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Z á p i s n i c a  č. 3/2018 
z 3.  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 

dňa 05. 03. 2018 

 

 

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

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých stanovísk 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za II. polrok 2017 – predkladá Ing. R. Horváth 

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2017 – predkladá Ing. R. Horváth 

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

 

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

1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech TVK a.s. Trenčín. 

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

2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech SPP - distribúcia, 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 "C" parc. č. 

2484 k.ú. Selec v prospech Zuzany Šišovskej. 

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  nehnuteľného majetku TSK 

v správe SC TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM 

Prievidza, Nitr.  Rudno. 

 

6. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku 

Trenčianskeho kraja (ZaD č.3 ÚPN VÚC TK) – predkladá Ing. arch. Dušan Drobný 

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja - predkladá Ing. arch. Dušan Drobný 

 

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

Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 

s názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ – predkladá M. 

Lamačková 

 

9. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte "Zlepšenie dopravnej 

dostupnosti Myjavska a Horňácka" v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - 

Česká republika 2014-2020 - predkladá M. Lamačková 
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10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci   pri zabezpečení prepravy 

cestujúcich na území mesta Trenčín   spojmi prímestskej autobusovej dopravy – predkladá 

Mgr. R. Hladký 

 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – privítal členov Komisie dopravy a p. Ing. Mareka Briestenského, 

nového povereného  riaditeľa Úradu TSK a nového povereného vedúceho odboru dopravy Mgr. 

Radovana Hladkého ako aj  všetkých predkladateľov materiálov. 

 

 

K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – predložila prijaté stanoviska na poslednej Komisií dopravy zo dňa 08.01. 2018: 

Stanovisko č.  7/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č.  8/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č.  9/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 10/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 11/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 12/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

Ing. Horváth -  predložil Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za II. polrok 2017  

 

Stanovisko č. 13/KD pri Z TSK/2018  

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 2017 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017. 

Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2017 mal ÚHK TSK vykonať v roku 2017 

celkom 68 kontrolných akcií, pričom dosiahnutá skutočnosť predstavuje 71 vykonaných kontrol. 

Z toho bolo plánovaných 28 komplexných kontrol, pričom  vykonaných bolo 28. Ďalej bolo 

plánovaných 33 kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, vykonaných bolo 33 kontrol. 
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Z plánovaných 7 tematických kontrol bolo vykonaných 10 tematických kontrol v súlade s prijatým 

uznesením  Zastupiteľstva TSK a prijatými podnetmi. 

Vo vykonaných 28 komplexných kontrolách bolo zistených celkom 443 druhov nedostatkov, čo 

v priemere predstavuje 15,82 nedostatku na jednu komplexnú kontrolu za obdobie roka 2017. 

Najviac porušení bolo zistených pri komplexných kontrolách vykonaných v Správe ciest TSK kde 

bolo zistených celkom 37 nedostatkov, v NsP Prievidza so sídlom Bojnice, kde bolo zistených 

celkom 35 nedostatkov a v SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou s celkovým počtom 35 

nedostatkov. 

 

 

Stanovisko č. 14/KD pri Z TSK/2018  

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 2017. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 5 

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

 

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

k.ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech TVK a.s. Trenčín. 

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

k.ú. Štvrtok v prospech SPP - distribúcia, 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 "C" parc. č. 2484 k.ú. 

Selec v prospech Zuzany Šišovskej. 

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

SC TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM Prievidza, Nitr.  

Rudno. 

