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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/2020/03566-7  

 
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

14.9.2020 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  

  

  

Pozývam Vás na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

28. septembra 2020, 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), 
 

s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia sp. zn. 

OLP/7092/2020, zo dňa 09.09.2020 (rúško). 

 

 

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 XXIV.  
    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 2020. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

5. Voľba hlavného kontrolóra TSK. 
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
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6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian- 
skeho samosprávneho kraja za rok 2019. 

Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poslanec Z TSK 
 

7. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___ 

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

a) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  
a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" 

parc. č. 2505/9 k. ú. Nemšová v prospech Matúša Korvasa. 

b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - pozemok registra "C", parc. č. 67/2 a pozemok 

parc. č. 67/4, v k. ú. Slavnica, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

c) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SOŠ, Lipová 8, Handlová z evidencie 

formou fyzickej likvidácie.     

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 7926 k. ú. Podkylava v prospech 

Ľuboša Brezovského. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 7941/3 k. ú. Dolná Súča v prospech 

Martina Hrudku. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice  

v prospech Mareka Daška. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 734/1 a parc. č. 734/2 k. ú. Vlčkovo  

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.  

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

Mesta Trenčín. 

i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 

2275 k.ú. Sebedražie v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina. 

j) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    
v k. ú. Opatová od vlastníka pozemkov Mesto Trenčín. 

k) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    
v k. ú. Nemšová a Ľuborča od vlastníka pozemkov Mesto 

Nemšová. 

l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena     
v k. ú. Skalská Nová Ves od vlastníka pozemku Obec Skalka 

nad Váhom. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena     
v k. ú. Nemšová od vlastníka pozemku KAISER Slovakia 

s.r.o., Družstevná 971, Nemšová. 

n) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza        

z evidencie formou fyzickej likvidácie.     
 

8. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian- 
   skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
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9. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzá- 
    ciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020       

    vo výške 5 522 741 eur.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie 

návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane     

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 5 522 741 eur. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 
 

10. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej 
Ministerstvom financií SR zo štátnych finančných aktív      

vo výške 20 000 000 eur.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návrat-

nej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR 

zo štátnych finančných aktív vo výške 20 000 000 eur. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 
 

11. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
    na roky 2020-2022 (2. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia     
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa  

    mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK 

č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl,  

    jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o finan-

covaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl          

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

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

13. Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľ- 
    skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národ- 

    ného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  

    II".  

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

14. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďova- 
    teľskej pôsobnosti TSK.          

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

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Gymnáziu, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom 

Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Obchodnej akadémii Milana Hodžu, M. Rázusa 1, 

Trenčín, so sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín. 

c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Strednej odbornej škole technickej, Bratislavská 

439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 

018 41 Dubnica nad Váhom. 

d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy         
pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu, Námestie 

SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 

Partizánske.     
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15. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   ___ 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín. 

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 018 54 Slavnica 68. 

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

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 018 52 Pruské č. 399. 

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

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,    

915 01 Nové Mesto nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604. 

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

16. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych   

    a investičných fondov.      _____________ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje s názvom „Zodpovedná príprava pre prax" 

realizovaného Strednou zdravotníckou školou v Považskej 

Bystrici. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regio-

nálneho operačného programu s názvom "Podpora opatrení  

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s polikli-

nikou Myjava".               

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regio-

nálneho operačného programu s názvom "Podpora opatrení  

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s polikli-

nikou Považská Bystrica".    

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regio-

nálneho operačného programu s názvom "Podpora opatrení  

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s polikli-

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach".     
 

17. Deklarácia vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej iniciatívy  
    Európskej únie - Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. 

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

           

18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci  
    pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta  

    Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. 

    Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy 
 

19. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc        
    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.  

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odb.zdrav.a SP 
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20. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2019. 
    Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 
 

21. Diskusia – Rôzne. 
22. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
23. Záver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                             predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


