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Z á p i s n i c a  č. 7/2018 
zo 7.  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. 11. 2018  v čase od 10.00.hod – 12.00.hod. 

 

 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých stanovísk 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK – predkladá  Mgr. T. Baláž, vedúci odd. práv. 

správy majetku a VO 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "E" p. č. 8028  k.ú. 

Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. Považská Bystrica.  

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2504 k.ú. 

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

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 615/4, 

615/5 a 615/8 k. ú. Kostolná - Záriečie  v prospech Obce Kostolná – Záriečie. 

 

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

TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM v Trenčíne, v Novom 

Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove. 

 

 Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  do 

vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi  Železnicami  Slovenskej  republiky  a  

Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia 

železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša". 

 

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja - predkladá  Mgr. Tomáš Baláž, vedúci odd. práv. správy majetku a VO 

 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na obdobie január – jún 2019 – predkladá Ing. R. Horváth, hlavný kontrolór TSK  

  

       

6. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 -   predkladá        

Ing. R. Ozimová, vedúca odboru finančného 

 



  

 

   

    2 
Zápisnica   č.  7/2018  z  KD pri Z TSK  zo  dňa  05. 11. 2018 
 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na roky 2019 – 2021 – predkladá Ing. R. Horváth, hlavný kontrolór TSK 

 

8. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

obdobie 2014-2020 - predkladá: Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru reg. rozvoja 

 

9. Návrh Plánu súvislých  opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 

– predkladá Mgr. R. Hladký, poverený riadením odboru dopravy 

 

10. Rôzne 

 

11. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

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

 

Doc. PaedDr. J. Božik, PhD. -  došlo k úspore fin. prostriedkov v rámci procesu VO zákazky pod 

názvom: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a  

Trnavskom samosprávnom kraji“. Ľudia môžu za touto úsporou vidieť  zníženú kvalitu prác alebo 

úspora materiálu, ale to už nechávam na odborníkov.. 

 

K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – predložila prijaté stanoviska na poslednej Komisií dopravy zo dňa 04.09.2018: 

 

Stanovisko č. 39/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 40/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 41/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 42/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 43/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 44/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 45/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 46/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 47/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 48/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 49/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 50/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 51/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "E" p. č. 8028  

k.ú. Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. Považská Bystrica.  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 
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Stanovisko č. 52/KD pri Z TSK/2018  

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. 8474 

k. ú. Beluša,  nachádzajúcom sa v obci Beluša,  okres Púchov,  

 

parcela  registra „E“ 

 

-   pozemok parc. č.  8028   o výmere  13734 m
2
,  druh  pozemku zastavané plochy a nádvoria:      

  

       

 umiestnenie verejného vodovodu   

 

-  v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 806 m
2
,  

 

 

podľa Geometrického plánu č. 54/2018 na vyznačenie rozsahu vecného bremena na parcele E KN 

p. č. 8028, vyhotoveného dňa 22.06.2018 Ing. Miroslavou Hlaváčovou, GeoID s.r.o., Hatné 210, 

018 02 Hatné, IČO: 46 659 757, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym 

odborom dňa 03. 07. 2018   pod č. 389/18,  

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, 

vykonávaním opráv a  rekonštrukcií verejného vodovodu  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z  vecného bremena – Považskej vodárenskej 

spoločnosti a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica,  IČO: 36 672 076 

 

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

stanovenie výšky jednorazovej náhrady v predmetnej lokalite vo výške 2,50 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 806 m
2 

náhrada  celkom vo výške  2015,00 EUR (slovom: dvetisícpätnásť eur), ktorú 

uhradí Mgr. Miloš Pagáč, M. Kukučína 792/29, 018 61 Beluša. 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2504 

k.ú. Nemšová v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 53/KD pri Z TSK/2018  

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. 2600 k. ú. Nemšová,  nachádzajúcom sa v obci  Nemšová,  okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

-   pozemok parc. č.  2504   o výmere  2769 m
2
,  druh  pozemku zastavané plochy        a nádvoria:       

  

 zriadenie a umiestnenie NN káblového vedenia   

 

-  v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 3 m
2
,   

 

  

podľa Geometrického plánu č. 45682925-78/2018 na zriadenie vecného bremena práva inž. sietí na 

parcele EKN č. 2524/3, CKN č. 2504, 131/2, 2516/9, 132/1, vyhotoveného dňa 12.09.2018 Ing. 

