
Z á p i s n i c a   
č. 3/2010 

 
 

z pracovného  stretnutia  
členov Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR),  

konaného dňa 24. 06. 2010 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.  
 
Program: 

1) Otvorenie stretnutia 
2) Cyklotrasa na Vodnom diele Kráľová 
3) Informatívna správa o štádiu neinvestičného projektu 
4) Cezhraničná spolupráca, spolupráca s okolitými mestami  
5) Propagačný materiál - možnosť dotácií, výmena propagačného materiálu 

6) Stretnutia s klastrami, ktoré majú skúsenosti s hipo - turistikou, cykloturistikou a pod.  
7) Príprava na výstavy v roku 2011 

 
K bodu l. 

Výkonný riaditeľ KCR p. Behro otvoril stretnutie a privítal prítomných členov 
a pozvaných hostí.  
 
K bodu 2. 
  Vzhľadom na odbornosť prejednávanej témy boli prizvaní zástupcovia štátnych 
inštitúcií, ktoré sú oprávnené konať a rozhodovať v danej oblasti. Prejednávala sa predložená 
projektová dokumentácia z roku 2004.  
Pán Behro vyzval prítomných odborníkov o ich vyjadrenie s otázkou, či je dokumentácia 
vhodná resp. postačujúca na začatie realizácie cyklotrasy na korune hrádze VD Kráľová. 
 
Pani Halabrínová – poskytnutá projektová dokumentácia je nepostačujúca. Pre územné 
rozhodnutie je potrebné ju dopracovať na mapovom podklade. 
 
Pán Vranovič – v projekte pána Možiešika  je počítané s navýšením podkladu pre cyklotrasu 
o cca 45 cm, čo predpokladá aj spevnenie svahov hrádze. 
 
Pán Kiš – tlmočil názor p. Spála (zatiaľ neprítomný), ktorý sa vyjadril, že na cyklotrasu bude 
postačovať iba asfaltový koberec vo výške 10cm. 
 
Pán Behro -  vyzval p. Šúryho, či pozná stanoviská neprítomných starostov, do ktorých 
katastrov obcí VD zasahuje. 
 
Pán Šúry – navrhol, že s p. Kišom ich osobne navštívia a zistia ich názory. 
 
Pani Sersenová – podotkla, že príprava dokumentu je činnosť, ktorá si vyžaduje jedného 
pracovníka, ktorý  po odbornej stránke zabezpečí všetky „vyjadrovačky" - podklady vrátane 
potvrdení a povolení k začatiu realizácie diela. Zastáva názor, že by bolo dobré urobiť jednu 
dokumentáciu postačujúcu pre oba úrady – KÚŽP Trnava a Krajský stavebný úrad Trnava. 
 
K rokovaniu sa pripojil pán Spál. 



Pán Kiš – nakoľko VD zasahuje aj do územia NSK položil otázku, či nebude administratívny 
problém pri budovaní cyklotrasy. 
 
Pani Halabrínová -  reagovala, že ministerstvom je určený príslušný stavebný úrad, 
a v takýchto prípadoch postačuje oficiálna žiadosť. 
 
Pán Behro – konštatoval, že bude potrebná nová dokumentácia. 
 
Pán Spál – myslí si, že podstatné obmedzenia na cyklotrasu nie sú, povodie dolného Váhu 
túto aktivitu víta. Hrádza je v súlade s pripravovaným dielom, ide o líniovú stavbu. Podľa 
neho stačí jednoduchá dokumentácia (priečny a pozdĺžny profil, stanoviť výšku), pretože 
prvotná funkcia hrádze – ochranná, nebude nijakým spôsobom narušená.  
 
Pani Halabrínová – je v prvom rade potrebné zadefinovať, čo má projektová dokumentácia 
obsahovať, aby investor vedel čo potrebuje.  
 
Pán Spál – ponúkol možnosť operatívneho stretnutia. Dodá objednávateľovi požadované 
reálne technické podklady a údaje potrebné pre spracovateľa projektovej dokumentácie.  
 
Pán Andraščík – projekt by mal špecifikovať aj príjazdové cesty. Stačí zjednodušená 
projektová dokumentácia. Pripomenul, že je dôležité značenie, zábrany...  Netreba ďalšie 
územné rozhodnutie. Zastáva názor, že z pohľadu stavebného úradu už bolo rozhodnuté a nie 
je možné na jednu stavbu vydávať dve stavebné povolenia. V prípade VD sa nemení účel 
stavby, nerozhoduje sa o území, len sa rozširuje o ďalšiu funkciu.  
 

Pani Halabrínová – položila otázku, či sa jedná o projekt posudzovaný z pohľadu dopravy, 
alebo stavieb. 
 
Pán Spál – informoval, že Zákon o vodách vybudovaním cyklotrasy nebude porušený, 
pretože vždy to bude hrádza a vodohospodárska stavba. Vybudovaním cyklotrasy sa upraví 
koruna hrádze – zásada – ochranná funkcia vodohospodárskeho diela bude zachovaná, 
vybudovaním cyklotrasy sa len upraví koruna hrádze. 
 
Pani Halabrínová – zastáva názor, že sa jedná o stavebnú úpravu, teda má tu byť 
rozhodnutie o využití územia, čo je v kompetencii stavebného úradu. 
 
Pán Spál – spomenul, že keď v minulosti vyasfaltovali nejakú plochu na hrádzi – oznámili 
stavebnú úpravu. 
 
Pani Halabrínová – dostávame sa do úplne inej roviny – a) ochrana hrádze toku, b) ochrana 
stavby hrádze. 
 
