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TRENČIANSKY   SAMOSPRÁVNY   KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A,  911 01  Trenčín 

 

__________________________________________________________ 

  
 

 

       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 

                      vážení hostia 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Trenčín 

 

 

TSK/2019/00090-6  

 
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

9.9.2019 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

23. septembra 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h 
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 

na prvom poschodí, č. dv. 264 –  

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva). 
 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice 

a programu rokovania). 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XVIII. zasadnutí  

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Slovo pre verejnosť.  
  

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. 
Prievidza v prospech DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 

377, Námestovo". 

b) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy 
správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (Stavebné objekty stavby ŽSR, 

cesta II/574 Ilava).  

http://www.tsk.sk/
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c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech 

Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 293/1 k.ú. Veľké Kršteňany v pros-

pech Františka Michalku a manž. Paulíny Michalkovej rod. 

Eliášovej. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" parc. č. 376, 1145 k.ú. Hôrka nad Váhom 

v prospech Juraja Nedbala. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" p.č. 756/1, 857/8  k.ú. Hanzlíková      

v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia 

podjazdu ul. Brnianska - časť odvodnenie. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" p.č. 756/1, 857/8  k.ú. Hanzlíková     

v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia 

podjazdu ul. Brnianska - časť vonkajšie osvetlenie. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" p.č. 756/1 k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta 

Trenčín - Žst. Zlatovce, úprava a doplnenie vonkajšieho 

osvetlenia ul. Hlavná. 

i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  
stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry  v TSK" - 

časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom do správy 

správcu - Správy ciest TSK. 

j) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného 
majetku - časť pozemku parc. KN-C č. 5207, k. ú. Lubina, 

obec Lubina, na LV č. 3 931 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

k) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - vrátnica, CSS LIPA, Kostolná – Záriečie. 

l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku  nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - budova 

PPV, súp. č. 150, A. Kmeťa, Prievidza.  

m) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane. 

n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky - Internát SOŠ 

Nováky. 

o) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 448/2017 zo dňa 30.01.2017 

a schválenie zriadenia vecného bremena v prospech 

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina. 

p) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam – sklad s prísl. pozemkami v k.ú. 

Trenčín.  

q) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku - Budova dielní, Brnianska, Trenčín  

a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

r) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. 
Trenčín v prospech spoločnosti Matúšova 1 s.r.o., 

Trenčín. 
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6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -  vedúca Odboru finančného 
 

7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  _ 

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková –vedúca Odb. školstva a kult.  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín, so sídlom 

Staničná 6, 911 05 Trenčín. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. 

Madvu 2, 971 29 Prievidza.   
 

8. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.         _ 

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková– vedúca Odb. školstva a kultúry  

a) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491, 

Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 

sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, 

I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 

Púchov. 

b) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Rastisla-

vova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 

Nováky. 

c) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vi-

nohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8,    

971 01 Prievidza.  
 

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 

Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 671/23, 

018 41 Dubnica nad Váhom. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odboru zdrav.a SP 
 

10. Zmena Uznesenia číslo 294/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva 
TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie poda-

nia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 

2014-2020 s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ 

Považská Bystrica". 

Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja 
 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2018. 
Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská–výk.riad. KOCR Trenčín región 

 

12. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedze-
nia rozporu záujmov. 

Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka  

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. funkcie 
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13. Diskusia – Rôzne. 
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
15. Záver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r. 

                                  predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Vašu prípadnú neúčasť treba vopred  p í s o m n e  oznámiť 

výlučne predsedovi TSK, t.j. Kancelárii predsedu – poštou, alebo 

na e-mail: predseda@tsk.sk 
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