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NÁVRH 

na zriadenie dočasnej  komisie MsZ v Trenčíne pre kontrolu postupov 

a procesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá 

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

        

Predkladá:          Návrh na uznesenie:  
 

Mgr. Richard Rybníček            na osobitnej prílohe 

primátor mesta                      

                         

Spracovali:  

         
JUDr. Katarína Mrázová    

poverená vedením útvaru právneho     

      a matriky                      

       

      Mgr. Martina Trenčanová           

      útvar právny a matriky 

 

Ing. arch. Martin Beďatš,  

       útvar architektúry        

 

 
 

Návrh  je v súlade s PHSR a nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

 

 

V Trenčíne, 11.05.2011 

 

 



 

 

Dôvodová správa   

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10.03.2011 uznesením č. 37 

poverilo primátora Mesta Trenčín ustanovením komisie Mestského zastupiteľstva pre 

kontrolu postupov a procesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá. 

 

 

Podľa článku 19 Štatútu mesta Trenčín platí, že: Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo 

zriadilo stále komisie, avšak môže zriadiť aj  dočasnú komisiu na splnenie konkrétnych úloh. 

V tomto prípade konkrétne zloženie a úlohy vymedzí MsZ ad hoc pre ten ktorý prípad alebo 

situáciu.  

 

 

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených 

mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu 

komisie, ktorým je vždy poslanec mestského zastupiteľstva a členov komisie. Zároveň 

mestské zastupiteľstvo vymedzuje komisiám úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. 

Organizačno-technické zabezpečenie komisií vykonáva garant komisie, ktorý nie je jej 

členom a je určený pre každú komisiu prednostom mestského úradu z radov zamestnancov 

mesta. V komisii má garant poradný hlas. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však 

jedenkrát za mesiac.  

 

 

Zároveň informujeme poslancov, že primátor ustanovil pracovnú skupinu, ktorá sa 

modernizáciou železnice zaoberá. 

  

Členmi pracovnej skupiny sú: 

         primátor 

         obaja viceprimátori 

         pracovníci SpSÚ Trenčín – Mgr. Forgáč, Ing. Strinža 

        pracovníci útvarov mesta – Útvar architektúry a územného plánovania (Ing. 

arch. Mlynčeková, Ing. arch. Beďatš, Ing. Maslová), Útvaru majetku mesta 

(Ing. Vanková) 

         zástupcovia poslancov  

       odborná verejnosť – architekti, stavební inžinieri, projektanti a občianski 

aktivisti 

 

Táto komisia už vykonáva svoju činnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

a) zriaďuje dočasnú  komisiu MsZ v Trenčíne pre kontrolu postupov a procesov 

modernizácie železnice v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá a to na dobu do 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na modernizáciu železnice 

v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá 

 

b) volí členov  dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  pre kontrolu 

postupov a procesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá  

a to z radov poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v nasledovnom zložení: 

Mgr. Rastislav Kudla  

Ing. Emil Košút 

Ing. Peter  Gašparovič 

Martin Barčák 

Bc. Tomáš Vaňo 

Ján Babič 

 

 

 

c) volí z členov komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  pre kontrolu postupov 

a procesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá 

nasledujúceho     predsedu: 

Mgr. Rastislav Kudla 

 

 

d) vymedzuje úlohy dočasnej komisie MsZ v Trenčíne pre kontrolu postupov a procesov 

modernizácie železnice v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá nasledovne: 

- zistenie reálneho stavu projektov a procesu modernizácie železnice v úseku 

Zlatovce - Trenčianska Teplá 

- posúdenie výsledkov práce a rozhodnutí pracovnej skupiny primátora zriadenej 

ako poradný orgán primátora k problematike modernizácie železnice v úseku 

Zlatovce - Trenčianska Teplá 

- spolupracovať s pracovnou skupinou primátora na prípadných požiadavkách k 

úprave projektov 

- byť informovaný o zmenách v súvislosti s procesom modernizácie železnice 

v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá, súvisiacich so samotnou realizáciou 

modernizácie železnice v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá 

- zúčastňovať sa rokovaní pracovnej skupiny primátora k problematike 

modernizácie železnice v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá 


