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Mgr. Hájková 

032/65 55906 

16.1.2023 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  

 

Pozývam Vás na III. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

v pondelok, 30. januára 2023 o 13.00 h 
v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

 

 

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 na II. 

zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022. 
   Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK 

a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK  

 
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 
   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku v k.ú. 
Myjava Mestu Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 
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c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena "in rem"   

v k. ú. Nitrianske Pravno v prospech ApoTK s.r.o., 

Pravenec. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 3236/3 a parc. č. 162 k. ú. Trenčín 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava. 

e) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 536/2020 zo dňa 28.09.2020. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" p. č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie      

v prospech Ing. Kataríny Adamovičovej a Mgr. Róberta 

Galka. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 603/1 k. ú. Vieska - Bezdedov      

v prospech Ing. Pavla Muržica a manž. Mgr. Andrey 

Muržicovej rod. Baniarovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 957/1 k. ú. Prievidza v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 9007 k. ú. Slavnica v prospech 

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh s.r.o, 

Nemšová. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "E"  parc. č. 9007, 9021 k. ú. Slavnica           

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 944/1 k. ú. Zamarovce v prospech 

Ing. Mareka Šedivého a Ing. Lucie Kuníkovej rod. 

Slivkovej. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v pros-

pech Obce Hôrka nad Váhom.  

m) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C"  parc. č. 702/1, 702/3, 1714 k. ú. 

Uhrovec v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.  

n) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p. č. 

1859, 1860/1 k. ú. Horné  Motešice  v prospech Západo-

slovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

o) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. 

č. 2756 k. ú. Polianka v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava. 

p) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" parc. 

č. 342/3 k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej 

republiky, Bratislava. 

q) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena   

na pozemkoch  registra "C" parc. č. 1664/1, 1664/73, 

1664/85 v k. ú. Milochov od vlastníka - SR, v správe SVP, 

š. p., Banská Štiavnica.  



 3 

r) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena   

na pozemkoch  registra "C" parc. č. 1568/12, 1568/36, 

1568/48, 1665/2, 1665/5, 1665/7 v k. ú. Milochov         

od vlastníka - SR, v správe Železnice SR, Bratislava. 

 

6. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.     

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 11 k Zriaďovacej listine 
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2, 

911 01 Trenčín.  

  Predkladá: Ing. Richard Hančin,PhD. – vedúci Odb.školstva a kult. 

 

7. Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom     

v rámci programu Erasmus+.       _ 

    Predkladá: Ing. Richard Hančin,PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 

a) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu     
v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov, realizovanému Gymnáziom, Komen-

ského 2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 2/1074, 

958 01 Partizánske.  

b) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Nová škola - nové skúsenosti nových zdravotníkov"       

v rámci programu Erasmus+, realizovanému Strednou zdra-

votníckou školou, Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom 

Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza. 

 

8. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   Predkladá: Ing. Richard Hančin,PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 

                            

9. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samo-

správneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti. 

   Predkladá: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK  

 

10. Informatívna správa o zverejnenej kategorizácií nemocníc     

v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH- vedúca Odboru zdravot.a SP 

 

11. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja   

za rok 2022. 

   Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná - predseda  

                                Komisie pre udeľovanie Ceny TSK 
 

12. Diskusia – Rôzne. 
13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
14. Záver. 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.  

                                             predseda 