 

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

Mesto nad Váhom v prospech TVK a.s. Trenčín 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 15/KD pri Z TSK/2018  

Komisia dopravy pri Z TSK prerokovala predložený materiál a odporúča Zastupiteľstvu TSK  
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s c h v a ľ u j e 

 

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 ostatné plochy    

 

 umiestnenie, vstup, prechod a prejazd za účelom a prevádzkovania, opráv a rekonštrukcie 

vodovodu a kanalizácie 

  

 v rozsahu dielu 2 vo výmere 47 m
2
, podľa Geometrického plánu č. 33183287-26-17 na 

vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemku p.č. 2295/2, vyhotoveného dňa 

21.08.2017 Ing. Vladimírom Bulkom, Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 

314 319 68, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 

06.09.2017 pod  č. 1173/2017  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, Trenčianske vodárne a kanalizácie, 

a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36 302 724  

 

 za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe prieskumu cien za 

stanovenie výšky jednorazovej náhrady v predmetnej lokalita vo výške 11,00 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 47 m
2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 517,00 EUR (slovom: päťstosedemnásť 

eur), ktorú uhradí stavebník a  investor stavby, RDP s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2575/3B, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom.  

 

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. 16/KD pri Z TSK/2018  

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

 

schváliť 
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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 ostatné plochy    

 

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

5881/150 a parc. č. 5883/13 k.ú. Nové Mesto nad Váhom 

  

 v rozsahu dielu 1 vo výmere 48 m
2
, podľa Geometrického plánu č. 33183287-26-17 na 

vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemku p.č. 2295/2, vyhotoveného dňa 

21.08.2017 Ing. Vladimírom Bulkom, Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 

314 319 68, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 

06.09.2017 pod  č. 1173/2017  

 

 na dobu neurčitú  
 

 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. 5881/150 a parc. č. 

5883/13 k.ú. Nové Mesto nad Váhom 

 

 za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe prieskumu cien za 

stanovenie výšky jednorazovej náhrady v predmetnej lokalita vo výške 11,00 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 48 m
2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 528,00 EUR(slovom: päťstodvadsaťosem 

eur).  
 

 

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 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 17/KD pri Z TSK/2018  

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. 1100 

k. ú. Štvrtok, nachádzajúcom sa v obci Štvrtok, okres Trenčín,  
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parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  2295/2  o  výmere  9593 m
2
, druh  pozemku  zastavané  plochy                           

a nádvoria,   

 

 umiestnenie, vstup, prechod a prejazd za účelom a prevádzkovania, opráv                                   

a rekonštrukcie STL plynovodu  

 

 vo výmere 263 m
2
, podľa Geometrického plánu č. 31431968-89-17 na vyznačenie práva 

uloženia inžinierskej siete na pozemku p.č. 2295/2, vyhotoveného dňa 21.08.2017 Ing. 

Vladimírom Bulkom, Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 314 319 68, 

úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 08.09.2017 pod                   

č. 1175/2017  

 

 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 Znaleckým posudkom číslo 297/2017 

vyhotoveným znalcom Ing. Ladislavom Horným, 913 38 Soblahov 410, vo veci stanovenia 

všeobecnej hodnoty – jednorazového odplatného vecného bremena spočívajúceho v práve 

uloženia, údržby a opráv STL plynovodu na pozemku registra „C“ parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok na 

časovo neobmedzenú dobu, ktorým bola stanovená hodnota jednorazovej náhrady vo výške  2,94 

EUR/m
2
, čo je pri výmere 263 m

2
 jednorazová náhrada celkom zaokrúhlene vo výške 770,00 

EUR (slovom: sedemstosedemdesiat eur), 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 "C" parc. č. 2295/2 k.ú. 

Štvrtok v prospech obce Štvrtok. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 18/KD pri Z TSK/2018  

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. 1100 

k. ú. Štvrtok, nachádzajúcom sa v obci Štvrtok, okres Trenčín,  
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parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  2295/2  o výmere  9593 m
2
,  druh  pozemku  zastavané  plochy                           

a nádvoria,   

 

 umiestnenie, vstup, prechod a prejazd za účelom a prevádzkovania, opráv                                        

a rekonštrukcie verejného vodovodu 

  

 vo výmere 390 m
2
, podľa Geometrického plánu č. 31431968-90-17 na vyznačenie práva 

uloženia inžinierskej siete na pozemku p.č. 2295/2, vyhotoveného dňa 21.08.2017 Ing. 

