
 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“                                                        

Komisie dopravy pri Zastupiteľstve TSK  

(k zasadnutiu Zastupiteľstva TSK dňa 18.05. 2020) 
 

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 a príslušného dodatku č. 1, členovia 

Komisie dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja s hlasovacím 

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

materiály.  

Dôvodom na uvedený postup  hlasovania je aktuálna situácia vzniknutá v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

 

Predkladané materiály: 

1. 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 - pozemkov registra "C" parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7 

k.ú. Hrabovka v prospech Obce Hrabovka. 

 

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

č. 3983 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 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 
 

2. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom 

záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 zmluvným dopravcom - 

predkladá Mgr. Radovan Hladký – vedúci odboru dopravy  
 

3. Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 – predkladá  

Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného učtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2019   - predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný 

kontrolór TSK 
 

5. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022                   

( 1. zmena) - predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 

 

 

Dátum elektronického zaslania materiálu a hlasovacích formulárov členom komisie 

dopravy:   24. 04. 2020 



 

Dátum a hodina doručenia stanoviska k materiálom v elektronickej podobe:                         
30.04. 2020  do  12.00 hodiny 

 

Výsledok hlasovania:  

Z celkového počtu 12 členov komisie dopravy  boli zaslané elektronické odpovede                            

od  7  členov komisie dopravy. 

Za predmetné materiály teda hlasovala nadpolovičná väčšina členov komisie dopravy. 

 

V súlade s článkom 11, ods. 7. písm. b) Rokovacieho poriadku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja boli členmi komisie dopravy prijaté nasledovné stanoviská komisie k predkladaným 

materiálom:  

 

Komisia dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja schváliť:  

 

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - 

pozemkov registra "C" parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7 k.ú. Hrabovka v 

prospech Obce Hrabovka. 
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja schváliť:  

 

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 3983 k.ú. 

Trenčianske Jastrabie  v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Komisia dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja schváliť:  

 

Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra "C" p.č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Bratislava. 
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja schváliť:  

Informatívnu správu  o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom 

záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 zmluvným dopravcom 

 
Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 



 

Vyjadrenie Ing. Merašického k predkladanému materiálu: 

V  bode "Informatívna správa o náhrade preukázanej straty..." pre SAD TN a PD                                 

sa zdržiavam hlasovania. Napriek enormne sa zvyšujúcim nákladom, ktoré s prevádzkou 

prímestskej dopravy TSK má, sa dodnes nezačal realizovať projekt malej integrovanej 

dopravy aj v ostatných mestách TN kraja, ako som ja, ale napr. aj pán podpredseda TSK     

Jozef Božik, viac krát žiadal. Bolo argumentované aj tým, že tento projekt v meste Trenčín 

nás nestojí veľké náklady, ktoré hrozia v iných mestách kraja. V predkladanom materiáli                      

je však suma navyše takmer 30.000€ na dofinancovanie rozdielnosti v tarife v meste Trenčín. 

Som presvedčený, že aj ostatné okresy patria do Trenčianskeho kraja rovnako. Dávam                      

na vedomie predsedovi a podpredsedovi komisie. 

 

 

Komisia dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja schváliť:  

 

Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019. 
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  zobrať na vedomie:  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2019. 

 
Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia dopravy pri  Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja schváliť:  

Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022                   

( 1. zmena). 
 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Zapísala: Ing. S. Judinyová, tajomníčka komisie  

V Trenčíne, dňa 30.04.2020 

 

 

 

                                                                     JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. 

                                                                  predseda  Komisie dopravy pri  Z TSK 

 


