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Z á p i s n i c a  č. 8/2019 
z 8.  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 07. 01. 2019  v čase od 10.00. hod – 11:30. hod. 

 

 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých stanovísk 

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

právneho, správy majetku a VO 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK – pozemkov zastavaných stavbou 

v k.ú. Trenčianska Turná s Obcou Trenčianska Turná. 

 

4. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva TSK a členov komisií pri 

Zastupiteľstve TSK, ktorí nie sú poslancami - predkladá  Mgr. Tomáš Baláž, vedúci odd. 

právneho  správy majetku a VO 

 

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

2014-2020 – „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové Mesto nad 

Váhom – Trenčín“ – predkladá Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho 

rozvoja 

 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

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

Poprial všetko dobré do Nového roku 2019.  

Z dôvodu, že 8. zasadnutia Komisie dopravy pri Z TSK sa zúčastnilo menej ako polovica členov 

komisie – poslancov Z TSK, Komisia dopravy pri Z TSK nie je uznášania schopná, predložené 

materiály budeme brať len na vedomie. 

 

 

 

K bodu č. 2 

Ing. S. Judinyová – predložila prijaté stanoviska na poslednej Komisií dopravy zo dňa 05.11. 2018 

 

Stanovisko č. 52/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 53/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 54/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 55/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 56/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 
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Stanovisko č. 57/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 58/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 59/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 60/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 61/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

Stanovisko č. 62/KD pri Z TSK/2018 – splnené. 

 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK – pozemkov zastavaných stavbou 

v k.ú. Trenčianska Turná s Obcou Trenčianska Turná. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Prítomní členovia prerokovali a zobrali na vedomie materiál „Návrh na schválenie zámeny 

nehnuteľného majetku TSK - pozemkov zastavaných stavbou v k.ú. Trenčianska Turná s Obcou 

Trenčianska Turná“ a predložený návrh uznesenia. 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28.01. 2019 

prerokovalo  a  

 

I.   r o z h o d l o 

 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v obci Trenčianska Turná, katastrálne územie 

Trenčianska Turná, parcely registra „C“  

  

- pozemok  parc. č. 1563/4  o  výmere  100 m
2
,  druh  pozemku  zastavané   plochy  a nádvoria,                                                                                                                        

- pozemok  parc. č. 1563/5  o  výmere    21 m
2
,  druh  pozemku  zastavané   plochy   a nádvoria, 

   

vytvorené Geometrickým plánom č. 12/18 na zameranie cyklotrasy na pozemkoch  parcela č. 1563/4, 

1563/5, vyhotoveným dňa 17.08.2018 Ing. Ladislavom Rajnincom, GEOPROJEKT – Trenčín s.r.o., 

Janka Krála 7, 911 01 Trenčín,    IČO: 36 339 377, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 24.09.2018 pod č. 1275/18, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 1563 o výmere 6792 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 2787.    

 

 

II.   u r č u j e 

prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v obci Trenčianska Turná, katastrálne územie Trenčianska 

Turná, parcely registra „C“  

  

- pozemok  parc. č. 1563/4  o  výmere  100 m
2
,  druh  pozemku  zastavané   plochy   a nádvoria,                                                                                                                        

- pozemok  parc. č. 1563/5  o  výmere    21 m
2
,  druh  pozemku  zastavané   plochy  a nádvoria,   
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vytvorené Geometrickým plánom č. 12/18 na zameranie cyklotrasy na pozemkoch  parcela č. 1563/4, 

1563/5, vyhotoveným dňa 17.08.2018 Ing. Ladislavom Rajnincom, GEOPROJEKT – Trenčín s.r.o., 

Janka Krála 7, 911 01 Trenčín,    IČO: 36 339 377, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 24.09.2018 pod č. 1275/18, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 1563 o výmere 6792 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 2787,    

 

z á m e n o u    s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Trenčianska Turná, 913 21 

Trenčianska Turná 86 , v okrese Trenčín, v obci Trenčianska Turná, katastrálne územie 

Trenčianska Turná, parcely registra „C“  

 

