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  Z á p i s n i c a  č. 25/2021 
z 25.  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. novembra 2021  v čase od 10.00. hod – 12.30. hod. 

 

 

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

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých stanovísk 

3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie január – jún 2022 

– predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK  

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

právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1                    

a č. 222/2  k. ú. Rakoľuby      v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 751/2                

k. ú. Hôrka nad Váhom  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3  

k. ú. Trenčianske Biskupice    v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3             

k. ú. Trenčianske Biskupice    v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš     

rod. Szabovej. 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                    

na pozemku registra "C" parc. č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                        

na pozemku registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech                

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                       

na pozemkoch registra "E" parc. č. 11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 11597, 

11598, 11599, 11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 11610, 11611 k. ú. Lubina 

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

 Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti nehnuteľného majetku - pozemku parcela 

registra "C" KN č. 756/1 a parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková,    z  dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

 Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho 

podielu k pozemku v obci Modrová. 

 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku - pozemok                    

v obci Zubák a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

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

cesty č. II/579 Hradište - Partizánske" do správy správcu - Správy ciest TSK. 
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5. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022–2024 – predkladá                           

Ing. Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného  

 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na rok 2022 – 2024,  predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

 

6. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok                  

2022 – predkladá Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru dopravy 

 

7. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK - rekonštrukcie, opravy a údržba 

mostných objektov na cestách II. a III. triedy – predkladá Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru 

dopravy 

 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

európskych štrukturálnych    a  investičných fondov – predkladá Ing. Martina Lamačková, 

vedúca Odboru regionálneho rozvoja   

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - 

Domaniža - ETAPA č. 3 a 4. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                 

III. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                 

IV. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                    

V. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                      

VI. etapa. 
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 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 5: úsek 

Ladce - Púchov. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 3: úsek 

Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“: úsek 

Partizánske – Zemianske Kostoľany. 

9. Rôzne 

10.  Záver 

 

 

 

 

K bodu č. 1 

JUDr. Ing J. Stopka, PhD  - predseda komisie dopravy privítal členov komisie a hostí:                              

Ing. Ľ. Prchlík, prevádzko-ekonomický riaditeľ SAD TN, a.s. , Ing. Pavel Pařízek, dopravný riaditeľ 

SAD PD, a.s., podpredsedov ZTSK – doc. PaedDr. Božík, Ing. Trstenský a zástupcov Úradu TSK. 

Dňa 29. 10. 2021 som vo večerných hodinách obdržal e-mial od p. Mičegu vo veci zaradenia 

samostatného bodu do programu rokovania komisie dopravy vo veci zjednotenia názvov zastávok 

PAD a MHD Trenčín, ktorý predložia p. Michal Mazánik a Ing. Richard Ščepko. Následne email 

som preposlal tajomníčke komisie dopravy a generálnemu riaditeľovi SAD TN, a.s.  p. JUDr. V. 

Zacharovi. 

 

Z dnešného zasadnutia KD pri ZTSK sa ospravedlnili: Ing. P. Marušinec,  Mgr. Abramovičová,                             

PhDr. PaedDr. R. Novotná, MVDr. Svatik, Ing. Zboranová. 

Neospravedlnený: P. Halabrín. 

Komisia dopravy nie je  uznášania schopná. 

Materiály budeme brať na vedomie. 

 

Ing. R. Ščepko – predložil návrh zjednotenia názvoslovia zastávok PAD a MHD v Trenčíne. Už pred 

dvoma roky sme to začali riešiť aj  s Útvarom mobility na Meste v TN. Ide o to, aby jedna zastávka 

mala jednotný názov pre MHD Trenčín ako aj pre PAD. 

 

Mgr. R. Hladký – nevidím v tom žiadny problém, žiadosť je potrebné zaslať na dopravcu. My tieto 

názvy formálne preberieme, ktoré budú schválené do Vášho návrhu. Už teraz je na hrane čas, 

predložiť návrhy. Môžeme sa dohodnúť na tejto zmene aj začiatkom budúceho roka, aby to bolo 

všetko utrasené. 

