
 Z a p i s n i c a 

zo VII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25.8.2014 

 
 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

   a programu rokovania). 

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

2. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    

   Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO 

a) Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku vo vlast- 
níctve Mesta Trenčín - stavby - šatne súp.č. 2235      

   s príslušenstvom v k. ú. Zlatovce v areáli Športového  

   gymnázia Trenčín. 

b) Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku  
   v správe SOŠ Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad 

Bebravou.    

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v správe SOŠ obchodu a služieb 

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

d) Návrh na schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok  
   obchodnej verejnej súťaže prebytočného nehnuteľného majetku 

TSK.   

3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky    

   príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný  

   zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku  

   zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni  

   a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto    

   príspevkov. 

   Predkladá: Ing. Hilčíková–pover.riad.Odboru školstva a kult. 

 

4. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  

   spôsobom na rok 2014. 

  Predkladá: JUDr. Pleva – vedúci odboru dopravy 

   

5. Záver.  

             

 

 

R o k o v a n i e: 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

   a programu rokovania).         

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
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     Dnešné VII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných. 

Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: Mgr. 

Abramovičová,  doc. MUDr. Bielik, CSc., MUDr. Cíbik, PhD., 

PhDr. Hejbalová, Mgr. Michalec, Ing. Ondračka, Ing. Panáček, 

Mgr. Smatana. MUDr. Steiner a PhDr. Škultéty neprídu.    

 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli určení:  

         I. overovateľ: Erich DVONČ 

        II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO  

 

Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 35 poslancov, čím je 

zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 35-ZA  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice:  

     I. overovateľ: Erich DVONČ 

    II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO  (viď uznesenie č. 153/A). 

 

     Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, 

zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za 

skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová 

                  a Bc. Dominika Hrudková.   

 

    p. predseda: - pravidelnou súčasťou programu sú interpelácie     

    poslancov, preto navrhol doplniť program rokovania o tento  

    bod.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 35-ZA  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program VII. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK 25.8.2014 v zmysle pozvánky, s doplnením  

    bodu Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. K výsledkom  

    oboch hlasovaní bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 153/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 2. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

    Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO 

a) Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku vo vlast- 
níctve Mesta Trenčín - stavby - šatne súp. č. 2235                   

s príslušenstvom v k. ú. Zlatovce v areáli Športového  

       gymnázia Trenčín.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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       Mgr. Žitňanský, LL.M.: -  predniesol návrh na schválenie  

       kúpy nehnuteľnosti - budovy šatní vo vlastníctve mesta  

       Trenčín, v správe športového gymnázia. Škola požiadala  

       mesto o vysporiadanie vlastníctva, predaj bol  

       zastupiteľstvom Mesta Trenčín schválený v júni. Navrhujeme  

       kúpu stavby od mesta Trenčín, s predkupným právom mesta  

       a zverenie majetku do správy Športového gymnázia Trenčín.  

       Návrh bol prerokovaný v Komisii finančnej a odporučený  

       na schválenie.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 3: 35-ZA  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

       prerokovalo a  s ch v á l i l o  kúpu uvedeného  

       nehnuteľného majetku-stavby vo vlastníctve Mesta Trenčín  

       do vlastníctva TSK za dohodnutú kúpnu cenu, so zriadením  

     predkupného práva v prospech Mesta Trenčín, a zverenie  

       nehnuteľného majetku do správy Športového gymnázia  

       Trenčín. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 154/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

    2. b) Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku  

          v správe SOŠ Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad  

          Bebravou.             

 

          Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

          Mgr. Žitňanský, LL.M.: -  ide o dokončenie ponuk.  

          konania, prebehlo už niekoľko ponuk. konaní,  

          v minulosti bolo rozhodnuté o rozdelení areálu na dve  

          časti, víťazom ponukového konania na odpredaj Areálu č.  