Vladimírom Bulkom, Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 314 319 68, 

úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 06.09.2017 pod                  

č. 1173/2017  

 

 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 Znaleckým posudkom číslo 296/2017 

vyhotoveným znalcom Ing. Ladislavom Horným, 913 38 Soblahov 410, vo veci stanovenia 

všeobecnej hodnoty – jednorazového odplatného vecného bremena spočívajúceho v práve 

uloženia, údržby a opráv verejného vodovodu na pozemku registra „C“ parc. č. 2295/2 k.ú. 

Štvrtok na časovo neobmedzenú dobu, ktorým bola stanovená hodnota jednorazovej náhrady vo 

výške  2,94 EUR/m
2
, čo je pri výmere 390 m

2
 jednorazová náhrada celkom zaokrúhlene vo 

výške 1150,00 EUR (slovom: jedentisícstopäťdesiat eur), 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 "C" parc. č. 2484 k.ú. Selec 

v prospech Zuzany Šišovskej 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 19/KD pri Z TSK/2018  

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. 1407 

k. ú. Selec, nachádzajúcom sa v obci Selec, okres Trenčín,  
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parcela  registra „C“ 

 

 pozemok  parc.  č.  2484  o  výmere 2660 m
2
,  druh  pozemku  zastavané  plochy                           

a nádvoria  

 

 uloženie, prevádzkovanie, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv 

a rekonštrukcie vodovodnej a plynovej prípojky 

 

 v rozsahu dielu 1 vo výmere 7 m
2
 podľa Geometrického plánu č. 45403066 – 227/2017 na 

zameranie rozostavanej stavby parc. č. 221/5 a vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na 

pozemku parc. č. 2484, vyhotoveného dňa 15.11.2017 Ing. Andrejom Hajným – MAP GEO 

Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066, úradne overeného Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 22.11.2017 pod č. 1622/17  

  

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Zuzany Šišovskej rod. Melicherovej, 913 36 Selec č. 110                                            

a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 220, 221/2, 221/3, 221/5 a 223/2 k.ú. 

Selec 

 

 za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe prieskumu cien za 

stanovenie výšky jednorazovej náhrady v  predmetnej lokalite vo výške  8,00 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 7 m
2
 jednorazová náhrada celkom vo výške 56,00 EUR (slovom: päťdesiatšesť eur). 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

 

  

Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  nehnuteľného majetku TSK v správe SC 

TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM Prievidza, Nitr.  Rudno. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 20/KD pri Z TSK/2018  

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

 

rozhodnúť: 

 

1. o neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Článku 32 ods. 1 a 2 Zásad 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení                     Dodatku č. 

1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výlučnom 

vlastníctve  Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe:  Správy ciest Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, 

v k.ú. Prievidza a v obci Nitrianske Rudno, v k.ú. Nitrianske Rudno: 

 

- Názov majetku: Čerpacia stanica PHM str. Prievidza, inventárne číslo: 72825, dátum 

zaradenia do majetkovej evidencie 12.01. 1970 v nadobúdacej hodnote 2 394,21 eur. 

Ukončenie užívania: 20.09.2005. 

 

- Názov majetku: Čerpacia stanica PHM str. Nitr. Rudno, inventárne číslo: 62815, 

dátum zaradenia do majetkovej evidencie 04.01. 1993 v nadobúdacej hodnote 19 780,59 

eur. Ukončenie užívania 26.06. 2013. 

 

 

 

2. o vyradení nehnuteľného majetku z evidencie ku dňu 26.03. 2018, ktoré sa uskutoční 

formou fyzickej likvidácie – demoláciou respektíve zásypom  v súlade s Článkom 32, ods. 3 

písm. c) – (i) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení 

Dodatku č. 1 k  Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – odstránite si to vo vlastnej réžií, vlastnými kapacitami? 

 

Ing. R. Karkuš - pokiaľ to zvládne Správa ciest TSK tak áno, ak nie, bude sa to musieť riešiť 

dodávateľsky. 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6 

Ing. Arch. Drobný – predložil Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.3 ÚPN VÚC TK). 