- pozemok parc. č. 1105/115 o výmere 86 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 1105/116 o výmere 22 m
2
, druh pozemku zastavané plochy   a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 1105/117 o výmere 13 m
2
, druh pozemku zastavané plochy   a nádvoria, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 22/2018 na odčlenenie a určenie vlastníckych  práv k pozemku 

parcela č. 1105/115, 1105/116, 1105/117, vyhotoveným dňa 22.08.2018 Ing. Ladislavom Rajnincom, 

GEOPROJEKT – Trenčín s.r.o., Janka         Krála 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 339 377, úradne 

overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 01. októbra 2018 pod č. 1273/18, 

oddelením  od pôvodných pozemkov - pozemku registra „E“ parc. č. 1016/4 o výmere  8488 m
2
, 

druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1606 a pozemkov 

registra „C“ parc. č. 1105/15 o výmere 2680 m
2
, druh pozemku orná pôda a  parc. č. 1105/53 

o výmere 270 m
2

, druh pozemku zastavané plochy a  nádvoria,  zapísaných  v  časti A:  

Majetková podstata     na LV č. 1,  

 

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a  využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou   podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

III.   s c h v a ľ u j e  

 

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

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

05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Trenčín, v obci Trenčianska Turná, katastrálne územie 

Trenčianska Turná, parcely registra „C“  

  

- pozemok  parc. č. 1563/4  o  výmere  100 m
2
,  druh  pozemku  zastavané   plochy      a nádvoria,                                                                                                                        

- pozemok  parc. č. 1563/5  o  výmere    21 m
2
,  druh  pozemku  zastavané   plochy    a nádvoria,   

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 12/18 na zameranie cyklotrasy na pozemkoch  parcela č. 1563/4, 

1563/5, vyhotoveným dňa 17.08.2018 Ing. Ladislavom Rajnincom, GEOPROJEKT – Trenčín s.r.o., 

Janka Krála 7, 911 01 Trenčín,    IČO: 36 339 377, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 24.09.2018 pod č. 1275/18, oddelením od pôvodného pozemku registra 
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„C“ parc. č. 1563 o výmere 6792 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 2787,    

 

z á m e n o u    s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Trenčianska Turná, 913 21 

Trenčianska Turná 86 , v okrese Trenčín, v obci Trenčianska Turná, katastrálne územie 

Trenčianska Turná, parcely registra „C“  

 

- pozemok parc. č. 1105/115 o výmere 86 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 1105/116 o výmere 22 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 1105/117 o výmere 13 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 22/2018 na odčlenenie a určenie vlastníckych  práv k  pozemku 

parcela č. 1105/115, 1105/116, 1105/117, vyhotoveným dňa 22.08.2018 Ing. Ladislavom Rajnincom, 

GEOPROJEKT – Trenčín s.r.o., Jank Krála 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 339 377, úradne overeným 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 01. októbra 2018 pod č. 1273/18, oddelením 

od pôvodných pozemkov - pozemku registra „E“ parc. č. 1016/4 o výmere 8488 m
2
, druh 

pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1606 a pozemkov 

registra „C“ parc. č. 1105/15 o výmere 2680 m
2
, druh pozemku orná pôda a  parc. č. 1105/53 

o výmere 270 m
2

, druh pozemku zastavané plochy a  nádvoria,  zapísaných v  časti A: 

Majetková podstata  na LV č. 1,  

 

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou    podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

 

K bodu č. 4 

Mgr. T. Baláž - predložil Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva TSK 

a členov komisií pri Zastupiteľstve TSK, ktorí nie sú poslancami. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK  prerokovala a zobrala na vedomie materiál „Návrh na schválenie Zásad 

odmeňovania poslancov Zastupiteľstva TSK a členov komisií pri Zastupiteľstve TSK, ktorí nie sú 

poslancami“ a predložený návrh uznesenia. 

 
Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 

prerokovalo a s účinnosťou od 01.02.2019 Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami. 

 

 

 

 

K bodu č. 5 

Ing. M. Lamačková – predložila  Návrh projektu na schválenie  podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci IROP  2014-2020 – „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“ 
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E. Dvonč – opäť sme na Vážskej cyklotrase. Poslanci za okres PE, PD sú atakovaní ich občanmi, že 

v týchto okresoch sa nebuduje žiadna cyklotrasa a kolauduje sa len na Považí. Vážim si to, že sú to 

eurofondy, ale opätovne žiadam, prosím  o  zapracovanie na projektoch cyklotrás aj v okrese 

Partizánske a Prievidza. 