          1 sa stala f. Rekomat za kúpnu cenu 120 tis. Eur,  

          pričom hodnota areálu podľa znaleckého posudku je cez  

          500 tis. Eur. Ako poslanci máte právo to neschváliť,  

          v tom prípade navrhujeme alternatívu v bode B) –  

          realizovať prevod celého majetku (areálu 1 a 2) formou  

          obchodnej verejnej súťaže podľa nových zásad z júla  

          2014 a podmienok súťaže.  

          p. predseda: – požiadal poslancov neschváliť návrh  

          uznesenia pod bodom A) a hlasovať o bode B) (predaj  

          majetku ako celok), s novými podmienkami podľa OVS.  

          Ing. Hajšová: - je z Bánoviec nad Bebravou aj  

          predsedníčka Komisie finančnej, priklonila sa k návrhu  

          p. predsedu a požiadala poslancov hlasovať v neprospech  

          predaja tohto majetku, nakoľko nehnuteľnosť bola  

          rozdelená na dve časti, časť A je lukratívnejšia 

          a časť B, kde sú triedy a nádvorie by sa stala  

          nepredajná, a v budúcnosti mohli náklady  

          na likvidáciu chátrajúceho majetku prevýšiť výnos  

          z predaja časti A. Je to aj nehospodárne nakladanie  
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          s majetkom. Podľa záverov komisie by sa objekt mal  

          predávať celistvo.  

          Ing. Máčeková: - podporila návrh p. Hajšovej. 120 tis.  

          Eur je malá výška za predaj. Nakoľko idú voľby, bolo by  

          vhodné, aby sa tým zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo,  

          je to objekt zaujímavý pre mesto.  

 

               Na základe výsledku hlasovania č. 4: 1-ZA, 30- 

          PROTI, 4-SA ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK  

          na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014 prerokovalo a  n e – 

          s ch v á l i l o  predložený návrh uznesenia: 

 

          A) 

          Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

          na svojom zasadnutí dňa 25.08.2014 prerokovalo a 

       

          s ch v a ľ u j e  

1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku  
             nachádzajúceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou,  

             v obci  Bánovce nad Bebravou, v kat. území Bánovce  

             nad Bebravou, zapísaného na LV č.  2896, v časti A:  

             majetková podstata  

             Parcely registra „C“ : 

- pozemok CKN parc. č. 2513/1 - ostatná plocha  
          o výmere 1324 m²  

- pozemok CKN parc. č. 2514/1 - zastavané plochy  
               a nádvoria o výmere 2169 m², vytvorený GP č.  

               31321704 - 309/2013, vyhotoveným dňa 18.02. 2013   

               GEODÉZIOU Bratislava, a.s., overeným Správou  

               katastra Bánovce nad Bebravou dňa 11.03.2013 pod  

               č. 37/2013, odčlenením od pôvodnej parcely CKN   

               parc. č. 2514 – zastavané plochy a nádvoria    

               o výmere 2723 m²  

             - pozemok CKN parc. č. 2515/1– zastavané plochy  

               a nádvoria o výmere 377 m²    

- pozemok  CKN parc. č. 2515/4 – zastavané plochy  
  a nádvoria o výmere 795 m². 

             Stavby: 

           - administratívna budova súp. č. 1393 na pozemku   

             CKN parc. č. 2515/4 

           - ubytovňa súp. č. 1393 na pozemku CKN parc. č.   

             2515/1  

- vonkajšie úpravy, oplotenia 
           obchodnej spoločnosti REKOMAT, spol. s r.o.  

           so sídlom Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce  

           nad Bebravou, IČO: 36 313 840, do výlučného  

           vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  

           120 000,- EUR (slovom: stodvadsaťtisíc Eur) v súlade   

           s § 9a ods. 1 písm. a) zákona 446/2001 Z. z.  

           o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších  

           predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania  

           s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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2. vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode  
A 1. tohto uznesenia zo správy Strednej odbornej  

školy, Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, dňom    

prevodu vlastníckeho práva. 

 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania uznesenie  

n e b o l o  prijaté.  

