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Vec 

Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravy pri Z TSK 

 

 Dovoľujeme  si Vás pozvať  na   24. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

 

06. septembra  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. Kontrola prijatých stanovísk 

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

odd. právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia 

cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy 

ciest TSK. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2295/1  

k.ú. Štvrtok v prospech Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 3404 

k.ú. Dolné Srnie v prospech Lenky Miklovičovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 

k. ú. Hrabovka v prospech Obce Hrabovka. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1680/3 

k. ú. Veľké Stankovce    v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. 

Duvačovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 

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

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 644/7 

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

 

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

-/-  Ing. S. Judinyová /032 6555  755 02.09. 2021 

Vážení členovia  

Komisie dopravy pri Z TSK a hostia 

 



 

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

2880/3 k. ú. Zlatníky v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemkoch registra "C" p.č. 119/2, 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslo-

venskej distribučnej, a. s., Žilina. 

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do 

správy správcu - Správy ciest TSK. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 405/1 

k. ú. Nová Dubnica    v prospech Mesta Nová Dubnica 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

TSK - pozemkov v k. ú. Poriadie s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie. 

 

 Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku 

TSK - pozemkov v k. ú. Beluša  s pozemkami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža 

– Podhorie. 

 

 Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - pozemok parcela registra 

"C" KN č. 756/1 a pozemok parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková,                           

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 

medzi Železnicami    Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom 

zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h IV.    a V. 

etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa cesty III/1944. 

 

4. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Z TSK - predkladá                       

Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

5. Správa o kontrole vybavovania sťažnstí a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2021 - 

predkladá  Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 

 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021 - predkladá: 

Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

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

(2. zmena) – predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

8.    Operačný plán zimnej údržby ciest na obdobie 2021/2022 (zavesený do Knižnice pre 

poslancov) – predkladá Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK 

9.  Rôzne 

10.  Záver 

 

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 


