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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 ( riadne zasadnutie 05.09. 2022) 

(k zasadnutiu Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutoční dňa 26.09. 2022) 
 

 

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,                    

predseda  Komisie dopravy pri Z TSK rozhodol o prerokovaní nižšie uvedených materiálov 

určených na rokovanie Zastupiteľstva  TSK, ktoré sa uskutoční dňa 26.09. 2022 formou 

hlasovania  per rollam.                            

Následne členovia Komisie dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

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

 

Dátum elektronického zaslania materiálov a hlasovacích formulárov členom komisie 

dopravy:   02.09.2022 

 

Dátum a hodina doručenia stanovísk  k materiálom v elektronickej podobe:   

07.09.2022 do 15.00. hod. 

 

Predkladané materiály: 

1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2022 - predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

2. 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"   p. č. 3246/2 k.ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica   ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

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

- pozemku registra "C" parc. č. 385/6 k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela Španka   a 

manž. Miriam Špankovej rod. Rosinskej. 

 

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

pozemku registra "C" parc. č. 1240/2 k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej 

republiky, Bratislava. 

 

• Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena   na pozemkoch registra "C" parc. č. 

4156 k. ú. Trenčianske Mitice a č. 1045/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie  v prospech SPP - 

distribúcia, a. s. Bratislava. 

 

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

1045/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie  v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. 

Kretíkovej. 
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• Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2288  

k. ú. Kubrá v prospech spoločnosti OBCHOD MBR, s.r.o. Trenčín. 

 

• Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 

124/2, 445/1 k. ú. Malé Stankovce v prospech Bc. Jany Porubanovej. 

 

• Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve TSK  v 

k. ú. Slavnica, Borčice, Dolná Súča a Horná Súča v prospech Regionálnej vodárenskej 

spoločnosti Vlára - Váh s.r.o, Nemšová. 

 

• Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1708  

k. ú. Uhrovec v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

 

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

1307/1 k. ú. Prievidza v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

Banská Bystrica. 

 

• Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  na pozemkoch registra "C" parc.                 

č. 1045/1, 1045/2, 1046/1, 4007 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.  

 

• Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena   

na pozemkoch registra "C" p.č. 4257, 4259 k.ú. Trenčianske Mitice v prospech 

Západoslo-venskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

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

nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Dubnica nad Váhom s mestom Dubnica nad Váhom 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

3. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja                           

za I. polrok 2022 – predkladá Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

4. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

TSK  na roky 2022 až 2030 - predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru reg. 

rozvoja 

 

5. Operačný plán zimnej údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

2022/2023 - predkladá  Ing. Radovan  Karkuš, poverený riadením SC TSK 

 

6. Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568. 

Výsledok hlasovania:  

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

od 11  členov komisie dopravy,  okrem  MVDr. S. Svatíka (ospravedlnený,odcestovaný). 
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V súlade s článkom 11, ods. 7. písm. vyššie uvedeného rokovacieho poriadku komisií boli 

členmi komisie dopravy prijaté nasledovné stanoviská komisie k predkladaným materiálom:  

 

Stanovisko č. 259/KD pri Z TSK/2022 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

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

Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Stanovisko č. 260/KD pri Z TSK/2022 

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" p. č. 3246/2 k.ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 261/KD pri Z TSK/2022 

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. 385/6  k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela Španka a manž. 

Miriam Špankovej rod. Rosinskej 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Stanovisko č. 262/KD pri Z TSK/2022 

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. 1240/2  k. ú. Nimnica  v prospech Železníc Slovenskej republiky, 

Bratislava. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Stanovisko č. 263/KD pri Z TSK/2022 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 
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Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 4156 k. ú. 

Trenčianske Mitice a  č. 1045/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie  v prospech SPP - distribúcia, a. s. 

Bratislava. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 264/KD pri Z TSK/2022 

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. 1045/1 k.ú. 

Trenčianske Jastrabie v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. Kretíkovej. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 265/KD pri Z TSK/2022 

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. 2288 k. ú. 

Kubrá v prospech spoločnosti OBCHOD MBR, s.r.o., Trenčín.  

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 266/KD pri Z TSK/2022 

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 pozemkoch registra "C" parc. č. 124/2, 

445/1 k. ú. Malé Stankovce v prospech Bc. Jany Porubanovej. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 267/KD pri Z TSK/2022 

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 pozemkoch   vo vlastníctve TSK v k. ú. 

Slavnica, Borčice, Dolná Súča a Horná Súča v prospech Regionálnej vodárenskej spoločnosti 

Vlára - Váh s.r.o, Nemšová 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Stanovisko č. 268/KD pri Z TSK/2022 

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. 1708 k. ú. 

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

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 269/KD pri Z TSK/2022 

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. 1307/1 k. ú. 

Prievidza v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 270/KD pri Z TSK/2022 

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 pozemkoch registra "C"  parc. č. 1045/1, 

1045/2, 1046/1, 4007 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distribučnej,                  

a. s., Bratislava. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 271/KD pri Z TSK/2022 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

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

Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                              

na pozemkoch registra "C" p.č. 4257, 4259 k.ú. Trenčianske Mitice v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

Stanovisko č. 272/KD pri Z TSK/2022 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

predložený materiál formou „per rollam“ a odporúča Zastupiteľstvu TSK schváliť: 
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Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja                          

za I. polrok 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Stanovisko č. 273/KD pri Z TSK/2022 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

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

Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK                

na roky 2022 až 2030. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 274/KD pri Z TSK/2022 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

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

Operačný plán zimnej údržby ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2022/2023. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 275/KD pri Z TSK/2022 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

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

Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín, IČO: 37915568. 

Hlasovanie: 

Za: 11 

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 07. 09. 2022 

 