 

Ing. M. Lamačková - realizuje sa I. úsek  projektovej dokumentácie  na Hornej Nitre pre územné 

rozhodnutie. Túto etapu sme začali riešiť v roku 2014 a v tomto období nám bolo vydané stavebné 

povolenie. Najväčší problém je majetkovo-právne vysporiadanie, preto to tak dlho trvá. Každopádne 

na tom robíme a budeme na tom pracovať ďalej. 

 

Mgr. D. Bublavý – od  Nového Mesta nad Váhom smerom na Čachtice nie sme ani v procese, kde by 

sme mohli žiadať fin. prostriedky na vybudovanie cyklotrasy. Neviem, akým spôsobom vypadol 

tento úsek cyklotrasy, keď sa schvaľovali jednotlivé úseky. Mrzí nás, že to musíme riešiť zo svojich 

zdrojov. 

 

Ing. M. Lamačková -  Obec Čachtice si tak isto môže požiadať o nenávratný fin. príspevok  z IROPu  

na vybudovanie cyklotrasy. Buď budete mať samostatnú trasu, alebo sa napojíte na Vážsku 

cyklotrasu. Tak isto budete oprávnený čerpať eurofondy. Jediná podmienka je,  aby sa dala 

zdôvodniť dochádzka za prácou  (za občianskou vybavenosťou).  

 

Komisia dopravy pri Z TSK  prerokovala a zobrala na vedomie materiál „Návrh projektu na 

schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 – „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK –časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom“ a predložený návrh 

uznesenia. 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo 

a  

s c h v a ľ u j e  

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“, ktorého ciele 

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 219 850,00 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.  
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K bodu č. 6 

Rôzne: 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD. – ako sa zvláda zimná údržba 2018/2019? Začali sa súťažiť súvislé 

opravy ciest    II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019? 

 

Ing. R. Karkuš – zima za zvláda, chlapi vykrývajú úseky podľa schváleného operačného plánu. Čo sa 

týka súvislých opráv ciest na rok 2019, tak externý obstarávateľ pripravuje podklady na začatie VO. 

Súhlas na VO máme. Predpokladám, že do konca januára 2019 by mohli byť súvislé opravy ciest              

II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom zavesené vo vestníku VO. 

 

Ing. V. Zboranová – koľko vozidiel na zimnú údržbu má k dispozícií okres PB? Pýtam sa preto, lebo 

05.01. 2019 keď som telefonovala kvôli neupravenej ceste v Papradnianskej doline  na dispečing do 

PB mi tvrdili, že majú funkčné len 4  vozidlá.  

 

Ing. R. Karkuš – PB má k dispozícií 8 vozidiel. Mali by byť plne funkčne. Niektoré pauzujú, kvôli 

nejakým opravám. Ale na 1 zmene je 6 vozidiel. 

 

JUDr. Ing. J. Stopka, PhD.  - čo sa týka nákupu novej techniky? 

 

Ing. R. Karkuš - súťažné podklady sú už zverejnené, tie sa podarilo vyhodiť do Vestníka VO ešte  

12/2018. V rámci tejto techniky sa  roku 2019  budú kupovať 3 sypače, jeden z nich pôjde do 

Partizánskeho a 1 do Prievidze, tam kde najviac treba. 

 

E. Dvonč - v súvislosti s mojou otázkou na poslednom Z TSK ohľadom  spoločnosti MH Invest ako 

sme ďalej pokročili? Touto cestou chcem  pochváliť aj  odbor dopravy, posielali ste mi  nejaké 

informácie aj paralelne.  

 

Mgr. R. Hladký – atakoval som ich od posledného  Z TSK, dnes ráno mi zavolal p. Hron z                      

MH Investu, ktorý ma informoval, že na budúci týždeň  16.01. 2019 o 10.00.hod. budú mať 

kontrolný deň  v Nitre. Budem veľmi rád, keď sa tohto stretnutia zúčastníte aj Vy.  Budeme sa snažiť 

získať informácie z kameňolomu v Hradišti, aký objem materiálu bolo naväzených na výstavbu 

závodu Land Rover v Nitre. Kameňolom v Hradišti sme požiadali o túto informáciu.  

