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Vec 

Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravy pri Z TSK 

 

 Dovoľujeme  si Vás pozvať  na  11. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

 

  17. júna   2019  o 10.00  h  (pondelok) 

             na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, 

                       K dolnej stanici  7282/20A,  911 01 Trenčín 

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 nadobudnutia práva vecného bremena v k.ú. Nemšová                     

od vlastníčky Júlie Lubinovej, Nemšová 

 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku    registra "C" parc.                

č. 3437 vo vlastníctve TSK s pozemkom  registra "C" parc. č. 4692/8 vo vlastníctve 

Jozefa Bátoru a manž. Janky v k.ú. Bánovce nad Bebravou. 

 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc.                    

č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve 

Jána Hanku  a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

na pozemku registra "C" parc. č. 1682/5 k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., 

Bratislava.          

     

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

na pozemku registra "C" parc. č. 299 k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., 

Bratislava.     
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 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

na pozemku registra "E"  p. č. 119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.   

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

na pozemku registra "C" parc. č. 1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.   

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

stavbou "Udiča - Pri družstve - rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 

k.ú. Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

stavbou "Udiča Prosné vývod NNK, Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. 

Udiča      v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

 

 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.  

  
 

4. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  2019-2021  

(2.zmena) – predkladá Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného 
 

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

programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 s názvom 

"Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - predkladá Ing. Martina Lamačková, 

vedúca odboru regionálneho rozvoja 

 

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

Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší Trenčiansky kraj – 

predkladá Ing. Martina Lamačková,  vedúca odboru regionálneho rozvoja 

 

 

7. Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2018/2019 – 

predkladá Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK  

 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

JUDr.  Ing. Jozef Stopka, PhD. 

                predseda komisie, v. r. 

 

 

 

Vašu prípadnú neúčasť oznámte,  prosím  tajomníkovi  komisie  na tel. č.: 032/ 6555 755,   

0901/ 918  198  alebo na e- mail: silvia.judinyova@tsk.sk 


