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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 01. 03. 2021) 

(k zasadnutiu Zastupiteľstva TSK dňa 22. 03. 2021) 
 

 

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu  epidemiologickú situáciu 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 opätovne zvolený spôsob vykonania  Komisie dopravy                      

pri   Z TSK   prostredníctvom hlasovania   per rollam (riadne zasadnutie: 01. 03. 2021). 

 

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. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za II. polrok 2020 - predkladá: Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór 

TSK 

 

2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2020 - predkladá: Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

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

vedúci odd. právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK  v k.ú. Bánovce nad 

Bebravou s nehnuteľným majetkom Mesta Bánovce nad Bebravou ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "E" parc. 

č. 263 a parc. č. 320 k.ú. Horenice v prospech Bc. Martina Körmendyho. 

 

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

222 k. ú. Brezolupy v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.  

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Na bicykli  

po stopách histórie - cyklotrasa   v úseku Nemšová - Trenčín" do správy správcu - 

Správy ciest TSK. 
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Dátum elektronického zaslania materiálov a hlasovacích formulárov členom komisie 

dopravy:   24. a 25.03.2021 

 

 

Dátum a hodina doručenia stanovísk  k materiálom v elektronickej podobe:   
03.03. 2021 do 10.00. hod. 

 

 

Výsledok hlasovania:  

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

od  9 členov komisie dopravy – JUDr. Ing. J. Stopka, Ing. P. Marušinec,   T. Merašický,                    

E. Dvonč, Mgr. A. Abramovičová, P.  Halabrín, F. Matušík, MVDr. S. Svatík,                             

PhDr. PaedDr. R. Novotná. 

 

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. 178/KD pri Z TSK/2021 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

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

Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za II. polrok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

Stanovisko č. 179/KD pri Z TSK/2021 

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala 

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

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  za rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 

 

 

Stanovisko č. 180/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 zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Bánovce nad Bebravou                        

s nehnuteľným majetkom Mesta Bánovce nad Bebravou ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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Hlasovanie: 

Za: 9 z toho ( PhDr. PaedDr. R. Novotná za podmienky) 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

PhDr. PaedDr. R. Novotnej: 

Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v  k.ú.  Bánovce nad Bebravou                    

s nehnuteľným majetkom Mesta Bánovce nad Bebravou ako prípad hodný osobitného zreteľa  

odporúčam schváliť Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja za nasledovnej 

podmienky: 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou má  rozdiel v hodnote majetku určeného na zámenu vo výške 

132 560,38 eur zabezpečiť ako investíciu  do rekonštrukcie striech budov (telocvičňa, 

škola, internát), ktoré sú v havarijnom stave v zmysle krycieho listu rozpočtu v eur 

vypracovaného spoločnosťou CENEKON, a.s., Einsteinova 11, Bratislava je minimálna výška 

investície na odstránenie havarijného stavu striech budov 144 756,46 eur) do termínu 

31.12.2021.  

Tento termín zabezpečenia rekonštrukcie striech budov do konca roku 2021 z časového 

hľadiska nie je možné splniť a to z dôvodu nielen súčasného núdzového stavu zapríčineného 

COVIDom19 ale aj z ďalších súvisiacich náležitostí. Rekonštrukciu dotknutých striech budov 

Mesto Bánovce nad Bebravou plánuje realizovať  zo štátneho fondu rozvoja a bývania,                     

čo je  podmienené spracovaním projektu, ktorý mesto v tomto čase nemá vypracovaný.                   

V neposlednom rade  je potrebné prihliadať  aj na časový proces  verejného obstarávania               

na zhotoviteľa „rekonštrukcií striech“, ktoré mesto musí tak isto  zabezpečiť. 

Na základe vyššie uvedeného žiadam  investíciu do rekonštrukcie striech budov (telocvičňa, 

škola, internát)  majetku určeného na zámenu vo výške 132 560,38 eur zrealizovať  Mestom 

Bánovce nad Bebravou  do termínu 31.12. 2023. 

 
 

Stanovisko č. 181/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 pozemkoch registra "E" parc. č. 263                       

a parc. č. 320 k.ú. Horenice v prospech Bc. Martina Körmendyho. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 
 
 

Stanovisko č. 182/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 "C"  parc. č. 222 k. ú. 

Brezolupy  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava 
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Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Stanovisko č. 183/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 rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  stavby   "Na bicykli po stopách 

histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín"   do správy správcu - Správy ciest TSK. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 
 
 

Stanovisko č. 184/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 dokumentu „Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja                             

a sociálneho rozvoja  Trenčianskeho  samosprávneho kraja do roku 2030“. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

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 03.03.2021 

 

  