 

Ing. Ľ. Prchlík, zástupca SAD TN, a.s.. Kompetencia v zmysle zákona je na obci aj v PAD, takže 

o názvu obce rozhoduje príslušná obec v tomto prípade Mesto Trenčín. Ide len o technické riešenie, 

aby to bolo zmysluplné, ja som predložený návrh ešte nevidel, mne bol doručený dnes ráno. Myslím 

si, že zo strany TSK, by to nemal byť problém. Môžeme sa stretnúť u nás zajtra, pozajtra v danej 

veci. 
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K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – prijaté stanoviská na poslednej komisii dopravy zo dňa 06.09. 2021 

Stanovisko č. 207/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 208/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 209/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 210/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 211/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 212/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 213/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 214/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 215/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 216/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 217/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 218/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 219/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 220/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 221/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 222/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 223/KD pri ZTSK/2021 – splnené. 

Stanovisko č. 224/KD pri ZTSK/2021 – splnené 

Stanovisko č. 225/KD pri ZTSK/2021 – splnené 

 

 

K bodu č. 3 

Ing. P. Zigo – predložil Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie 

január – jún 2022. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

K bodu č. 4 

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

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1                    

a č. 222/2  k. ú. Rakoľuby      v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 222/1 

a č. 222/2  k. ú. Rakoľuby v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava“  a dotknutý 

materiál zobrala na vedomie. 

 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 751/2                

k. ú. Hôrka nad Váhom  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 
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Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 751/2 k. 

ú. Hôrka nad Váhom  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava“  a dotknutý 

materiál zobrala na vedomie. 

 

 

 

 

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

1174/3  k. ú. Trenčianske Biskupice    v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice   v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava“  a dotknutý materiál zobrala    na vedomie. 

 

 

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

1174/3  k. ú. Trenčianske Biskupice  v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy 

Kočiš  rod. Szabovej. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3 

k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš rod. 

Szabovej“  a dotknutý materiál zobrala   na vedomie. 

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                    

na pozemku registra "C" parc. č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce  v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

a. s., Bratislava“  a dotknutý materiál zobrala   na vedomie. 

 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                        

na pozemku registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech                

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 
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K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice  v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava“  a dotknutý materiál zobrala   na vedomie. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                       

na pozemkoch registra "E" parc. č. 11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 11597, 

11598, 11599, 11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 11610, 11611 k. ú. Lubina 

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

 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemkoch registra "E" parc. č.  11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 11597, 11598, 11599, 

11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 11610, 11611                 k. ú. Lubina v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava“  a dotknutý materiál zobrala  na vedomie. 

 

 

 Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti nehnuteľného majetku - pozemku 

parcela registra "C" KN č. 756/1 a parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková,    

z  dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

E. Dvonč -  len technicky sa chcem opýtať, bude jeden rok  prenájmu dostačujúci? Kto  bude 

sledovať, či je to rok alebo viac,  väčšinou sa na takéto  uznesenie pozabudne... 

 

Mgr. T. Baláž -  vychádzali sme zo samotnej žiadosti, TSK  do obdobia prenájmu nezasahoval.  

Sledovanie dodržania termínu má na starosti moje oddelenie -   oddelnie právne a správy majetku. 

 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti nehnuteľného majetku - pozemku parcela 

registra "C" KN č. 756/1 a  parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa“  a dotknutý materiál zobrala  na vedomie. 

 

 

 Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho 

podielu k pozemku v obci Modrová. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na  schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho 

podielu k pozemku v obci Modrová“  a  dotknutý materiál zobrala   na vedomie. 
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 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku - pozemok                    

v obci Zubák a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 

E. Dvonč –  myslím si, že 4,- eur/m2 je málo, rešpektujem znalecký posudok  

 

Mgr. T. Baláž – s p. predsedom TSK sme k tomu sedeli, ide o schválenie OVS, kde pridú  nejaké 

cenové ponuky, následne zasadne komisia, ktorá ponuky vyhodnotí, ktorá ponuky môže prijať alebo 

nemusí, následne to ide opäť do zastupiteľstva či sa predložená ponuka príjme alebo nepríjme. 

