemkoch registra KNC v obci Púchov, okres Púchov, katastrálne územie Nosice  

 

 parc. č. 1330/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m
2
 vytvorená 

Geometrickým plánom číslo 36315583-096-2019 na zameranie cyklotrasy na p. č. 1330/10-

1330/12 zo dňa 04.11.2019, vyhotoviteľ Geo3 Trenčín, ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 

Trenčín, IČO 36315583, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov dňa 

18.11.2019 pod číslom 640/19, oddelením od pôvodnej parcely registra KNE parc. č. 223 

zapísanej na LV č. 3683,  

 parc. č. 1330/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m
2
 

vytvorená Geometrickým plánom číslo 36315583-097-2018 na zameranie cyklotrasy na p. č. 

1330/8, 1330/9 zo dňa zo dňa 13.08.2018, vyhotoviteľ Geo3 Trenčín, ul. Gen. M. R. Štefánika 

42, 911 01 Trenčín, IČO 36315583, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu 

Púchov dňa 04.09.2018         pod číslom 514/18, oddelením od pôvodnej parcely registra KNE 

parc. č. 223 zapísanej na LV č. 3683  

 

c) umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 6: úsek Púchov – 

Nosická priehrada,  

d) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 6: úsek Púchov – Nosická priehrada 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 200,00 EUR (slovom: dvesto eur)   za celý záber.  

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 4 

Ing. R. Horváth – predložil Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2019 v zmysle § 19e ods.1) písm. d) zákona                       

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  

V kontrolovanom období  od 1.7.2019 do 31.12.2019  bolo na Úrade TSK zaevidovaných 6 sťažností 

v Evidencii sťažností (od ST/2019/17  do ST/2019/22).  

Všetky prijaté petície sú evidované na Oddelení vnútornej kontroly, petícií a sťažností   TSK.                           

Ku kontrole prijímania, evidovania a vybavovania petícií bola predložená Evidencia petícií. 

V kontrolovanom období od 1.7.2019  do 31.12.2019  boli prijaté 2 petície.  
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K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

 

Stanovisko č. 121/KD pri Z TSK/2020 

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

zobrať  na  vedomie 
Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií  na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za 

II. polrok 2019 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Horváth -  predložil  Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019/príloha č. 1. 

 

Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2019 mal ÚHK TSK vykonať v roku 2019 

celkom 69 kontrolných akcií, pričom dosiahnutá skutočnosť predstavuje 78 vykonaných kontrol                        

( plnenie na 113,04 % ). Z toho bolo plánovaných 29 komplexných kontrol, pričom  vykonaných bolo 

29 ( plnenie na 100 % ). Ďalej bolo plánovaných 29 kontrol prijatých opatrení na odstránenie 

nedostatkov, vykonaných bolo 30 kontrol ( plnenie na 103,44 % ). Z plánovaných 11 tematických 

kontrol bolo vykonaných 19 tematických kontrol ( plnenie na 172,72 % ). Kontroly boli vykonané 

v súlade s prijatým uznesením  Zastupiteľstva TSK a podnetmi prijatými na ÚHK. 

Ku komplexnému prehľadu počtu kontrolných zistení podľa kontrolovaných organizácií treba uviesť, 

že počas sledovaného obdobia boli  organizácie, kde sa oproti priemeru 13 nedostatkov  zistil 

výrazne nadpriemerný počet a to 26 až 34 nedostatkov, ale tiež aj v roku 2019 boli organizácie, ktoré 

prešli komplexnou  kontrolou bez  zistenia nedostatku.  

V medziročnej podobe jednoznačne podáva obraz o tom, že stále sa opakuje rovnaká situácia 

v zistených nedostatkoch čo do štruktúry platnej legislatívy a to, že  najviac nedostatkov bolo 

zistených v oblasti účtovníctva /134/,  v oblasti verejného obstarávania /30/ , ale tiež v rozpočtových 

pravidlách /42 / a v neposlednom rade aj v takej oblasti, ako sú cestovné náhrady /15/ . 

     Aj v sledovanom roku 2019 sa vyskytli dve organizácie, kde zistený nedostatok bol zo strany 

kontrolných orgánov ÚHK považovaný za podozrenie zo spáchania trestného činu a v zmysle platnej 

legislatívy boli tieto skutočnosti postúpené na patričné orgány. Ešte v sledovanom roku bol hlavný 

kontrolór písomne vyrozumený zo strany týchto orgánov, že sa nejedná o trestný čin.     

     

Mgr. D. Bublavý –ktorá organizácia je stálym porušovateľom ? 

 

Ing. R. Horváth - je to SC TSK, treba tam uviesť objektívne príčiny, sú tam veľké zmeny 

v personálnom zložení, tých nespokojencov je a potom oni píšu.  

Podľa počtu je to gymnázium v Myjave. 
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Stanovisko č. 122/KD pri Z TSK/2020 

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

zobrať   na   vedomie 

 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za rok 2019. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Mgr. R. Hladký – 

V zmysle §18 a §20 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov bol 

vypracovaný Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súbežné s PDO                       

sa spracováva aj Plán udržateľnej mobility TSK.  

