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Z á p i s n i c a  č. 9/2019 
z 9.  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 25. februára 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 zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc.              

č. 859/2 k. ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky   

 

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

č. 756/1 k. ú. Hanzlíková  v prospech Ronaris, s.r.o., Trenčín  

 

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

č. 1681 k. ú. Nové Mesto nad Váhom  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

Bratislava  

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie predaja nehnuteľného majetku 

TSK - pozemkov v k.ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

TSK - pozemkov v k.ú. Opatová s pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi 

Biskupstvo Nitra 

 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Streženice ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

4. Návrh na schválenie Dodatku  č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja – predkladá  Mgr. Tomáš  Baláž, vedúci odd. právneho, správy majetku 

a VO 

 

5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícii na Úrade TSK za II. polrok 2018 – 

predkladá Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 

 

6. Správa o výsledku kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2018 – predkladá                                 

Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 
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7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

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

dopravy je uznášania schopná. 

 

K bodu č. 2 

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

zo dňa 07.01. 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 predložené materiály zobrala na vedomie. 

 

K bodu č. 3 

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

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 859/2 k. 

ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky   

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 63/KD pri Z TSK/2019  

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. 298 k. 

ú. Otrhánky, nachádzajúcom sa v obci Otrhánky, okres Bánovce nad Bebravou,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  859/2 o výmere  10937 m
2
,  druh pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie:   

 

 prechod osôb pešo 

 

- v rozsahu dielu č. 7 vo výmere 10 m
2
 

 

 prechod osôb pešo a prejazd vozidiel z  dôvodu prístupu k pozemkom registra „C“ parc. č. 

683/7 a 683/1   

 

-  v rozsahu dielu č. 8 vo výmere 16 m
2
, 

 

podľa Geometrického plánu č. 36316709-89/18 na zameranie inžinierskych stavieb na parc. č. 

859/2, 683/6, 683/7, 859/4 – 859/6, oddelenie nehnuteľ. parc. č. 859/7 a vyznačenie vecných 

bremien na parc. č. 859/2, vyhotoveného dňa 26.9.2018 Ing. Máriom Nikom, GSK, 

majetkoprávny servis, s.r.o. SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 316 709, 
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úradne overeného Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 

07.11.2018              pod číslom 417/2018, 

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – OBEC OTRHÁNKY, 956 55 Otrhánky č. 9, IČO: 

00800015 

 

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

výšky jednorazovej náhrady v predmetnej lokalite vo výške 5,00 EUR/m
2
, čo je pri výmere 26 m

2
 

jednorazová náhrada celkom vo výške 130,00 EUR(slovom: stotridsať eur).  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc.  č. 756/1 k. 

ú. Hanzlíková  v prospech Ronaris, s.r.o., Trenčín  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 64/KD pri Z TSK/2019 

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

 

s c h v á l i ť 

 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného bremena - 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemku zapísaného na LV č. 6500 

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

nad Váhom,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  1681 o výmere  4549 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria:   

 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie 

 

 v  rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne č. 34125361-146/2018, vyhotoveného dňa 

18.09.2018 Ing. Rastislavom Cabalom, GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1,  911 48 

Trenčín, IČO: 34125361, úradne overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 09.10.2018 pod č. 762/2018 
 

 na dobu neurčitú  
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 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom číslo 28/2018, vypracovaného 

CM – CENTRUM, spol. s.r.o., ul. Sasinkova 1069/7, 921 01 Piešťany, IČO: 44463723 na stanovenie 

všeobecnej hodnoty práv a  závad                   na pozemkoch parcela č. 1728/30 a 1681 v zmysle GP 

č. 34125361-146, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, ktorým bola stanovená jednorazová odplata za 

zriadenie vecného bremena vo výmere 448,63 m
2
 celkom vo výške 1813,00 EUR (slovom: 

jedentisícosemstotrinásť eur). 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

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

č. 1681 k. ú. Nové Mesto nad Váhom  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

Bratislava  

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 65/KD pri Z TSK/2019 

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

 

s c h v á l i ť 

 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného bremena - 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na  pozemku zapísaného na LV č. 6500 