 

E. Dvonč – momentálne nie sme uznášania schopný, ale aj na iných komisiach budem argumentovať 

tým, aby to bolo minimálne 20 eur/m2, keďže  aj predseda má podobný názor asi ako ja, s tým,                    

že je to len odporúčacia rovina z komisie dopravy, keďže nie sme uznášania schopný. 

Prebehlo hlasovanie prítomných členov komisie dopravy.  

Prítomní poslanci odporúčajú cenu 20eur/m2… 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku -  pozemok                    

v obci Zubák a  súťažných podmienok  obchodnej verejnej súťaže“  a  dotknutý materiál zobrala                      

na vedomie, zároveň odporúča, aby v rámci súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže                     

č. TSK/002/2021 – OVS „Predaj nehnuteľnosti – Pozemok, Zubák“   bola stanovená podmienka  

minimálnej  sumy na odpredaj dotknutého pozemku vo výške 20eur/m². 

 

 

 

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

cesty č. II/579 Hradište - Partizánske" do správy správcu - Správy ciest TSK. 

 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  stavby                     

"Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske"  do správy správcu - Správy ciest TSK“  

a  dotknutý materiál zobrala   na vedomie. 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh Rozpočtu TSK na roky 2022-2024. 

Prebehla diskusia. 

 

Ing. P. Pařízek – hlavným dôvodom vznikajúcich sústavných nedoplatkov je počet prepravených 

osôb, v PD nie sú až také dramatické ako v Trenčíne ale z toho pohľadu ako sa vyvíjajú čísla  nebude 

to postačovať na vykrytie strát, ktorá je predpokladaná v budúcom roku, keď  zohľadním rast cien 

pohonných hmôt, mzdy,.. Keď sa aj pripravia nejaké úsporné opatrenia dôjde ku ..úspore autobusov 

a k úspore vodičov možno o 2- 3 nedajú sa čakať nejaké závratné čísla /minulý rok ...úspora                  

3 vodičov a úspora bola cca 100 tis. Eur/. Keď sa aj stabilizujú počty prepravených osôb,                                      

dá sa očakávať, že tržby budú vyššie ako  
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Doc. PaedDr. J. Božík, PdD., – bol by som veľmi rád keby  návrhy zmien, ktoré prerokúváva                     

Úrad TSK a Odbor dopravy  boli zaslané aj poslancom Zastupiteľstva TSK.  Pokiaľ sa budú rušiť 

spoje v okresoch, aby sme vedeli reagovať a neboli atakovaný starostami po prípade občanmi.                     

Ja viem, že niekde to bude tvoriť 5 ľudí, niekde možno 8. Pokiaľ dôjde k nejakým dohodám                         

so zmluvnými dopravcami, aby všetci poslanci dotknutých okresov boli informovaní.  

Na spoločnom stretnutí pri predložení návrhu rozpočtu TSK na roky 2022-2024 bola z našej strany 

predložená informácia o havarijnom stave vodovodu  v k.ú. Ješková Ves a v k.ú. Veľký Klíž.  

Západoslovenská vodárenská spoločnosť mala zaslať na  Odbor dopravy TSK informáciu v akom 

stave je riešenia je dotknutá investícia.  

 

 

Mgr. Hladký – na Odbor dopravy sme nedostali  žiadnu informáciu. 