Janou Masárovou, A. Kropáčiho 1138/2, 914 41  Nemšová, IČO: 45 682 925, úradne overeného 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 08.11.2018 pod č. 1545/18,  

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, 

vykonávaním opráv a  rekonštrukcií NN káblového vedenia  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena - Západoslovenskej distribučnej, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe prieskumu cien   za stanovenie výšky 

jednorazovej náhrady v predmetnej lokalite vo výške  10,00 EUR/m
2
, čo je pri výmere 3 m

2
 

jednorazová náhrada celkom vo výške 30,00 EUR (slovom: tridsať eur), ktorú uhradí MESTO 

NEMŠOVÁ, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 

615/4, 615/5 a 615/8 k. ú. Kostolná - Záriečie  v prospech Obce Kostolná – Záriečie. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 54/KD pri Z TSK/2018 

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

 

I.  z r u š u j e  

 

uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 411/2012 zo dňa 22.08.2012 

 

 

II.  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 pozemkoch zapísaných na LV č. 

1154 k. ú. Kostolná - Záriečie,  nachádzajúcich sa v obci Kostolná - Záriečie,  okres Trenčín,  

 

parcely  registra „C“ 

 

-   pozemok parc. č.  615/4   o výmere  3279 m
2
,  druh  pozemku ostatné plochy,       

-   pozemok parc. č.  615/5   o výmere  3024 m
2
,  druh  pozemku ostatné plochy,       

-   pozemok parc. č.  615/8  o výmere    632 m
2
,  druh  pozemku ostatné plochy :        

 

 zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – verejného osvetlenia   

 

  

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 120/2017 na vyznačenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inž. sietí na C KN p.č. 169/4, 170/31, 478/6, 478/10, 478/11, 480/7, 589/4, 

615/1, 615/4, 615/5 a  615/8, vyhotoveného dňa 20.10.2017 Bc. Martinom Szemanom, Železnice 

SR, stredisko železničnej geodézie, Železničiarska 1, 811 04 Bratislava, IČO: 31 364 501, úradne 

overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 23. novembra 2017  pod č. 

1590/2017  

 

 právo vstupu v  nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky za účelom vykonávania údržby 

a opráv verejného osvetlenia  

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z  vecného bremena – Obce Kostolná – Záriečie, 913 04 

Kostolná – Záriečie č. 148, IČO: 0311693 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom, znalecký úkon č. 89/2018, 

vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín, vo veci 

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena  na pozemkoch parc. č. KN – C 478/11, 615/1, 
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615/4, 615/5, 615/8  k. ú. Kostolná - Záriečie,   Obec Kostolná – Záriečie, okres Trenčín, ktorým 

bola stanovená hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena    vo výške 16,01 

EUR/m
2
, čo je pri výmere 252 m

2 
náhrada celkom vo výške 4035,77 EUR (slovom: 

štyritisíctridsaťpäť eur sedemdesiatsedem centov), ktorú uhradia Železnice Slovenskej republiky, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

 

 

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 v 

Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove. 

 

Na základe podnetu p. E. Dvonča, dôjde k úprave na inventárnej karte majetku „Altánok, parc. č. 

318/18“. Úprava zabezpečí Ing. Karkuš. 

