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Vec 

Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravy pri Z TSK 

 

 Dovoľujeme  si Vás pozvať  na   25. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

 

02. novembra 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 Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie január – jún 2022 

– predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK  

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

právneho, správy majetku a VO: 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1                    

a č. 222/2  k. ú. Rakoľuby      v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 751/2                

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

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3  

k. ú. Trenčianske Biskupice    v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3             

k. ú. Trenčianske Biskupice    v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš     

rod. Szabovej. 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                    

na pozemku registra "C" parc. č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                        

na pozemku registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech                

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena                       

na pozemkoch registra "E" parc. č. 11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 11597, 

11598, 11599, 11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 11610, 11611 k. ú. Lubina 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 
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 Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti nehnuteľného majetku - pozemku parcela 

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

hodného osobitného zreteľa. 

 Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho 

podielu k pozemku v obci Modrová. 

 Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku - pozemok                    

v obci Zubák a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

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

cesty č. II/579 Hradište - Partizánske" do správy správcu - Správy ciest TSK. 

 

 

5. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022–2024 – predkladá                           

Ing. Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného  

 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na rok 2022 – 2024,  predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

 

6. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok                  

2022 – predkladá Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru dopravy 

 

7. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK - rekonštrukcie, opravy a údržba 

mostných objektov na cestách II. a III. triedy – predkladá Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru 

dopravy 

 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

európskych štrukturálnych    a  investičných fondov – predkladá Ing. Martina Lamačková, 

vedúca Odboru regionálneho rozvoja   

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - 

Domaniža - ETAPA č. 3 a 4. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštruk-cia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                 

III. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                 

IV. etapa. 

 



 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                    

V. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava,                      

VI. etapa. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 5: úsek 

Ladce - Púchov. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 3: úsek 

Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park. 

 

 Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok v rámci 

IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“: úsek 

Partizánske – Zemianske Kostoľany. 

 

 

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 


