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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“                                                        

Komisie dopravy pri Zastupiteľstve TSK  

(k zasadnutiu Zastupiteľstva TSK dňa 23. 11. 2020) 
 

 

Dôvodom na uvedený postup  hlasovania je aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti                     

so šíriacim sa ochorením COVID-19, ako aj v súlade s prijatými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva  SR. Zároveň s ohľadom na možnosti Rokovacieho poriadku komisií                              

pri    Zastupiteľstve  TSK  bol nadpolovičnou väčšinou členov  komisie dopravy zvolený 

spôsob vykonania zasadnutia Komisie dopravy (riadne zasadnutie: 02.11. 2020)                                 

prostredníctvom hlasovania   per rollam. 

 

V súlade s Článkom 11 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja,  ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 417/2016 zo dňa 26.09.2016 a príslušného dodatku č. 1, členovia 

Komisie dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja s hlasovacím 

právom hlasovali systémom „per rollam“  za nasledovné predkladané materiály.  

 

 

Predkladané materiály: 

 

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

odd. právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku 

- pozemku registra "C" parc. č. 809/4 k. ú. Častkovce v prospech Obce Častkovce 

 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku 

- pozemkov registra "C" p.č. 3983/2 a p.č. 3983/3 k.ú. Trenčianske Jastrabie v 

prospech Obce Trenčianske Jastrabie 

 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku 

-    pozemku registra "C" parc. č. 385/5 k. ú. Veľké Bošany v prospech SLOVNAFT, 

a. s.   Bratislava 

 

 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  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 747            

        k. ú. Zemianske Lieskové v prospech Ing. Rudolfa Lovišku  a Kristíny Loviškovej   

        rod. Bujnovej 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

TSK v k. ú. Ilava s Mestom Ilava ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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2. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021- 2023 -  predkladá: 

Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023– predkladá: Ing. Pavol Zigo, hlavný 

kontrolór 

 

4. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na 

rok 2021 – predkladá: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy 

 

5. Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - predkladá:                         

Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy 

 

6. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na 

území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy - predkladá: Mgr. 

Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy 

 

7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 2013-2023 - predkladá: Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru 

reg. rozvoja 

 

8. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

obdobie 2021-2023- predkladá: Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru reg. rozvoja 

 

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

Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v TSK - časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK realizovaného 

Trenčianskym samosprávnym krajom - predkladá: Ing. Martina Lamačková, vedúca 

odboru reg. rozvoja 

 

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

s názvom Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske – 

Šimonovany - predkladá: Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru reg. rozvoja 

 

11.  Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt-nutie dotácie na podporu 

budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s názvom "Výstavba 

nabíjacej stanice v Streženiciach" realizovaného Správou ciest TSK - predkladá:                    

Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru reg. rozvoja 

 

 

Dátum elektronického zaslania materiálov a hlasovacích formulárov členom komisie 

dopravy:   28. 10. 2020,   

29.10. 2020 – zaslanie hlasovacích formulárov 
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Dátum a hodina doručenia stanovísk  k materiálom v elektronickej podobe:   
Z  dôvodu  celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, v rámci víkendu                                

od 31.10. 2020 a  01.11. 2020, kedy zástupcovia jednotlivých obcí  a  miest  sa museli 

spolupodieľať pri zabezpečovaní materiálneho a technického vybavenia  na  jednotlivých 

odberných miestach bol dátum doručenia stanovísk od jednotlivých členov komisie dopravy  

predlžený do dňa 03.11. 2020 do 15.hod. 

 

 

Výsledok hlasovania:  

Z celkového počtu 12 členov komisie dopravy  boli zaslané elektronickou poštou stanoviska                             

od  6  členov komisie dopravy – JUDr. Ing. J. Stopka, PhD, Ing. P. Marušinec, T. Merašický, 

P. Halabrín, F. Matušík, Ing. V. Zboranová. 

 

Komisia dopravy pri Z TSK  zaujala jednotlivé stanoviská v zmysle Článku 10, odseku 3 

Rokovacieho poriadku Komisií Z TSK, v nasledovnom znení:   

Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej                      

ako polovica členov komisie – poslancov. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici 

z rokovania. 

