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Vec 

Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravy pri Z TSK 

 

 Dovoľujeme  si Vás pozvať  na   23. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

 

21. júna  2021  o 10.00  hod.  (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 zriadenia vecného bremena na pozemku  registra "E" parc. č. 

2682/1 k.ú. Kubrá v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie   zákonného vecného bremena 

na pozemku registra "C" parc. č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - 

pozemkov registra "C" parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie   v  prospech                 

Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny Kopeckej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 603/2 

k. ú. Vieska - Bezdedov   v  prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

 

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe                  

SC TSK (Laminátová hala na soľ, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie 

formou fyzickej likvidácie 

 

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

(Laminátová hala na soľ,  Bn/B), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou 

fyzickej likvidácie. 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Trenčín 

-/-  Ing. S. Judinyová /032 6555  755 16.06. 2021 

Vážení členovia  

Komisie dopravy pri Z TSK a hostia 

 

http://www.tsk.sk/


 

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe                      

SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie 

formou fyzickej likvidácie. 

 

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe                      

SC TSK (drevená bunka, plechová búda, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín                                          

z evidencie formou fyzickej likvidácie. 

 

4.   Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK-predkladá Mgr.Tomáš    Baláž,  

  vedúci odd. právneho, správy majetku a VO: 

 

5.    Vyhodnotenie výkonu zimnej údržby ciest na území TSK za zimné obdobie 2020/2021  

(materiál predložený do Knižnice pre poslancov Zastupiteľstva TSK) - predkladá                     

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK 

 

6.   Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2013-2023 k 31.12.2020 (materiál predložený do Knižnice 

pre poslancov Zastupiteľstva TSK) - predkladá Ing. Martina Lamačková, vedúcu Odboru 

regionálneho rozvoja 

 

7.  Rôzne 

8.  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 