 

Stanovisko č. 55/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 samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín nachádzajúcich sa na cestmajsterstve v Trenčíne, v Novom 

Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove: 

 

Názov majetku: TN Čerpacia stanica PHM 

- inventárne číslo: 021-10/11; 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.12. 1995 

- obstarávacia cena: 34 785,47 eur 

   

Názov majetku: NM Čerpacia stanica PHM 

-  inventárne číslo: 021-10/38 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.10.1997; 

- obstarávacia cena: 13 792,41 eur 

 

 

Názov majetku: MY Čerpacia  stanica PHM 

- inventárne číslo: 021-10/56 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.12.2009 

- obstarávacia cena: 113 221,99 eur 



  

 

   

    7 
Zápisnica   č.  7/2018  z  KD pri Z TSK  zo  dňa  05. 11. 2018 
 

 

Názov majetku: Altánok, parc. č. 318/18  

- inventárne číslo: 1811-20 

- dátum zaradenia: 01.03.2013 

- obstarávacia cena: 642,50 eur 

 

 

2. o vyradení nehnuteľného majetku z evidencie ku dňu 26.11. 2018, ktoré sa uskutoční 

formou fyzickej likvidácie  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. 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  do 

vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi  Železnicami  Slovenskej  republiky  a  

Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia 

železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť 

do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša". 

 

 

Stanovisko č. 56/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť 

Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a  Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť  do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 

Mgr. T. Baláž – predložil Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

Doc. PaedDr. J. Božik PhD.  – požiadal o informáciu, či v rámci tejto úpravy Rokovacieho poriadku 

Zastupiteľstva  TSK boli predložené a zapracované aj  nasledovné úpravy (pripomienky poslancov) 

a to: 

1. Diskusia nebude obmedzená na 1 príspevok. 

2. Interpelácia nemusí byť predložená v písomnej podobe, máme tu zvukový záznam, obrazový 

záznam, audiovizuálny záznam, máme ešte zapisovateľku. 
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Komisia dopravy pri Z TSK hlasovala o vyššie uvedených úpravách predložených  p. podpredsedom 

Božikom. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržali sa: 5 

 

 

Komisia dopravy pri Z TSK následne hlasovala a  prijala nasledovné stanovisko: 

Stanovisko č. 57/KD pri Z TSK/2018  

 

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

schváliť 

s účinnosťou od 01.12.2018 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 11/2014 zo dňa 31. 03. 2014. 

 

 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. R. Horváth – predložil Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2019 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 6 

Ing. R. Ozimová – predložila Návrh Rozpočtu TSK na roky 2019-2021. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD.  – nestotožňujem sa s nárastom fin. prostriedkov pre SAD TN, a.s. ako aj 

s ďalším nákupom 40 autobusov. Čo sa týka posudzovania ekonomicky oprávnených nákladov 

u oboch zmluvných dopravcov bola  zriadená komisia p. predsedom TSK, ani raz sme tento rok 

nezasadali. Chválim nákup techniky na SC TSK, ktorá sa plánuje v roku 2019. Požiadal povereného 

riaditeľa SC TSK, Ing. R. Karkuša, aby zakúpená technika sa dostala na všetky cestmajsterstva, aby 

nebola prerozdelená len na niektoré cestmajsterstvá. 

 

E. Dvonč – v rámci projektu Zelená župa, máme niekde v rozpočte na rok 2019 rozšírenie nabíjacích 

staníc aj do ostatných miest? 
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Ing. R. Ozimová – nie, pretože majú výjsť výzvy a budeme sa uchádzať o finančné prostriedky 

v rámci výzvy.  

 

Ing. J. Trstenský - najskôr by sa mali vytypovať miesta, potom vypracovať projektovú dokumentáciu 

a následne čakať na výzvu. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD – máte vyhodnotené ako sa využívajú 3 jestvujúce nabíjacie stanice, ktoré 

sa doteraz vybudovali (Stará Turá, Pov. Bystrica, Prievidza), investovali sme do nich cca 40 tis. eur 

na 1 nabíjaciu stanicu? 

 

Ing. R. Karkuš - využívajú sa zatiaľ málo. Každý z  vlastníkov elektromobilov si radšej nabijú 

vozidlá doma ako by mali ísť niekde stáť 2 hodiny dokedy sa vozidlo nabije.Určenie lokalít bude 

závislé od celkového zamerania celého Slovenska. Budeme komunikovať s veľkými firmami, ktoré 

idú budovať  ďalšie tieto nabíjacie stanice, aby sme duplicitne neriešili nabíjaciu stanicu v jednom 

meste. 