 

V súlade s článkom 11, ods. 7. písm. b) vyššie uvedeného rokovacieho poriadku komisií boli 

členmi komisie dopravy prijaté nasledovné stanoviská komisie k predkladaným materiálom:  

 

 

Stanovisko č. 158/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 

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

pozemku registra "C" parc. č. 809/4 k. ú. Častkovce   v prospech Obce Častkovce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Stanovisko č. 159/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 

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

pozemkov registra "C" p.č. 3983/2 a p.č. 3983/3  k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Obce 

Trenčianske Jastrabie 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Stanovisko č. 160/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 

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

pozemku registra "C" parc. č. 385/5 k. ú. Veľké Bošany v prospech SLOVNAFT, a. s. 

Bratislava. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 ( T. Merašický) 

p. T. Merašický – vytýčená parcela zasahuje aj mimo zastavanú plochu žiadateľom a môže 

výrazne obmedziť v užívaní pozemku susedného vlastníka parcely 1826/7. GP                               

má nezrovnalosti. 
 

 

Stanovisko č. 161/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 

Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. 

Kubrá v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 

Stanovisko č. 162/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 

Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 747 k. ú. 

Zemianske Lieskové v prospech Ing. Rudolfa Lovišku  a Kristíny Loviškovej rod. Bujnovej 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 163/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 

Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a na schválenie zámeny 

nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Ilava s Mestom Ilava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Stanovisko č. 164/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 

 

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 ( z toho 1x podmienený súhlas – T. Merašický) 

Proti: 1 ( P. Halabrín) 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

E-mail  zo dňa 02.11. 2020 zaslaný všetkým členom Komisie dopravy a Komisie pre financie 

v zmysle požiadavky p. P. Halabrína: 

 

Vážené kolegyne, kolegovia,  

 

     dovoľujem si poprosiť o podporu a vnesenie trošku spravodlivejšieho a férového prístupu 

voči okresu myjava pri schvaľovaní a tvorbe rozpočtu na rok 2021. 

Bohužiaľ, vzhľadom na pozitívneho člena rodiny som sa pre karanténu nemohol zúčastniť 

prerokovania priorít s riaditeľom úradu. Komunikoval som s ním a 15.10. som mu poslal mail 

s mojimi výhradami i požiadavkami. Nebola žiadna reakcia. (Príloha). 

Keďže dnešné rokovania Komisie dopravy i Komisie pre financie sú dištančné poprosím                

Vás o pochopenie touto formou.  

V jednotlivých kapitolách rozpočtu sú navrhované kapitálové výdavky z vlastných i cudzích 

zdrojov. Dôsledne som si ich naštudoval, porovnal s rozpočtami rokov 2019 a 2020 

a bohužiaľ, musím konštatovať, že diskriminácia zariadení TSK a rozdeľovanie zdrojov na 

investície je v roku 2021 ešte väčšia ako doteraz. Neviem prečo ani za čo sa voči  obyvateľom 

a vlastným zariadeniam vedenie TSK takto chová. Asi preto, že sme ďaleko, malý, 

nedôležitý, nezaujímavý alebo len neposlušný, netuším. 

 

Na rokovaní zastupiteľstva vysvetlím, zdôvodním a zaugumentujem viac, vrátane toho,                      

že vydám tlačovú správu s faktami a porovnaním. Teraz chcem len poprosiť o pochopenie 

a podporu. Pár údajov: 

 

1. Zdravotníctvo – zo sumy 9.145.729,- € z TSK ide na NsP Myjava 321.186,- €, čo je 

3,5%. Pritom nemocnica robí 14-15% výkonov, nevytvára stratu a je efektívna. Toto 

vnímam ako podraz a suma v rozpočte je blízko tomu, čo nemocnici ročne dá mesto 

a podnikatelia z regiónu. 