 

          V zmysle predloženého návrhu - V prípade neschválenia  

          návrhu A) bolo hlasované o nasledujúcom návrhu  

          uznesenia B): 

 

               Na základe výsledku hlasovania č. 5: 35-ZA,  

          Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

          prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh  

          uznesenia B) – spôsob odpredaja nehnuteľného majetku   

          (pozemkov a stavieb) formou obchodnej verejnej súťaže 

          a súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž na  

          „Predaj nehnuteľností – SOŠ Bánovce nad Bebravou.“  

          K uvedenému bolo prijaté 

            

      U z n e s e n i e  číslo 155/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 
 

           

 

    2. c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

          nehnuteľného majetku v správe SOŠ obchodu a služieb  

          Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej  

          súťaže.           

 

          Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

          Mgr. Žitňanský, LL.M.: – navrhuje sa schválenie trvalej  

          prebytočnosti majetku (pozemky a stavby) v správe  

          školy, nakoľko sa nevyužíva. Je to predložené  

          osobitne, lebo majetok nebol schválený ako prebytočný,  

          na rozdiel od ostatných predkladaných majetkov v bode  

          2. d).   
 

               Na základe výsledku hlasovania č. 6: 35-ZA,  

          Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

          prerokovalo a  s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť  

          nehnuteľného majetku TSK v správe SOŠ OaS Prievidza,  

          na Vinohradníckej ulici 8 v Prievidzi, - spôsob  

          odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou  

          obchodnej verejnej súťaže (OVS), ako aj súťažné  

          podmienky pre OVS „Predaj nehnuteľností - Areál SOŠ  

          na Ul. Vinohradníckej 8, Prievidza.“ K uvedenému bolo  

          prijaté  
 

          U z n e s e n i e  číslo 156/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 
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2. d) Návrh na schválenie spôsobu prevodu a súťažných  
   podmienok obchodnej verejnej súťaže prebytočného  

   nehnuteľného majetku TSK.         

 

         Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

         p. predseda: - budeme hlasovať o každej súťaži osobitne,  

         17-krát.  

         Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o majetok, ktorý bol  

         vyhlásený za prebytočný, ale v zmysle nových zásad je  

         potrebné schváliť formu prevodu a podmienky obchodnej  

         verejnej súťaže. Navrhuje sa fin. zábezpeka vo výške 20%  

         znaleckého posudku, ide o 17 návrhov nehnuteľností.  

         Materiál bol prerokovaný na Komisii finančnej  

         a odporučený na schválenie.  

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

1. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba  
      a pozemok) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/003/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností –  

                Objekt dielne č. 104, Areál ZVS a.s. Dubnica nad       

                Váhom“.  

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 157/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 8: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          2. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavby  

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/004/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Myjava.“   

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 158/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 9: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          3. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba  

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 
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             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/005/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností –  

                Internát SOŠ Nováky“. 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 159/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

       

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          4. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavby 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

           TSK/006/2014 - OVS „Predaj nehnuteľností – SOU  

           nábytkárske Pravenec.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 160/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 11: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          5. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavby 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/007/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Stará Turá - I. časť.“ 

    K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 161/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 
          

 
              Na základe výsledku hlasovania č. 12: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          6. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemok) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

           TSK/008/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ   

           Stará Turá - II. časť.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   
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                         U z n e s e n i e  číslo 162/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 
 

  

              Na základe výsledku hlasovania č. 13: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          7. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

         TSK/009/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ   

         Stará Turá - III. časť.“ 

    K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 163/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 
 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 14: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          8. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/010/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ   

                Stará Turá  - IV. časť.“ 

  K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 164/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 
 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 15: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  
          9. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

           TSK/011/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ   

           Stará Turá - V. časť.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 165/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 
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              Na základe výsledku hlasovania č. 16: 34-ZA, 1- 

         NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

         25.8.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         10. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavby 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/012/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností –  

                Rodinný dom Valaská Belá.“ 

    K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 166/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

         

 
              Na základe výsledku hlasovania č. 17: 35-ZA,  

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         11. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/013/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Brezová pod Bradlom.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 167/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 18: 34-ZA, 1- 

         NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

         25.8.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         12. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/014/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Prievidza – Areál I.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 168/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 19: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         13. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 
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             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/015/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Prievidza – Areál II.“. 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 169/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 20: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         14. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavby 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/016/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Prievidza – Areál III.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 170/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 21: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         15. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/017/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Prievidza – Areál IV.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 171/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 22: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         16. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/018/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Prievidza – Areál V.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   
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                         U z n e s e n i e  číslo 172/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 23: 35-ZA,   

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014  

         prerokovalo a  s ch v á l i l o:  

         17. a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavba 

                a pozemky) formou obchodnej verejnej súťaže, a 

             b) súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž č.  

                TSK/019/2014 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

                Prievidza – Areál VI.“ 

         K uvedenému bolo prijaté   

                           

                         U z n e s e n i e  číslo 173/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

p. predseda: -  máme problémy s odpredajom nehnuteľností, boli 

ponúkané veľa krát, konečné rozhodnutie je na poslancoch. Do 

výberových komisií ste pozvaní aj vy poslanci.  

 

 

 

 3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky  

    príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza  

    zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup  

    potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné  

    náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni  

    a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.   ___ 

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–pover.riad.Odboru škol.a kult. 
 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predložila návrh VZN TSK č. 9/2014,  

    v ktorom zákonný zástupca žiaka podľa zákona uhrádza výšku  

    fin. príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup  

    potravín podľa vekových kategórií stravníkov, v súlade  

    s fin. pásmami, určenými MŠVVŠ SR. Niektoré školské jedálne  

    poskytujú stravovanie aj žiakom základných škôl vo veku 6-11  

    rokov, preto je potrebné zapracovať do VZN aj túto kategóriu  

    stravníkov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 24: 35-ZA,   

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014   

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné nariadenie  

    TSK č. 9/2014, s účinnosťou od 01. septembra 2014.  

    K uvedenému bolo prijaté  
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     U z n e s e n i e  číslo 174/2014 

                    (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  

    spôsobom na rok 2014.         

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    p. predseda: -  sú to fin. prostriedky, ktoré sme ušetrili  

    rokovaním so SAD Prievidza a Trenčín, ktoré si tento rok 

    neuplatňujú zisk vo výške 5,5%, ale 3%, preto sme navrhli,  

    aby fin. prostriedky šli do  ďalších opráv ciest II. a III.  

    triedy dodávat. spôsobom. Pre ostatné okresy, ktorým sa teraz  

    nedostalo, pripravíme ďalší zoznam ciest v novembri, v rámci  

    Rozpočtu na rok 2015. Chceme ušetriť  

    na informatike, personálnych zmenách a rokovaniach so SAD.  

    Okres Myjava a Bánovce má najhoršie cesty, a v priebehu  

    polroka pôjde väčšia ďalšia várka aj inde. 

    JUDr. Pleva: - TSK má vo vlastníctve 1482 km ciest II. a III:  

    triedy a 638 mostov, v správe SC TSK, ktorá sa stará aj o 302  

    km ciest I. triedy. Na rok 2014 nebolo možné vyčleniť  

    prostriedky na opravu ciest, hlavne z dôvodu úhrady faktúry  

    za súvislé opravy ciest v minulom roku vo výške 754 tis. Eur.  

    Stálou snahou p. predsedu a zástupcov TSK sa podarilo  

    s predstaviteľmi zmluvných dopravcov prímestskej dopravy  

    ušetriť objem, ktorý navrhujeme využiť na opravy ciest  

    v našom kraji. Aj SC TSK našla úspornými opatreniami  

    v rozpočte zdroje na opravy najkritickejších úsekov ciest. 

