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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 10.01. 2022) 

(k zasadnutiu Zastupiteľstva TSK dňa 31.01. 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 dňa 31.01. 2022 použitím 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:   04.01.2022 

 

Dátum a hodina doručenia stanovísk  k materiálom v elektronickej podobe:   
11.01. 2022 do 15.00. hod. 

 

Predkladané materiály: 

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

odd. právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- koch registra "C" p. č. 

6102/87, 6102/169 a registra "E" p.č. 6102/3 k.ú. Považská Bystrica v prospech 

Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

 

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

614/1, 614/2 k. ú. Kostolná - Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. 

s., Bratislava. 

 

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

119/2 k.ú. Dolná Breznica v prospech Petra Jambora a manž.  Martiny Jamborovej 

rod. Prekopovej. 

 

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

56/1, 221/1 k. ú. Istebník    v prospech Mesta Trenčín. 

 

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

222/2  k.ú. Rakoľuby v prospech Mária Simeona. 

 

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

119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 

9019/502 k. ú. Slavnica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

 

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

496 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-daja nehnuteľného 

majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno v 

prospech obce Kolačno. 

 

 Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien na pozemku registra "C" p. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v 

prospech Petra Žáka.  

 

 

Výsledok hlasovania:  

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

od všetkých členov komisie dopravy. 

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. 226/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" p. č. 6102/87, 

6102/169 a registra "E" p.č. 6102/3 k.ú. Považská Bystrica v prospech Považskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 227/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. 614/1, 

614/2 k. ú. Kostolná - Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava 

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 228/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 "E" parc. č. 119/2 k.ú. 

Dolná Breznica v prospech Petra Jambora a manž.  Martiny Jamborovej rod. Prekopovej. 
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Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Stanovisko č. 229/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" p.č. 56/1, 

221/1 k. ú. Istebník    v prospech Mesta Trenčín. 

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Stanovisko č. 230/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. 222/2  k.ú. 

Rakoľuby v prospech Mária Simeona. 

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Stanovisko č. 231/KD pri Z TSK/2021 

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. 119/3 k.ú. 

Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Stanovisko č. 232/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 "E" parc. č. 9019/502 k. 

ú. Slavnica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Stanovisko č. 233/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. 496 k. ú. 

Hôrka nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 234/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 - 

pozemkov registra "C" parc. č. 562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno v prospech obce Kolačno. 

Hlasovanie: 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Stanovisko č. 235/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 udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien na pozemku registra "C" p. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Petra Žáka.  

Hlasovanie: 

Za: 12 

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 11.01. 2022 

 