Dňa 13. 02. 2020 bola prezentácia tohto PDO TSK  v kongresovej sále na ÚTSK , kde okrem 

poslancov Zastupiteľstva TSK boli pozvaní aj zástupcovia pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude 

pripraviť súťažné podklady pre VO PAD v rámci TSK. 

PDO TSK je spracovaný v 2 častiach: 

Analytická časť,  

Samotným cieľom tohto dokumentu: 

1. bude podkladom k procesu VO na dopravcu  PAD v Trenčianskom kraji. 

2. Ako aj podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji s cieľom 

zefektívnenia využívania PAD v TK s priamym dopadom na objem objednaných kilometrov. 

 

Ing. T. Merašický – chcem sa opýtať na integrovanú dopravu. 

 

Mgr. R. Hladký -  mini integrovaný systém sme pustili v TN, následne intervencie boli od Vás 

v ďalších okresných mestách.. 

V minulom roku sme so zástupcom SAD Prievidza, a.s. zvolali prvé pracovné rokovanie, ktorému 

predchádzalo menovaniu člena do pracovnej skupiny, konkrétne Mesto Partizánske menovalo                             

p. Ing. Petra Minárika do pracovnej skupiny. 

 

Ing. P. Pařízek - mali sme prepočty aký by to malo dopad na financovanie PAD.  

 

Mgr. R. Hladký - v prípade mesta Bánovce nad Bebravou, tam nie je do takej miery súbeh autobusov 

PAD s MHD a už teraz vieme a s p. Hajšovou to máme odkomunikované, že to neprinesie ani efekt 

zvýšenia počtu cestujúcich na PAD. Preto  pre TSK to  v rámci Bánoviec nad Bebravou nemá žiadny 

zmysel. TSK by vozil ľudí v meste za  lacnejšie (za tarifu MHD)....v TN sa zvýšil aspoň počet 

cestujúcich aj keď ich prepravujeme za tarifu MHD. Ak sa každým rokom doplatok z Mestom TN 
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bude zvyšovať, tak sa bude musieť otvoriť aj zmluva z Mestom TN a budeme sa rozprávať s mestom, 

aby sa podieľali na nedoplatku. Reálne by ten rozdiel  taríf malo Mesto TN doplácať. 

 

Od posledného pracovného stretnutia, ktoré bolo na ÚTSK, zástupca Mesta PE ma ani raz neoslovil, 

že je to prerokované, ideme to robiť tak alebo tak... 

 

Ing. P. Pařízek - Mesto Prievidza zvažuje niečo podobné, už prebehli aj rokovania s Mestskými 

poslancami Mesta PD + zvažujú aj časové lístky.  

 

p. E. Dvonč – v každom prípade „loptička je u nás“, odkomunikujeme si to s Mestom PE.  

 

F. Matúšik - má VÚC-ka nejakú kompetenciu u nás v PB, tiež sme chceli MHD v PB nahradiť busmi 

PAD v PB, Mesto PB to blokuje tým, že nechcú dovoliť autobusom PAD aby zastavovali na ich 

zástavkách. 

 

Mgr. R. Hladký – zriaďovateľom zastávky ja príslušná obec, v tomto prípade Mesto Pov. Bystrica. 

Mesto PB dáva súhlas na zastavovanie autobusov PAD aj MHD. 

 

Prebehla diskusia k PDO. 

 

Rôzne: 

 

p. E. Dvonč -  na ceste I/64, na mostnom objekte  vo Veľkých Bieliciach  padá zábradlie, požiadal 

Ing. Karkuša  o oslovenie SSC o jeho opravu.  Požiadal o informáciu, kedy začnú stavebné práce                          

na ceste II/579 Hradište – Partizánske. V akom stave sú  súvislé opravy ciest TSK na rok 2020 

 

Ing. S. Judinyová – na riadiaci orgán (RO) bol 11/2019 zaslaný návrh dodatku č. 2 l ZoD  o naviac 

práce, následne vo 2/2020 RO si  vyžiadal odpovedať  na niekoľko pripomienok ku dodatku                          

č. 2 k ZoD.  Na základe uvedeného stavebné práce sú pozastavené na dotknutej ceste,  do doby, kým 

z RO TSK neobdrží stanovisko k príslušnému návrhu dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.  

Termín o začatí stavebných prác oznámime poslancom za okres PE v rámci KD pri ZTSK.  

 

Ing. R. Karkuš – chystáme súťažné podklady pre externého verejného obstarávateľa spoločnosť           

EVO SK Bratislava na súvislé opravy ciest II. a III. triedy  TSK dodávateľským spôsobom na rok 

2020. 

 

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

   

 

 

                                                                                              Podpis 

Zapísala:  

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

Dňa:   02.03. 2020 

 

 

 

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