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

nad Váhom,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  1681 o výmere  4549 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria:   

 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
 

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie 

 

 v  rozsahu vyznačenom v  geometrickom pláne č. 34125361-146/2018, vyhotoveného dňa 

18.09.2018 Ing. Rastislavom Cabalom, GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1,  911 48 

Trenčín, IČO: 34125361, úradne overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 09.10.2018 pod č. 762/2018 
 

 na dobu neurčitú  
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 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým posudkom číslo 28/2018, vypracovaného 

CM – CENTRUM, spol. s.r.o., ul. Sasinkova 1069/7, 921 01 Piešťany, IČO: 44463723 na stanovenie 

všeobecnej hodnoty práv a  závad                   na pozemkoch parcela č. 1728/30 a 1681 v zmysle GP 

č. 34125361-146, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, ktorým bola stanovená jednorazová odplata za 

zriadenie vecného bremena vo výmere 448,63 m
2
 celkom vo výške 1813,00 EUR (slovom: 

jedentisícosemstotrinásť eur). 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie predaja nehnuteľného majetku TSK - 

pozemkov v k.ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 66/KD pri Z TSK/2019 

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

 

I.   r o z h o d n ú ť 
 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou,  v obci Otrhánky, katastrálne územie 

Otrhánky, parcely registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok   parc.  č.   859/4  o  výmere   84 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,                                                                                                    

 - pozemok   parc.  č.   859/5  o  výmere     5 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie,                                                                                                                             

- pozemok   parc.  č.   859/6  o  výmere  350 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie,                                                                                                                                  

 - pozemok   parc.  č.   859/7  o  výmere   35 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 36316709-89/18 na zameranie inžinierskych stavieb na parc. č. 

859/2, 683/6, 683/7, 859/4 – 859/6, oddelenie nehnuteľ. parc. č. 859/7 a vyznačenie vecných bremien 

na parc. č. 859/2, vyhotoveného dňa 26.9.2018 Ing. Máriom Nikom, GSK, majetkoprávny servis, 

s.r.o. SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 316 709, úradne overeného Okresným 

úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 07.11.2018 pod číslom 417/2018, 

oddelením  od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 859/2 o výmere 10937 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 298.     
 
 

II.   u r č i ť 
 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese 

Bánovce nad Bebravou,  v obci Otrhánky, katastrálne územie Otrhánky, parcely registra „C“  
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- pozemok   parc.  č.   859/4  o  výmere   84 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,                                                                                                                              

 - pozemok   parc.  č.   859/5  o  výmere     5 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                            

 - pozemok   parc.  č.   859/6  o  výmere  350 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                                   

- pozemok   parc.  č.   859/7  o  výmere   35 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 36316709-89/18 na zameranie inžinierskych stavieb na parc. č. 

859/2, 683/6, 683/7, 859/4 – 859/6, oddelenie nehnuteľ. parc. č. 859/7 a vyznačenie vecných bremien 

na parc. č. 859/2, vyhotoveného dňa 26.9.2018 Ing. Máriom Nikom, GSK, majetkoprávny servis, 

s.r.o. SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 316 709, úradne overeného Okresným 

úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 07.11.2018 pod číslom 417/2018, 

oddelením  od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 859/2 o výmere 10937 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 298, 
 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

nadobúdateľovi – kupujúcemu  Obci Otrhánky, 956 55 Otrhánky č. 9, IČO: 00800015, do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 211,00 EUR  (slovom: 

dvestojedenásť eur).  

 

III.   s c h v á l i ť 
 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

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

nachádzajúceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou,  v obci Otrhánky, katastrálne územie 

Otrhánky, parcely registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok   parc.  č.   859/4  o  výmere   84 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,                                                                                                                              

 - pozemok   parc.  č.   859/5  o  výmere     5 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                             

- pozemok   parc.  č.   859/6  o  výmere  350 m
2
, druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,                                                                                                                                 

  - pozemok   parc.  č.   859/7  o  výmere   35 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie, 

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 36316709-89/18 na zameranie inžinierskych stavieb na parc. č. 

