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       Vážení poslanci  
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                      vážení hostia 

 

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

 

 

TSK/2021/02898-3  

  

 
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

27.4.2021 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  

 

Pozývam Vás na XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

10. mája 2021, 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 196. Vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, 

zo dňa 26.4.2021. 

 

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 XXVIII. 
   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

  

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
   Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december  

   2021.  

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 
   a prijatých opatreniach. 

   Predkladá: Ing. Marek Briestenský – pover. riadením Úradu TSK  
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6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 
 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove 
– škola, Školská 1477/2A, súpisné č. 1477, na pozemku 

parcela KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

b) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

z evidencie formou fyzickej likvidácie.   

c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena   
k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka - 

Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky. 

d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza, zapísaného  

na LV č. 11866. 

e) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Handlová, zapísaného  

na LV č. 2708. 

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

parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech ORAVING 

Real s.r.o., Námestovo. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu       
a zámeny nehnuteľného majetku - pozemku parc. č. 1654/41 

vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č. 1654/38, 1654/39 

vo vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. 

Beckov. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "E" p. č. 2622/1, 6102/3 a registra "C"   

p. č. 6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech 

Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská 

Bystrica. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 704/1 k. ú. Zemianske Lieskové     

v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej 

rod. Bučkovej. 

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

v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

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

3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

l) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - rodinný dom súpisné číslo 93 v k. ú. 

Chocholná - Velčice.   

m) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - sklad súpisné číslo 2915 v k. ú. Trenčín. 

n) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva      
k nehnuteľnosti od spoločnosti MATADOR Real Estate, 

s.r.o., Púchov. 
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7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok   
    Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

a) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok  
Trenčianskeho samosprávneho kraja voči Rozvojovej agentúre 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia  

v likvidácii, Trenčín. 

b) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky podľa 
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

8. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby   
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2020 zmluvným dopravcom. 

   Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. Odboru dopravy  

 

9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
   za rok 2020.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.  

       Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2021 – 2023 (1. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza. 

      Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č.6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 

671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

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

 

12. Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samo- 
správnom kraji do roku 2028. 

Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

13. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych 

a investičných fondov.  

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca ORR 

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

SK-CZ s názvom "Zlepšenie a informatizácia dištančného    

a online vzdelávania na stredných všeobecnovzdelávacích 

inštitúciách", Gymnázium Prievidza. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", 

Gymnázium Púchov. 
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c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", 

Spojená škola Púchov. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "E-learning - vzdělávání bez hranic ve 21. 

století", Gymnázium Považská Bystrica. 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Společně on-line Opava a Pruské", SOŠ 

Pruské. 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Zvyšovanie kvality technických odborov 

úzkou spoluprácou partnerských škôl", SOŠ Považská 

Bystrica. 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "3D vizualizácia a spoločná výuka", SPŠ 

Myjava. 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Praktické vyučování ve virtuálním světe  

v cezhraničnej spolupráci", SPŠ Nové Mesto nad Váhom. 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Tradície v 21. storočí", ŠUP Trenčín. 

j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Online vzdělávání a inovace vzdělávacích 

programů zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza", 

SZŠ Prievidza. 

k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 

2014-2021 s názvom "Zelená Európa - naša zelená škola", 

Gymnázium Partizánske. 

 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2021.  

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

15. Diskusia – Rôzne.  
16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
17. Záver. 

 

 

 

 

 

                 

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

                                             predseda 