 

Ing. M. Mičega – menilo sa v tomto návrhu územného plánu niečo v rámci obchvatu Trenčína, 

vybudovanie križovatky Trenč. Turnej na I/9 a križovatky v Tr. Teplej? 

 

Ing. Arch. D. Drobný – to čo bolo v zmenách a doplnkoch č. 2  Územného plánu VÚC TK v roku 

2011 v návrhu, teraz sa dostalo do stavu, konkrétne nový most v Trenčíne. Samotný obchvat 

zostáva stále vo výhľadovom období. 

Križovatka v Tr. Turnej je taká malá podrobnosť,  že územný plán kraja sa s tým nezaoberá, proste 

je  tam je zakreslené križovanie cesty I/9 s cestou III triedy a s peážou cestou II. triedy. 

Územný plán kraja je v mierke 1:50 000 a  z dôvodu tejto mierky v územnom pláne nemôžu byť 

parcely. Toto sa rieši už na iných úrovniach,  v iných realizačných projektoch alebo v  územných 

plánoch miest a obcí, napr. územný plán obce Tr. Turná. Obdobne sa to týka aj križovatky v                   

Tr. Teplej. 
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Ing. M. Mičega – v  procese obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu VÚC TK bola 

pripomienka Mesta Tr. Teplice, ktorá sa týkala umiestňovania reklamných stavieb. Pripomienka sa 

týkala toho, aby TSK zapracovalo alebo riešilo v Zmenách a doplnkoch  č. 3, v niektorých 

exponovaných mestách  obmedzilo umiestňovanie bilbordov, reklamných stavieb v ochranných 

pásmach našich ciest, ktoré sú vo vlastníctve TSK. Na toto bolo TSK odpovedané, že to nie je 

možné. 

Od 02.01.2015 bol novelizovaný cestný zákon, kedy  už nemáme reklamné zariadenia ale 

„reklamné stavby“.  Tá požiadavka išla práve kvôli tomu, že územný plán reguluje územia  

a možnosť umiestňovania stavieb. Ak dovtedy sa územným plánom nedali regulovať zariadenia, 

stavby sa už územným plánom regulovať dajú. 

Požiadal o výkladové stanovisko, ktoré by potom pomohlo obciam a mestám pri ich územných 

plánoch k umiestňovaniu reklamných stavieb a možnosti zaviazania buď povolenia alebo 

nepovolenia v ochranných pásmach ciest, ktoré sú vo vlastníctve TSK. 

 

 

Ing. Arch. D. Drobný – TSK Vám odpovedalo nasledovne, že to je neakceptované (bolo to 

konzultované s odborom územného plánovania na Ministerstve dopravy a výstavby SR), pretože 

pripomienka nie je svojim obsahom primeraná k predmetu územného plánu VÚC  a pozvali sme 

Vás na osobné prerokovanie na Úrade TSK. 

Odpoveď Ministerstva dopravy a výstavby SR bola nasledovná. Uvedené požiadavky sú riešené 

v zákone č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a tým pádom nepatria do územného plánu. Navyše druhá požiadavka je v rozpore so 

stanovením §10 a §24,odsek f) cestného zákona. 

Do územného plánu sa nemôže dať regulatív, ktorý by sa týkal len katastrálneho územia jednej 

obce. To ale môžete urobiť vy, v územnom pláne Mesta Tr. Teplice ako regulatív „mesta“. 

 

Ing. B. Tichá – požiadala Ing. M. Mičegu, aby jej do emailu zaslal naformulovanú žiadosť, ktorú 

oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania pošle oficiálne  na Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR. 

 

E. Dvonč - môj názor je taký, že rozdiel v tom nebude, to čo je v emaily bude aj v oficiálnom 

písomnom  stanovisku. 

 

 

Stanovisko č. 21/KD pri Z TSK/2018  

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

 

I.     zobrať na vedomie 

 

Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. 