Nitriansky samosprávny kraj  má silnejšie vyjednávacie argumenty. Pred samotnou výstavbou bol 

vykonaný pasport ciest v Nitrianskom kraji,   náš správca komunikácie so žiadnym takým pasportom 

ciest II. a III. triedy v rámci Trenčianskeho kraja nedisponuje. 

Vyjednávacia pozícia na strane Trenčianskeho samosprávneho kraja bude iná ako na strane 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Určite budeme múdrejší po stretnutí budúci týždeň. 

 

Ing. M. Mičega – je dosť financií na zimné pneumatiky, sú všetky vozidlá prezuté, či sú v dobrom 

stave, respektíve majú nové gumy. Dňa 21.12. 2018 poobede  alebo 25.12.2018 ráno som bol 

svedkom toho, že sypač mal na  Hrabovke problém výjsť kopec, sám sebe si podsýpal, ale aj tak auto 

šmýkalo (hádzalo mu zadok). Podľa mňa je to potom nebezpečné pre samotných vodičov vozidiel  

SC TSK. 

 

Ing. R. Karkuš – väčšina má nové pneumatiky, ale tam zaskavovalo vozidlo Liaz za  Tatru. Vodič  

Liaz-ky ma informoval, že mu hádzalo zadnú časť vozidla. Už je opravená Tatra, ktorá tam predtým 

chodila. Liaz bolo len záložné vozidlo. 

 

Ing. M. Mičega – skôr ako sa bude rekonštruovať cesta č. II/516 mám tu žiadosť starostov z lokality 

za Machnáčom, požiadať  o výrub stromov, pomôcť k tomuto procesu. Lesy tam už urobili nejaký 
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výrub, ale nepokračuje sa ďalej, požiadal pokračovať  v tomto výrube ďalej, starostovia idú písať 

listy na ministerstvo. 

 

Mgr. R. Hladký – koncom roka ma oslovil starosta obce Motešice p. Mach, bol som tam so 

zástupcom SC TSK a príslušným zástupcom Lesov, a.s. – p. S. Paučinom. Prešli sme si ten úsek, je 

tam zopár stromov, ktoré je potrebné vyrúbať, ktoré by sa v rámci možností  dalo poriešiť  počas 

zimného obdobia. A následne po zimnej údržbe sa urobí povoľovacie konanie ako sa urobilo aj 

predtým.  SC TSK  zabezpečí potrebné povolenia a v spolupráci so štátnymi lesmi sa vyrúbe to čo je 

potrebné.  Takáto bola dohoda. 

 

Ing. M. Mičega - Je potrebné, aby sa poslanci tejto komisie začali zaoberať aj  situáciou v okolí 

Laugarícia v Trenčíne. Z cesty č. II/507 sa stala  miestna, účelová komunikácia. Tento stav je 

spôsobený nejakou salámovou metódou.  Pribúdajú tam stavby, je potrebné využiť kompetencie 

správcu komunikácie, príslušného vlastníka komunikácie. Poprosil do ďalšej komisie dopravy   

stanovisko k tejto veci.  

Ďalej požiadal či je možné pri Laugaríciou ako sú chodníky zriadiť zastávku pre prímestskú 

autobusovú dopravu. 

Posledná vec, či máme stanovisko od SSC k starému mostu v Trenčíne. 

 

Ing. S. Judinyová – na základe Vašej interpelácie na Z TSK, Vám bolo poštou zaslané stanovisko 

SSC Investičnej výstavby a správy ciest Žilina, v ktorom bolo uvedené, že pri príprave investičného 

plánu na rok 2019 bude IVSC Žilina opätovne žiadať finančné prostriedky na začatie prípravy 

projektovej dokumentácie na riešenie stavebno-technického stavu mostného objektu č. 61-056 

v Trenčíne.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Podpis 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa   07. 01. 2019 

 

 

 

 

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

 

 


