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Vec 

Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravy pri Z TSK 

 

 Dovoľujeme  si Vás pozvať  na  15. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

 

02. marca  2020  o 10.00  h  (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 schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  a predaja nehnuteľného 

majetku - pozemku registra "C" p.č. 2212/4 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v 

prospech Miroslava Ševčíka. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 
2021 k.ú. Horné Naštice v prospech Richarda Frťalu a manž. Dáši Frťalovej rod. 

Hrebíčkovej. 

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 
2682/1 k.ú. Kubrá v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.  

 

 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 704  
k.ú. Zemianske Lieskové v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

Bratislava. 

 

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

2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech Obce Štvrtok.  
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 Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 

1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom     v prospech RDP, s.r.o., Nové Mesto nad 

Váhom.  

 

 Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  stavby  "Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť I. - úsek 6 - Púchov - Nosická priehrada                

do správy správcu - Správy ciest TSK. 

 

 Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    v k. ú. Nosice                    
od spoluvlastníkov - Mesto Púchov a Jarmila Danišková, Púchov.  

 

 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za II. polrok 2019 – predkladá Ing. R. Horváth, hlavný kontrolór 

TSK  

 

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2019/príloha č. 1. - predkladá Ing. R. Horváth, hlavný 

kontrolór TSK  

 

6. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja - predkladá                                 

Mgr. Radovan Hladký – vedúci odboru dopravy Ú TSK   

 

7. Rôzne 

8. 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 