Pán Andraščík – tak by mali byť dva projekty – a) spevnenie hrádze – oblasť 

vodohospodárstvo, b) značenie cyklotrasy – oblasť doprava. 

 

Pani Sersenová – v prípade, ak sa bude žiadať finančná podpora z fondov EÚ, mal by byť 
jasný cieľ projektu (účel) s doložením všetkých relevantných dokladov a dokumentov 
v súlade s podmienkami výzvy (známe až v konkrétnej výzve). 
 



Pán Kiš – obce (v územnom dotyku VD) hľadali riešenie, v súčasnosti hľadajú formu 
spoločného postupu, aby bol prístup rovnaký  pri zachovaní rovnocenných podmienok. 
 
Pán Andraščík – treba zistiť, či bude územné rozhodnutie potrebné. 
 
Pán Spál – informoval , že pozemky pod VD Kráľová (stavba) nie sú vykúpené. 
 
Pani Sersenová – vyjadrila názor, že by „nešla“ do úplne jednoduchej formy riešenia 
projektovej dokumentácie a budovania cyklotrasy bez stavebného povolenia. 
 
Pani Halabrínová – poukázala na potrebu dopravného značenia v súlade so zákonom č. 
315/2006 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
 

Pán Vranovič – je potrebné nájsť jednotné riešenie k najvýhodnejšiemu a najlacnejšiemu 
variantu, za podmienky splnenia všetkých potrebných náležitostí. Jednostupňovú 
dokumentáciu povoľujú len dva úrady. 
 
Pán Andraščík – najdrahšie na územné rozhodnutie je zisťovanie technických údajov –
výškopis, polohopis a pod.. Opakoval, že nemôže byť vydané ďalšie územné rozhodnutie na 
tú istú stavbu. 
 
Pán Polákovský – zastáva názor, že by malo byť vydané povolenie príslušným stavebným 
úradom, pretože momentálne nikto nevie aké doklady bude výzva vyžadovať. 
 
Pán Spál – územné rozhodnutie nie je pre správu povodia dôležité, ani ho nebudú žiadať. 
Stačiť im bude prevádzkový poriadok. 
 
Pán Šúry – navrhol, že klaster by mal vstúpiť do rokovania s p. Bezákom s tým, že 
rozhodujúce bude stavebné povolenie (územné rozhodnutie sa vyžadovať nebude). Je 
potrebné zistiť v akom rozsahu budú stavebné práce a s akým „balíkom peňazí“ je potrebné 
počítať. Je dôležité nájsť spoločný kľúč podieľania sa dotknutých samospráv na budovaní 
cyklotrasy. 
 
Pán Behro – navrhol projekt pripraviť aj keď momentálne nie je žiadna výzva. Bude 
pripravený pre prípadné ďalšie výzvy na podanie žiadosti o NFP. 
 
Pani Sersenová – navrhla aby sa s projektantom dohodlo stretnutie a postup technického 
riešenia. Zistiť informácie o už realizovaných projektoch týkajúcich sa cyklotrás. 
 
Pán Šúry – položil otázku, z akých zdrojov bude financovaná projektová dokumentácia. 
 
Pán Andraščík – je potrebné v projektovej dokumentácii stanoviť úroveň – a) stavebné 
povolenie, b) rozpočet, c) kto bude objednávateľom, d) kto bude zabezpečovať inžiniering 
 
Pán Polákovský – po vygenerovaní finančných nákladov bude mesto Galanta hľadať riešenie 
účasti na budovaní cyklotrasy, potom dá vyjadrenie. 
 
Pán Kiš – navrhol – do 1 mesiaca nájsť riešenie (napr. 30 km cyklotrasy aj s finančnými 
nákladmi). 
 



Pán Behro – navrhol spoločné stretnutie – projektant, p. Behro, p. Šúry a p. Kiš 
 
Po skončení rokovania tohto bodu programu sa p. Behro poďakoval za účasť na rokovaní 
prítomným zástupcom štátnych inštitúcií. Zároveň s nimi sa ospravedlnili p. Morovičová,       
p. Vranovič, p. Polákovský a p. Zárecký.  
 
Prítomní – p. Behro, p. Šúry, p. Kiš 
 
K ďalšiemu programu podal p. Behro krátke informácie.  
K bodu 3. 
Projekt „Trnavský kraj – región pre všetkých“ - v súčasnom období prebieha proces 
posudzovania a schvaľovania podaných projektov na MVRR SR ako riadiacom orgáne pre 
ROP, ktorý potrvá cca 3 mesiace. Vyrozumenie o výsledku hodnotenia príde oficiálnou 
cestou. 
 
K bodu 4. 
Predmet rokovania súvisí s podaným projektom, viď. bod 3. 
 
K bodu 5. 
Pán Kiš navrhol, aby sa členovia klastra stretli so zástupcami inými klastrov cestovného ruchu 
s cieľom výmeny poznatkov a skúseností. 
 
K bodu 6. 
Účasť na veľtrhoch a výstavách je závislá od vývoja príjmov. Momentálne sú naplánované – 
Slovakiatour Bratislava, Regiontour Brno a Coneco Bratislava. 
Návrh plánu aktivít Úradu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2011 bude spracovávaný 
v treťom štvrťroku 2010. Spolu s rozpočtom bude schvaľovaný  koncom roka 2010. 
 

Na záver výkonný riaditeľ KCR poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marcel Behro 
výkonný riaditeľ 

 
 
 
 
V Trnave, dňa 07. 07. 2010 
Zapísali: Mária Šarmírová, Libuša Kozmová 
 