 

Ing. R. Horváth – odporúčam, aby sa tieto nabíjacie stanice budovali z eurofondov, nie na náklady 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Doc. PaedDr. J. Božik PhD.  - problém je v tom, že nastáva diskriminácia s tými mestami, kde sa už 

tieto nabíjacie stanice už vybudovali. 

 

 

Stanovisko č. 59/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť  

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 v súlade s §11, ods. 2, zákona č. 

302/2001 Z.z. o samosprávne vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s §9 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 a 2021 nie sú 

záväzné. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 7 

Ing. R. Horvárh – predložil Stanovisko hlavného kontrolóra TSK  k návrhu Rozpočtu TSK na roky 

2019-2021 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 60/KD pri Z TSK/2018  

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

zobrať   na  vedomie 
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Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Rozpočtu  

Trenčianskeho samosprávneho kraja  na roky 2019 - 2021. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 8 

Ing. V. Birošíková – predložila Aktualizáciu Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020 

 

E. Dvonč – nerovnomerne sú prerozdelené fin. prostriedky čo sa týka Vážskej cyklotrasy 

a cyklotrasy v okres Partizánske. Z hľadiska toho, že v Partizánskom ideme tiež budovať 

cyklotrasu eurofondov v dĺžke cca 6 km bude za  1,2 mil. eur.  

4 mil.  čo je uvedené v zásobníku  si myslím, že je  podhodnotené respektíve málo fin. prostriedkov. 

Čo sa s tým dá robiť? 

 

Mgr. R. Hladký – 4 roky trvalo, dokedy sa pripravil úsek 1. Vážskej cyklotrasy a dobehnúť tieto 4 

roky nikde inde to sa nedá.  Na Hornej Nitre si myslím, že to vieme urýchliť aj tým, že už máme 

skúsenosti v rámci I. úseku Vážskej cyklotrasy. Možno že lepšie nastaviť zmluvy o dielo. Na Hornej 

Nitre sme začali  2 úseky (od PD – Zemianske Kostoľany a Zemianske Kostoľany a Partizánske), kde 

sa začalo s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie. Až dokumentácia pre stavebné 

povolenie Vám povie predpokladané náklady na daný úsek cyklotrasy. V tomto čase Vám žiadny 

projektant nepovie, koľko by mohol stáť daný úsek, keďže nie je vypracovaná ani najnižší stupeň 

projektovej dokumentácie. 

 

T. Merašický – požiadal o informáciu o projekte II/511 Rekonštrukcia cesty Veľké Uherce – Skýcov, 

či sa s touto cestou bude niečo robit.. 

Je tam zvislé dopravné značenie obmedzená  nosnosť a dennodenne sa porušuje. Neprebieha tam 

žiadna kontrola, cesta je tam preťažovaná. Podľa starostky Veľkých Uheriec tam už jeden most 

začína mať značné technické problémy. 

 

Mgr. R. Hladký – požiadame, ODI v PE o vykonanie častejších kontrol na úseku cesty II/511. 

 

Stanovisko č. 61/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť 

aktualizovaný Zásobník projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

2014-2020.  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 9 

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

na rok 2019 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – informoval o stanovisku p. Halabrína, ktorý zásadne nesúhlasí 

s podfinancovávaním opráv týchto komunikácií v okrese Myjava. 

Na území okresu Myjava je 16% komunikácií, ktoré vlastní TSK. Okres Myjava nemá  ani jeden 

kilometer cesty 1. triedy alebo diaľnice. Ani  to nežiada. Žiadame však, aby boli v podobnom % 

prideľované i finančné prostriedky na opravu a nie neustále krátené, čím sa stav komunikácií 

zhoršuje ešte viac ako v iných regiónoch nášho kraja. Aj v tomto návrhu je to len 11,83%, pričom, ak 

by existovala akási primeranosť, či spravodlivosť, bolo by to o 260.000,- € viac. Na rokovaní 

Zastupiteľstva TSK predloží analýzu rokov 2013 – 2018.  