  

II.       schváliť 

 

 Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja 

         1.  Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu  

                Zmien  a  doplnkov  č. 3  Územného  plánu  Veľkého  územného  celku   

                Trenčianskeho kraja  

                a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k ZaD č.3 ÚPN VÚC TK 
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         2.  Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – textová časť 

         3.  Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – záväzná časť 

         4.  Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – grafická časť 

 

 

Za: 8   

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

K bodu č. 7 

Ing. Arch. D. Drobný - Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 

Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho krZáväzná časť ZaD č.3 ÚPN VÚC TK 

je súčasťou  textovej časti. ZaD č.3 ÚPN VÚC TK. Schvaľuje sa Zastupiteľstvom TSK v rámci 

schvaľovania návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC TK a vyhlasuje sa Všeobecne záväzným nariadením 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

       

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

 

Stanovisko č. 22/KD pri Z TSK/2018  

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

 

schváliť 

             

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2018, ktorým sa vyhlasuje 

Záväzná časť Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho 

kraja. 

          

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

 

K bodu č. 8     

Ing. M. Lamačková - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

2014-2020 s názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce 

INTERREG V-A SK-CZ vyhlásilo dňa 8.1.2018 výzvu  

na predkladanie žiadostí o NFP. V termíne predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

ktorý bol stanovený na 6.4.2018 bola Trenčianskym samosprávnym krajom predložená žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok Projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ 

pripravovaný spoločne s Hlavným cezhraničným partnerom - Správou a údržbou silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje má za cieľ zabezpečiť zlepšenie dopravnej 

dostupnosti kultúrnych a prírodných atraktivít územia Myjavska  

a Horňácka.  
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Trenčiansky samosprávny kraj ako Vedúci partner projektu zabezpečí na uvedenom území 

rekonštrukciu kritického úseku cesty č. II/499 vedúceho  

z Brezovej pod Bradlom po hranicu s Českou republikou v úseku 4,768-9,200 km v dĺžke 4,432 

km. Zrekonštruovaný úsek na slovenskej strane zlepší dopravnú dostupnosť k veľkému množstvu 

objektov kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúcich sa na celom Myjavsku.  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ako Hlavný cezhraničný 

partner bude realizovať rekonštrukciu cesty č. III/49918 I/71 – Kuželov s dĺžkou 4,0 km. Ide 

o komunikáciu, ktorá vedie priamo ku Kuželovskému mlynu. Kuželovský mlyn je technickou 

pamiatkou a bol postavený v roku 1842. V súčasnosti je v mlyne zriadené múzeum.  

Keďže v pripravovanom projekte ide o priamo susediace cezhraničné regióny, v ktorom sú 

pamiatky, ale aj rôzne kultúrno-spoločenské aktivity navštevované obyvateľmi aj návštevníkmi 

z oboch krajín, dôjde vďaka projektu ku komplexnejšiemu a kvalitnejšiemu prepojeniu atraktivít 

prihraničného územia, a tým vytvoreniu lepších podmienok na zvýšenie jeho návštevnosti. 

 

Celkové náklady partnera:              2 600 000,00 EUR 

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):      2 470 000,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:       130 000,00 EUR 

 

Mgr. A. Abramovičová – víta tento projekt, tá cesta si zaslúži opravu ako aj ďalší úsek cesty po 

hranicu s Trnavským samosprávnym krajom. Tento projekt je po hranicu Brezovej pod Bradlom, 

pevne verím, že projekt bude pokračovať ďalej. 

Stanovisko č. 23/KD pri Z TSK/2018  

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

 

schváliť 

             

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Interreg 

V-A SK-CZ za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska 

a Horňácka“, ktorého predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Ciele projektu sú v súlade s 

platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 130 000,00 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK; 

 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

 

          

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 9    

Ing. M. Lamačková - Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte "Zlepšenie 

dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka" v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - 

Česká republika 2014-2020. 

