
 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ  

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“ 
 

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, členovia Komisie pre financie 

rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja s hlasovacím 

právom (ďalej len „členovia komisie“) hlasovali systémom „per rollam“ za nasledovné 

materiály:  

 

1. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného 

majetku  - pozemkov vo vlastníctve TSK s pozemkami vo vlastníctve Mesta Považská 

Bystrica v k. ú. Považská Bystrica.  

 

2. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a na schválenie 

zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s Mestom Nové 

Mesto nad Váhom ako prípad hodný  osobitného zreteľa.  

       

3. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 

2024 (2. zmena). 

 

 

Dátum elektronického zaslania materiálu členom komisie: 03.08.2022 

 

Dátum a hodina doručenia elektronickej odpovede: 10.08.2022 do 12.00 hodiny 

 

Výsledok hlasovania:  

Z celkového počtu 12 členov komisie boli zaslané elektronické odpovede od 8 členov 

komisie.  

 

K bodu 1. 

Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

Návrh na rozhodnutie o  prebytočnosti a  na schválenie zámeny nehnuteľného majetku – 

pozemkov vo vlastníctve TSK s pozemkami vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k. ú. 

Považská Bystrica. 

 

o za - 8 

o proti - 0 

o zdržiavam sa - 0   

 

 



 

K bodu 2.  

Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a na schválenie zámeny  

nehnuteľného majetku TSK v  k. ú. Nové Mesto nad Váhom s Mestom Nové Mesto nad 

Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

o  za - 8 

o  proti - 0 

o  zdržiavam sa   - 0  

K bodu 3.  

Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

Návrh   na  Zmenu  Rozpočtu   Trenčianskeho   samosprávneho  kraja   na   roky  2022 – 2024  

(2. zmena).  

 

o  za - 8 

o  proti - 0 

o  zdržiavam sa  - 0   

 

Zapísal: Bc. Mária Moštenanová, tajomník komisie  

 

 

V Trenčíne, dňa 10.08.2022 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

predseda 

Komisie pre financie rozpočet a investície pri Z TSK 

v.r. 

 


