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Vec 

Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravy pri Z TSK 

 

 Dovoľujeme  si Vás pozvať  na   22. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

 

19. apríla  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. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na obdobie júl – december 2021, predkladá Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

3.   Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach, predkladá 

Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK 

 

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

odd. právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe                       

SC TSK, Brnianska 3, 911 05  Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie.   

 

 Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu     a predaja nehnuteľného 

majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech 

ORAVING Real s.r.o., Námestovo. 

 

 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu   a zámeny nehnuteľného 

majetku - pozemku parc. č. 1654/41 vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č. 

1654/38, 1654/39 vo vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. Beckov. 

 

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

2622/1, 6102/3  a registra "C" p. č. 6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech 

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

 

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

-/-  Ing. S. Judinyová /032 6555  755 14.04.2021 

Vážení členovia  

Komisie dopravy pri Z TSK a hostia 

 



 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozem-ku registra "C" parc. č. 

704/1 k. ú. Zemianske Lieskové v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny 

Riedlovej rod. Bučkovej. 

 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozem-ku registra "C" parc. č. 

3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena 

na pozemku registra "C" p.č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

 

5. Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020, predkladá                   

Ing. Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného 

 

         b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho  

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

 

6.    Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023, 

1.zmena, predkladá Ing. Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného 

 

7. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme                         

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 zmluvným dopravcom, predkladá                   

Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru dopravy 

 

8.    Výročná správa o činnosti a hospodárení SC TSK za rok 2020, predkladá Ing. Radovan    

  Karkuš, poverený riadením SC TSK 

 

9.  Rôzne 

10.  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 