 

 

E. Dvonč – ja osobne nemôžem podporiť, aby okres PE dostal najmenej fin. prostriedkov z celého 

Trenčianskeho kraja. Neverím tomu, že starosta z Bošian alebo z Nedanoviec (II/593) neavizovali 

problémy, kde sa rozpadá komunikácia v podstate v plnom profile. 

Prečo túto tabuľku skôr ako to pripomienkujú starostovia, nemôžu pripomienkovať poslanci, skôr 

ako to dostanem na komisií. 

 

Ing. T. Merašický – v  zlom stave je aj cesta medzi obcami Krásno a Turčianky, ktorá je 

v polovičnom profile rozpadnutá.  Písomne som informoval o stave tejto cesty aj p. Ing. Karkuša. 

Táto cesta je aj čo raz viac využívaná nákladnými vozidlami, ktoré obchádzajú cestu II/511 

 

Ing. R. Karkuš – som proti zámene s iným úsekom cesty v okrese PE.  Táto cesta si vyžaduje 

komplexnú rekonštrukciu, kde musí byť vypracovaná projektová dokumentácia. Cestu je potrebné 

riešiť cez eurofondy alebo z rozpočtu TSK. 

 

Ing. S. Judinyová – rekonštrukcie ciest III. triedy nie je možné riešiť v rámci eurofondov 

v programovom období 2014-2020. 

 

Ing. P. Marušinec – požiadal, aby sa nezabudlo  na opravu cestu v Dolnej Porube, p. predseda TSK 

viackrát sľuboval starostovi, občanom opravu tejto cesty. Čo sa týka oporného múru v Hornej Porube 

 

Ing. R. Karkuš  – Dolná Poruba – rozkopávky každých 100 m, kvôli poruchám na vode, na plyne, 

kanalizácií. V Hornej Porube riešime projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu oporného múru. Je 

to v dĺžke cca 150m. Uvidíme koľko fin. prostriedkov bude predstavovať realizácia. Projektant tento 

úsek ma rozdeliť na 10 etáp, realizácia by začala na najhoršom úseku a následne by sa rozpočtovali 

ďalšie úseky, určite by sa muselo ísť na etapy. 

 

 

Ing. P. Marušinec – požiadal, aby v roku 2019 cca na septembrovej Komisií dopravy pri ZTSK bol 

SC TSK vypracovaný a následne predložený  Návrh súvislých opráv ciest II. a III. triedy dod. 

spôsobom na ďalší rok , aby aj poslanci mohli do tohto návrhu vstupovať.  V tomto čase sa ťažko do 

tohto návrhu opráv vstupuje, keďže už je to finálna verzia. 
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Mgr. A. Abramovičová - požiadala aby aj v budúcom roku boli stretnutia so starostami obci a                   

SC TSK,  dotknutými poslancami  Z TSK, zástupcami odboru dopravy TSK. Starostovia to vnímajú 

veľmi pozitívne.  

 

 

Stanovisko č. 62/KD pri Z TSK/2018  

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

schváliť 

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019. 

 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

K bodu č. 10 Rôzne 

E. Dvonč – cesta vo Veľkých Bieliciach -  v rozkopávkom povolení, je uvedené, že spätná úprava 

bude vykonaná v  ½ profile cesty. V súčasnosti je stav taký, že cesta sa rozkopala, spätná úprava 

(asfaltobetonovy kryt) bola zrealizovaná  na šírku ryhy, nie tak ako bolo stanovené  v rozkopávkom 

povolení. Neviem, kto to preberal, požiadal o spätnú informáciu. 

 

Ing. R. Karkuš – SC TSK vyžiadala stretnutia s dodávateľom dotknutej stavby, je tam viacero 

reklamácií. Dodávateľ stavby stretnutie navrhol až na jarnom období 2019. 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Podpis 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa   05.11. 2018 

 

 

 

 

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