2. Vzdelávane – opakovane som interpeloval, vysvetľoval či žiadal na Z TSK. 

 Upozorňoval, že voči školstvu v regióne sa chová TSK likvidačne, že sme zrušili                   

3 z 5 škôl, že počet miest klesol o viac ako 40% v regióne kde vzhľadom                         

na demografický vývoj by to malo byť naopak. Ak sa pamätáte, keď sme v máji 2019 

upravovali rozpočet a do školstva pridávali 3.535.210,- €, Myjavským školám sa ušlo 

0,18%. Bolo vyhlásené, že v ďalších rokoch sa táto nespravodlivosť napraví.                         

A rok 2021? Z 3.972.102,-€ zo zdrojov TSK je pre prežívajúce dve školy na Myjave 

určených 27.828,- €, čo je 0,7% ! Hanba! Už počujem argument, že ide na SPŠ 

818.000,- €, ale to nie je z našich zdrojov a toto isté bolo už v rozpočte 2020. 

3. Doprava – v okrese Myjava sa nachádza 17,5% cestnej siete v správe TSK. Nie je tu 

ani kilometer diaľnice či cesty I. triedy, preto má najmenší okres najväčší podiel. Keby 

sa v podobnom pomere rozdeľovali investície, bolo by to asi fér. Hovorím 

v podobnom aspoň 12 – 13% by bolo akceptovateľných. Bohužiaľ, keď sme sa dostali 
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k podielu 8 – 9 % mohli sme byť radi, minulý bol raritný, 11,5%. Teraz máme robiť 

57,74 km ciest, v okrese  5,4 km, t.j. 9,3% z dĺžky, minúť máme 705.672,- €                           

zo 7.155.000,- €, t. j. 9,8 %. Budem žiadať doplniť aspoň úsek najfrekventovanejšej 

cesty II/581 úsek 14,4 – 17, čiže 2.600 metrov. 

4. Kultúra – tu je to absolútna hanba TSK, za posledné 4 roky bola investícia do oblasti 

skultúrnenia kopaničiarov, kúpa notebooku v roku  2019 J. Nepomohlo, ostali sme 

rovnako zaostalí. 

 

     Vážené kolegyne, kolegovia, vždy som sa snažil chápať potreby každého, vnímal som 

priority i efektívnosť, podporoval i to, že niekedy treba uprednostniť niektorú oblasť, región, 

zariadenie. Ale nemôže to fungovať tak, že na úkor slabého a zaostávajúceho sa hoja 

a odbiehajú ho tí silnejší.  

     Verím, že chápete moju prosbu a podporíte ma v snahe o spravodlivejší prístup. 

Poprosím Vás,  zapisovateľky komisií finančnej a dopravy TSK o distribúciu tohto môjho 

mailu i s príslušnou prílohou všetkým členom Vašich komisií. 

 

 

Stanovisko č. 165/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK zobrať na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra TSK  k  návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2021 – 2023. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 ( P. Halabrín) 
 

 

Stanovisko č. 166/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom  na rok 

2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 1 (P. Halabrín) 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. P. Marušinec) 

 

 

 

Stanovisko č. 167/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. P. Marušinec) 
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Stanovisko č. 168/KD pri Z TSK/2020 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich  na území 

mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 
 

Stanovisko č. 169/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho 

kraja 2013-2023. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 2 (Ing. P. Marušinec, P. Halabrín) 

 

 

Stanovisko č. 170/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja                         

na obdobie 2014-2023.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 171/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

 

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 

časť 7: úsek Považská Bystrica  -  hranica ŽSK realizovaného Trenčianskym samosprávnym 

krajom. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Stanovisko č. 172/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

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

s názvom Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre:  

1. etapa Partizánske – Šimonovany. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 

 

Stanovisko č. 173/KD pri Z TSK/2020 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK  schváliť: 

Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie   na podporu budovania 

verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc   s názvom "Výstavba nabíjacej stanice v 

Streženiciach" realizovaného Správou ciest TSK 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. 

                                                                  predseda  Komisie dopravy pri  Z TSK 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. S. Judinyová, tajomníčka komisie  

V Trenčíne, dňa 03. 11. 2020 

 

 