 

T. Merašický – oficiálna informácia ešte neprišla, ale mám neoficiálnu informáciu od starostu 

Veľkého Klíža, ktorý bol na oficiálnom rokovaní s generálnym riaditeľom  Západoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra s p. Ing. M. Illéšom. Momentálne starosta čaká sa na vyhotovenie 

zápisu, kde sa dohodli respektíve  bolo prisľúbené zo strany Západ. vod. spol.,   že pokiaľ                            

dá Trenčiansky samosprávny kraj  písomnú záruku alebo formou nejakého vyhlásenia,                               

že po rekonštrukcii vodovodu  v k. ú.  Veľký Klíž a v k.ú.  Ješková Ves na vlastné náklady zabezpečí 

spätnú úpravu dotknutej vozovky,  Západoslovenská vod. spoločnosť, je schopná dať do rozpočtu                          

a zrealizovať rekonštrukciu dotknutého vodovodu v mesiacoch roku 2022, taký je prísľub                              

od p. generálneho riaditeľa  Záp. vod. spoločnosti Ing. Illéša. P. starosta, prisľúbil, že ak zápisnica 

bude existovať, tak ju pošle aj na Ú TSK. 

 

Mgr. R. Hladký - obávam sa toho, že takéto požiadavky môže nastať aj pri iných cestách, vodárenské 

spoločnosti nás budú vydierať, že ak neopravíme dotknutý úsek cesty, nebudú rekonštruovať  

vodovod. Takýmto spôsobom vznikne precedens a každá jedna investícia  vodárov alebo plynárov 

bude podmienená tým, že „dobre,  my Vám opravíme vodovod, ale Vy za to zrekonštruujete cestu“, 

Prečo  by Trenčiansky samosprávny kraj mal  po celom kraji, investovať do investičných akcií,                  

kde  vlastníci inžinierskych sietí, ktorí poškodia cestu II. alebo III. triedy, tak TSK bude dotknutú 

cestu spätne opravovať, toto určite nie je najšťastnejšie riešenie. 

 

T. Merašický – ja som na rokovaní nebol, ja len tlmočím, čo mi bolo povedané. 

 

Mgr. D. Bublavý – spätná úprava cesty II. alebo III. triedy by mala byť v rozpočte toho investora,  

kto dotknutú rozkopávku vykoná, je nelogické, aby  TSK sanovalo rozpočet vlastníkov inžinierskych 

sietí. 

 

T. Merašický – vieme, aká je situácia v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra,                    

že možnože niekoľko dekád nebudú mať investičné prostriedky na to, aby na  hornej Nitre                    

čokoľvek riešili týmto spôsobom. Môžeme si pozrieť príklad, na ceste, ktorú sme tento rok 

rekonštruovali z PE smerom na Bošany sú vyfrézované obrovské otvory na kanalizačné vpuste,                

ktoré absolútne nekorešpondujú s tým,  koľko fin. prostriedkov sme na to vynaložili, som zvedavý 

ako toto budeme vysvetlovať obyvateľom tých obcí, keď nás  s tým budú atakovať, zatiaľ si myslím, 

že obyvatelia sú v tom, že je to nedokončená rekonštrukcia.. 

 

Ing. R. Karkuš – prebieha tam reklamácia, investor si uplatnil reklamáciu u zhotoviteľa stavebných 

prác.  
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Ing. M. Mičega – požiadal, aby obce, v ktorých sa budú realizovať  veľkoplošné opravy, investičné 

akcie, aby v časovom predstihu informáciu dostali túto informáciu. Poviem skúsenosť prečo.                   

V  Tr. Tepliciach, keď som vedel, že sa ide rekonštruovať cesta II/516, tak cez sociálne siete, mestské 

noviny, zverejnili občanom, ktorý majú záujem napojiť sa na plyn, kanalizáciu, vodu, nech to urobia 

do daného termínu. Takto sme 6-7 prípojok stíhli urobiť predtým ako sa urobili koberce.                            

 

Ing. R. Karkuš – nie je to problém, plán súvislých opráv je vždy zverejnený, starostovia si ho môžu 

stiahnuť z webu tsk.sk 

 

Ing. S. Judinyová – v rámci súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, 

investičných akcii v rámci správy ciest,  fungujeme tak už niekoľko rokov. Ako náhle  je schválený 

dotknutý plán súvislých opráv ciest, tak je zavesený na webovej stránke tsk.sk, v priečinku Doprava, 

kedy odkaz zasielame na všetkých cestmajstrov správy ciest ako aj na okresné úrady, odbory 

CDaPK. 

