
KOMISIA  LEGISLATÍVNO – PRÁVNA 

PRI  ZASTUPITEĽSTVE  TRENČIANSKEHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA 

 

ZÁZNAM 

o výsledkoch hlasovania komisie s použitím hlasovania per rollam, 

ktoré sa uskutočnilo v čase od 31.08.2022 do 13,00 hod. dňa 07.09.2022. 

 

 

Predseda Komisie legislatívno - právnej pri Z TSK rozhodol o prerokovaní ďalej uvedených 

materiálov určených na rokovanie Z TSK dňa 26.09.2022 príslušnými komisiami zriadenými             

pri Z TSK, použitím hlasovania per rollam v súlade s článkom 11 Rokovacieho poriadku komisií 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dôvodom tohto rozhodnutia je skutočnosť, že 

vzhľadom na pracovné povinnosti viacerých členov komisie nie je možné zabezpečiť ich osobnú účasť 

na rokovaní a tým aj prerokovanie materiálov určených na prerokovanie komisiou prezenčnou formou 

rokovania komisie. 

 

Členom  Komisie legislatívno - právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

s hlasovacím právom (ďalej len „členovia komisie“) boli dňa 26.08.2022 a dňa 31.08.2022 postupne 

zaslané tieto materiály  určené na prerokovanie mimo riadneho rokovania komisie prostredníctvom 

elektronickej pošty: 

1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za I. polrok 2022.   

2. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja             

za I. polrok 2022. 

3. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK          

na roky 2022 až 2030.   

4. Vyhodnotenie Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania v TSK  za školský rok 2021 – 2022. 

   

Členovia komisie mali možnosť vyjadriť sa k tomuto materiálu v termíne do 13,00 hod. dňa 

07.09.2022 zaslaním elektronickej odpovede – hlasovaním k predmetnému materiálu formou 

vyplnenia zaslaného Hlasovacieho formulára. 

 

Vyhodnotenie schvaľovacieho procesu - výsledok hlasovania:  

Počet členov komisie s hlasovacím právom:  5 

Počet oslovených členov komisie:  5 

Počet členov komisie, ktorí hlasovali:  4 

• z toho ZA  prijatie navrhnutého stanoviska k materiálu hlasovali: 4 

• z toho PROTI  prijatiu navrhnutého stanoviska k materiálu hlasovali: 0 

• z toho ZDRŽALI sa hlasovania o navrhnutom stanovisku k materiálu: 0 

 

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

kraja boli  nadpolovičnou väčšinou členov komisie prijaté tieto stanoviská komisie k predloženým  

materiálom:  

Ad 1.:  

• s t a n o v i s k o  číslo 163/2022:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu s názvom „Správa o kontrole vybavovania sťažností  a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2022“  formou per rollam, odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a vziať na vedomie. 

Ad 2.: 

• s t a n o v i s k o  číslo 164/2022:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu s názvom „Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho 



samosprávneho kraja za I. polrok 2022“  formou per rollam, odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a vziať na vedomie. 

Ad 3.: 

• s t a n o v i s k o  číslo 165/2022:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu s názvom „Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja TSK na roky 2022 až 2030“  formou per rollam, odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť v súlade s navrhnutým uznesením. 

Ad 4.: 

• s t a n o v i s k o  číslo 166/2022:  

Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní                              

materiálu s názvom „Vyhodnotenie Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania v TSK  za školský 

rok 2021 – 2022“  formou   per rollam, odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

materiál prerokovať a vziať na vedomie. 

 

 

Vyhodnotila:  Mgr. Mária Čongradyová, v. r.  

                                 tajomníčka komisie 

 

 

V Trenčíne, dňa 07.09.2022 

 

                        Schválil:    Tomáš Merašický, v. r. 

                                                                                              predseda komisie  