 
Podmienkou predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je preukázanie cezhraničnej 

spolupráce s cezhraničným partnerom prostredníctvom Dohody o spolupráci partnerov na projekte 

v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. 

Znenie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A SK-CZ je 

stanovené Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SK-CZ a upravuje vzájomné práva a povinnosti 

partnerov projektu počas implementácie projektu.  

 

stanovisko č. 24/KD pri Z TSK/2018  

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

 

schváliť 

             

uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika medzi zmluvnými partnermi: Trenčiansky samosprávny 

kraj a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ktorá upravuje 

práva a záväzky partnerov  na projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 10 

Mgr. R. Hladký – predložil Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci   pri 

zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín   spojmi prímestskej autobusovej 

dopravy. 

 

E. Dvonč – požiadal, keď sa táto spolupráca  osvedčí v TN, keby sa s tým pokračovalo aj  v ďalších 

väčších mestách napr. v Partizánskom.  

 

 

Stanovisko č. 25/KD pri Z TSK/2018  

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

 

schváliť 

             

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín 

spojmi prímestskej autobusovej dopravy  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 11  

Rôzne: 

MVDr. S. Svatík – poďakoval za informáciu, ktorá bola členom komisie dopravy  zaslaná o stave 

rekonštrukcie cesty I/9. Požiadal zaslať e-mailom  informácie aj o úseku R2- úsek  D1– Tr. Turná 

a opäť o aktuálnu informáciu o rekonštrukciu cesty I/9. 

 

T. Merašický - kedy dôjde k realizácií rekonštrukcie cesty II/579 Hradište – Partizánske, koncom 

februára  2018 zamestnanci SC TSK vyspravovali tento úsek cesty, tá cesta bude za pár dni opäť  

v tom istom stave. 

 

Ing. R. Karkuš – prebieha proces VO ja ťažko povedať, kedy bude ukončený. 
 

E. Dvonč – sme neustále bombardovaný, 3 krát obstarávame jednu cestu a ešte nevieme či ju 

obstaráme. Požiadal Mgr. Hladkého do budúcej  Komisií dopravy predložiť  informáciu ako stojí 

príprava cyklochodníkov na Hornej Nitre. 

V rámci projektu Zelená župa či uvažujeme a hlavne kedy,  s rozširovaním nabíjacích staníc 

v rámci TSK.  Bolo mi prisľúbené, že bude sa riešiť elektronabíjacia stanica aj  v Partizánskom. 

Súvislé opravy ciest na tento roku sú v akom stave? 

 

Ing. Karkuš – prebieha proces VO. 

 

E. Dvonč - cez okres Partizánske  nám ide preložka cesty  I/64, zároveň je tam riešená aj nová  cesta 

R8, momentálne sa   blokuje rozvoj územia 2 cestami, ktoré sa tak ľahko realizovať nebudú. 

Neviem v akom je to stave? Požiadal zaslať e-mailom informáciu a stave pripravenosti týchto ciest. 

 

F. Matušík  – zúčastnil sa pracovného stretnutia u prednostu na Okresnom úrade v Pov. Bystrici, 

ohľadom opráv ciest v okrese Pov. Bystrica, ktoré sú  poškodené stavbou „modernizácia žel. trate“, 

na odbor dopravy TSK  zašle kontakt na zástupcu železníc. 

 

Ing. M. Mičega – v akom stave je oprava cesty  II/516 Tr. Teplá – Dežerice, cesty ul. J. Derku a 

dlhoročný problém križovatka v Tr. Teplej? 

 

Ing. R. Karkuš – prebieha proces VO. 

 

Ing. R. Hladký - začiatkom februára 2018 som sa zúčastnil s predsedom TSK rokovania u p. 

ministra dopravy, ten nás informoval, že SSC ráta s rekonštrukciou  križovatky v Tr. Teplej. 

V rámci tejto križovatky sme sa   posunuli o cca 40 m pri rekonštrukcií cesty II/516. 

 

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

                                                                                                      Podpis 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa   05. 03. 2018 

 

 

 

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