 

Prebehla diskusia. 

 

 

K bodu č. 6 

Mgr. R. Hladký – predložil Návrh súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským 

spôsobom  na rok 2022. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PHDr. – za okres PD je veľmi málo úsekov, dĺžka súvislých opráv je tam 

najnižšia. Dva roky prehadzujeme tu istú investíciu, oporný múr v Čavoji, mostný objekt 

v Nedožeroch – Brezany.. 

 

Ing. R. Karkuš – tento rok ste mali viacej toho v okrese PD. Zatiaľ je doprava do obce Čavoj 

zabezpečená, nevieme obstarávanie nejako urýchliť. Most v Nedožeroch je náročný na tu prípravu 

pred realizáciou, tento alebo budúci týždeň chceme odovzdať stavenisko, aby si urobil nejaké 

predprípravné práce, ale do zimy ho určite neotvoria. S p. Kukučkovou pripravujeme tlačovú správu, 

ktorá pôjde do regionálnych novín. 

 

Prebehla diskusia. 

 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 

2022“   a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Mgr. R. Hladký – predložil Informáciu o výsledku kontroly NKÚ na Úrade TSK – rekonštrukcie, 

opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy. 

 

E. Dvonč – dostaneme aj my ako poslanci správu o stave mostných objektov, ja by som chcel vedieť 

v akom stave sú tieto mostné objekty. 
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Ing. R. Karkuš – s predsedom TSK sme sa rozprávali, že pripravíme spoločné stretnutie za  účasti 

poslancov Z TSK, kde sa odprezentujú mosty v akom sú stave, čo predpokladáme, že pôjde                      

do investícií v ďalšom roku. V podstate 2/3 tých hlavných prehliadok sú urobené, treba                          

ešte administratívne ponahadzovať tie údaje do systému cestnej databanky, kedy potom systém 

vyhodnotí stavebno-technický stav toho mostného objektu. Do leta 2022 to vieme pripraviť – termín 

do  30. júna 2022. 

Ale čo sa týka stretnutia s poslancami Z TSK, tak to by sa malo realizovať ešte tento rok.  

 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Informácia  o výsledku kontroly  NKÚ SR  na Úrade TSK - rekonštrukcie, opravy a údržba 

mostných objektov na cestách II. a III. triedy“   a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

K bodu č. 8 

Ing. M. Lamačková – predložila Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o NFP v rámci 

európskych štrukturálnych a investičných fondov: 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 – 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa“   a  dotknutý  

materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 – 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa“   a  dotknutý  

materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice,                          

4. ETAPA. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 – 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 4. ETAPA“   

a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 
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 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice,                        

6. ETAPA. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 – 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 6. ETAPA“   

a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - 

Domaniža - ETAPA č. 3 a 4. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 

ETAPA č. 3 a 4“   a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                 

III. etapa. 

 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa“   

a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                 

IV. etapa. 
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K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa“   

a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                    

V. etapa. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa“   

a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                      

VI. etapa. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa“   

a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 5: úsek 

Ladce - Púchov. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný  príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 5: úsek Ladce - 

Púchov“   a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 
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 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 3: úsek 

Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park. 

 

K predkladanému materiálu prítomní členovia komisie dopravy nemali ďalšie otázky. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný  príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 3: úsek Trenčín – 

Dubnica nad Váhom, priemyselný park“   a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“: úsek 

Partizánske – Zemianske Kostoľany. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK na svojom 25. zasadnutí, dňa 02.11. 2021 prerokovala predložený  

materiál  „Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný  príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“: úsek Partizánske 

– Zemianske Kostoľany“   a  dotknutý  materiál  zobrala   na vedomie. 

 

 

 

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:   02.11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD., predseda KD pri ZTSK           ................................................... 