859/2, 683/6, 683/7, 859/4 – 859/6, oddelenie nehnuteľ. parc.          č. 859/7 a vyznačenie vecných 

bremien na parc. č. 859/2, vyhotoveného dňa 26.9.2018 Ing. Máriom Nikom, GSK, majetkoprávny 

servis, s.r.o. SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 316 709, úradne overeného 

Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 07.11.2018 pod číslom 

417/2018, oddelením  od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 859/2 o výmere 10937 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 

298,     
 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

nadobúdateľovi – kupujúcemu      Obci Otrhánky, 956 55 Otrhánky č. 9, IČO: 00800015 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 211,00 EUR  (slovom: 

dvestojedenásť eur).  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



  

 

   

    7 
Zápisnica   č.  9/2019  z  KD pri Z TSK  zo  dňa  25.02. 2019 
 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK 

- pozemkov v k.ú. Opatová s pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 

Nitra 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 67/KD pri Z TSK/2019 

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

 

I.   r o z h o d n ú ť 

 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho  sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrálnom území 

Opatová, zapísaného na LV č. 2899 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované 

na katastrálnej mape : 

 

 

- pozemok  parc.  č.  3994/2  o  výmere  81 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,                                                                                                                        

 - pozemok  parc.  č.  3994/3  o  výmere 37 m
2
,   druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,                                                                                                                                      

- pozemok  parc.  č.  3994/4  o  výmere   1 m
2
,   druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie.    

 

 

II.   u r č i ť 

 

prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín,  v katastrálnom území Opatová, zapísaného na 

LV č. 2899 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape : 

 

 

- pozemok  parc.  č.  3994/2  o  výmere  81 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha    a nádvorie,                                                                                                                        

 - pozemok  parc.  č.  3994/3  o  výmere 37 m
2
,   druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,                                                                                                                                      

- pozemok  parc.  č.  3994/4  o  výmere   1 m
2
,   druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,    

 

z á m e n o u    za  nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 

Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra, nachádzajúci  sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v 

katastrálnom území Opatová, zapísaný  na LV č. 1183 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované    na katastrálnej mape : 

 

- pozemok  parc.  č.  3995/5  o  výmere  23 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie,                                                                                                                       

- pozemok  parc.  č.  3977/3  o  výmere  10 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha               

a nádvorie, 

 

 

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.  
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III.   s c h v á l i ť  

 

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrálnom území 

Opatová, zapísaného na LV č. 2899 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované 

na katastrálnej mape : 

 

 

- pozemok  parc.  č.  3994/2  o  výmere  81 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie,                                                                                                                        

 - pozemok  parc.  č.  3994/3  o  výmere 37 m
2
,   druh  pozemku  zastavaná  plocha   a nádvorie,                                                                                                                                      

- pozemok  parc.  č.  3994/4  o  výmere   1 m
2
,   druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,  

 

z á m e n o u    za nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 

Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra, nachádzajúci   sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v 

katastrálnom území Opatová, zapísaný  na LV č. 1183 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované    na katastrálnej mape : 

 

- pozemok  parc.  č.  3995/5  o  výmere  23 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,                                                                                                                      

  - pozemok  parc.  č.  3977/3  o  výmere  10 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie, 

 

 

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.  

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Streženice ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

K predloženému materiálu  prítomní členovia komisie dopravy  nemali ďalšie otázky. 

 

Stanovisko č. 68/KD pri Z TSK/2019 

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

 

I. s c h v á l i ť 

 

trvalú prebytočnosť  nehnuteľného majetku Trenčianskeho  samosprávneho kraja, v správe Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, na základe zákona č. 

446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  čl. 10  ods. 3   

písm. a) – i.  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení, 

nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v  obci Streženice, v k.ú.  Streženice: 
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PARCELY registra „C“ zapísaná na LV č. 1712: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

318/23 122 Zastavané plochy a nádvoria 

318/24 53 Zastavané plochy a nádvoria 

  

II.  u r č i ť  

ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona    č. 446/2001 Z.z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov prevod trvale prebytočného 

nehnuteľného majetku – pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

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

okrese Púchov, v  obci Streženice, v k.ú.  Streženice: 

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č.1712: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

318/23 122 Zastavané plochy a nádvoria 

318/24 53 Zastavané plochy a nádvoria 

 

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemok vo vlastníctve Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a 

obch. kontraktor, 017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 323, IČO: 17970270, nachádzajúci 

sa v okrese Púchov, v obci Streženice,  v k. ú. Streženice: 

 

PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1252: 

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

318/26 129 Orná pôda 

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 

a zosúladenia skutočného stavu so stavom právnym, nakoľko súčasný stav je v rozpore s tým ako sa 

pozemky skutočne užívajú. 

 

 

 

III.  s c h v á l i ť  
 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho 

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

05 Trenčín, nachádzajúcich sa v okrese Púchov, v  obci Streženice, v k.ú.  Streženice: 

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č.1712: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

318/23 122 Zastavané plochy a nádvoria 

318/24 53 Zastavané plochy a nádvoria 

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemok vo vlastníctve Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a 

obch. kontraktor, 017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 323, IČO: 17970270 nachádzajúci 

sa v okrese Púchov, v obci Streženice,  v k.ú. Streženice: 
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PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1252: 

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

318/26 129 Orná pôda 

  

ako   prípad   hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  8 písm.  e)  zákona      

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

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 

a zosúladenia skutočného stavu so stavom právnym, nakoľko súčasný stav je v rozpore s tým ako sa 

pozemky skutočne užívajú. 

 

Rozdiel v hodnotách nehnuteľností určených na zámenu je vo výške 1127,00 eur, nakoľko hodnota 

majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja o túto sumu prevyšuje hodnotu majetku žiadateľa. 

 

Na schválenie predložená zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 1245,- eur zo strany 

žiadateľa, ktoré predstavuje rozdiel v hodnote nehnuteľností určených na zámenu a náklady na 

vypracovanie znaleckého posudku, ktorý zabezpečil TSK. 

 

Žiadateľ doplatí rozdiel vo výške 1245,- eur na účet TSK v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti 

zámennej zmluvy uzavretej na základe schváleného uznesenia. 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 4 

Mgr. T. Baláž - predložil Návrh na schválenie Dodatku  č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

Stanovisko č. 69/KD pri Z TSK/2019 

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

 

schváliť 

 

s účinnosťou od 01.04.2019 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 137/2014 zo dňa 07.07.2014, v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 398/2016 zo dňa 26.09.2016 a Dodatku č. 2 schváleného 

uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 543/2017 zo dňa 03.07.2017. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2018. 

 

 

Stanovisko č. 70/KD pri Z TSK/2019 

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 2018. 

 
Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 6 

Ing. R. Horváth – predložil Správu o výsledku  kontrolnej činnosti ÚHK  TSK za rok 2018. 

 

Stanovisko č. 71/KD pri Z TSK/2019 

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 2018. 

 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 
 
 
K bodu č. 7 

Rôzne: 

 

E. Dvonč -  čo budeme robiť s havarijnými úsekmi ciest v rámci kraja, údaje  z Výstupnej  zostavy 

z hlavných prehliadok ciest? 

 

Ing. R. Karkuš - čo sa týka súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom  na 

rok 2019, tam sa pripravujú súťažné podklady. Do leta 2019 by to malo byt vysúťažené. Čo sa týka 

eurofondových ciest tak VO má ísť na  kontrolu na riadiaci orgán a následne na ÚVO. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – kedy sa bude opravovať cesta I/9 od ČR  po Mníchovú Lehotu. 

 

Ing. R. Hladký -  Slovenská správa ciest má  pripravenú dokumentáciu a aktuálne realizujú výkup 

pozemkov, zhruba v júni 2019 plánujú majetkovo-právne vysporiadanie ukončiť s tým, že koncom 

roka 2019 plánuje SSC mať vysúťaženého dodávateľa stavby, následne  na jar 2020 začať 

s realizáciou rekonštrukcie cesty I/9 od diaľničného privádzača po Mníchovú Lehotu. 
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Ing. M. Mičega – pohlo sa niečo ohľadom výrubu  stromov pri ceste II/516? 

 

Mgr. R. Hladký – zadal som, aby  zástupcovia Správy ciest TSK sa spojili so zástupcami štátnych 

lesov k nachystaniu podkladov k výrubu, t.j. výnimka z ochranného pásma a  ďalšie 

náležitosti...dohoda bola taká, že v jarných mesiacoch 2019 sa začne s výrubom. Je to lesný 

pozemok, tým pádom sa môže vyrezávať celoročne. 

 

Ing. R. Karkuš – nechcem, aby sa to otáčalo na Správu ciest TSK,  štátne lesy majú vykonávať tento 

výrub, taká bola aj dohoda. Štátne lesy si požiadajú o výrub stromov, o dočasnú uzávierku cesty 

II/516. SC TSK sa bude  len spolupodielať. 

 

Ing. M. Mičega – toto sa urobilo v 11/2017, kedy sa urobila prvá časť, teraz je potrebné zabezpečiť 

ten istý proces, len dátumovo to posunúť.  

 

Ing. R. Karkuš - chcem len uviesť, že keď prebiehala ťažba v 11/2017, tak  pri tejto ťažbe štátne lesy 

využili SC TSK aj pri ťažbe v lese. Tým chcem povedať, že neorezávali len pri ceste II/516. Preto je 

potrebné, aby všetky povolenia si zabezpečili štátne lesy, nie SC TSK. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – požiadala, keby cez kompetentné inštitúcie boli osadené hnedé tabule, 

ktoré budú informovať o  významných kultúrnych pamiatkach Trenčianskeho kraja. 

Odbočka z diaľnice v Trenčíne smer Zvolen – BB, sú tam informatívne tabule. Najbližšia značka 

upozorňuje, že tadiaľto prídete do Zvolena. Myslím si, že by tam mohla byť značka odbočenia smer 

Bánovce nad Bebravou a následne Zvolen, BB. Stálo by za to, požiadať NDS,a.s. o doplnenie tohto 

DZ. 

 

Ing. S. Judinyová – Mesto Bánovce nad Bebravou môže požiadať o doplnenie ZDZ. 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotná – Mesto Bánovce nad Bebravou požiada.  

Následne požiadala, aby aj v Meste Bánovce nad Bebravou bol zavedený systém zjednotenia tarify 

prímestskej autobusovej dopravy s mestskou hromadnou dopravou, tak ako to bolo zavedené 

v Trenčíne. 

 

E. Dvonč – je určitý výsledok z Trenčína, vieme ako to funguje, koľko to stálo a nastaviť nejaký 

horizont, kedy aj v ostatných okresoch budú zjednotené tarify PAD s MHD, tak ako to je teraz 

v Trenčíne. 

 

Mgr. Hladký- som otvorený v komunikácií so zástupcami miest, príslušným dopravcom, zástupcom 

odboru dopravy.. 

 

Ing. J .Trstenský - nerozumiem tomu, veď pred niekoľkými mesiacmi sa k „zjednoteniu taríf“ sedelo 

a na tejto komisií a bolo povedané, že v Trenčíne to bol/ bude nastavený ako prioritný projekt 

a následne sa bude pokračovať v ďalších okresných mestách. O čom sa tu opäť rozprávame. 

Mgr. R. Hladký - k tomuto musí predchádzať aj tak rokovanie so zástupcom mesta, dopravcu,...Čakal 

som iniciatívu od miest. Na zmluve s mestom TN, TSK dopláca cca 10 tis. eur. 
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Poslanci komisie dopravy prijali nasledovné uznesenie: 

Do konca marca 2019 Trenčiansky samosprávny kraj osloví všetky mestá kde je súbežne 

vykonávaná/zabezpečená mestská hromadná dopravy (MHD) s prímestskou autobusovou dopravou 

(PAD). Následne štatutári miest dajú vyjadrenie na TSK,  či majú záujem o zjednotenie tarify PAD 

s MHD, ak áno, do  31.12. 2019 budú vykonané všetky potrebné kroky, aby bola zosúladená  tarifa 

PAD s MHD v dotknutom meste. 

 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

 

                                                                                                      Podpis 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa   25.02.2019 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