    Bol spracovaný návrh súvislých opráv ciest II. a III. triedy  

    dodávat. spôsobom na rok 2014, na opravu 16,102 km ciest  

    v predpokladanom objeme 1338 tis. Eur, ktorých rozpočt.  

    krytie bude zabezpečené z ušetrených prostriedkov po  

    rokovaniach so SAD Trenčín a SAD Prievidza, z usporených  

    financií zo splácania úrokov a financovania úverov a z úspory  

    bežných výdavkov SC TSK, nakoľko došlo ku zmene org.  

    štruktúry - nebudú Správy ciest, ale len cestmajsterstvá.  

    Predložený návrh predstavuje úseky ciest, ktorých stav  

    poukazuje na poruchy podložia vozovky a výrazne ovplyvňuje  

    prevádzkyschopnosť vozovky. V prílohe č. 1 je presný popis  

    úsekov ciest a náklady na prefinancovanie. Návrh bol  

    predložený v Komisii dopravy a Komisii pre financie,  

    a odporučený na schválenie.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – ocenil, že sa pristúpilo  

    k opravám celých úsekov ciest. Väčšina požiadaviek prejde 

    do budúceho roka. Požiadal odbor dopravy či SC TSK,  

    aby začali komunikovať s poslancami za jednotlivé okresy, aby  

    sme vedeli vytypovať prioritné úseky, pre vzájomnú  

    koordináciu.  

    PhDr. PaedDr. Novotná: – v mene obyvateľov obcí okresu  

    Bánovce nad Bebravou poďakovala za opravu ciest II. a III.  



 

 

13 

    triedy, kde je kritický stav. P. predseda prešiel celý okres  

    na bicykli, čo obyvatelia ocenili a tešíme sa z výsledku  

    súčasného výberu. Ako členka Komisie dopravy sa teší  

    pokračovaniu opráv ciest v ďalších okresoch TSK. 

    Ing. Zboranová: - spýtala sa na kľúč k výberu úsekov do  

    predloženého Plánu opráv. V minulosti boli prostriedky na  

    opravy ciest delené percentuálnym podielom km ciest v kraji,  

    väčšie investície boli riešené z kap. výdavkov (KV), mimo  

    údržbu. Požiadala do budúcna zachovať rozdelenie financovania  

    údržby ciest podľa percentuálneho podielu, t.j. ako doteraz.  

    p. predseda: - v tejto etape chceme zrepasovať najhoršie  

    úseky ciest. Do budúcna navrhol prijať kľúč, aby tam bol  

    pomer k počtu obyvateľstva v okresoch. 

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 35-ZA,   

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.8.2014   

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán opráv ciest II. a III.  

    triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014, a zároveň  

    p o v e r i l o  predsedu TSK - v rámci Rozsahu kompetencií  

    predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, schválených  

    uznesením č. 16/2014 Zastupiteľstvom TSK zo dňa 31. 03. 2014  

    na zabezpečenie rozpočtového krytia. K uvedenému bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 175/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

   tejto zápisnice). 

 

 

 

 5. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

    Mgr. Bočincová: - poďakovala za schválené fin. prostriedky  

    na opravu cesty III. triedy v Dubnici nad Váhom, m.č. Prejta,  

    a zároveň tlmočila požiadavku p. starostu obce Bohunice:  

    Uznesením č. 328/2011 z 14.12.2011 odsúhlasilo zastupiteľstvo  

    odpredaj pozemkov v k.ú. Bohunice súkromnej osobe. Na jednom  

    z pozemkov sa nachádzala miestna komunikácia. P. starosta      

    požiadal o vysvetlenie, prečo došlo k odpredaju pozemku aj  

    napriek tejto skutočnosti, a v čom bol odpredaj pozemkov  

    definovaný ako prípad osobitného zreteľa. Požiadal tiež  

    o informáciu, či je možne situáciu vrátiť do pôvodného stavu  

    a odpredaj realizovať obci Bohunice. Pozemky boli jediným  

    miestom, kde bolo možné vybudovať autobusovú zastávku a  

    nástupište, bez negatívneho dopadu na cestnú premávku  

    a zabezpečiť bezpečný nástup a výstup občanov obce, hlavne  

    detí do školy. Teraz autobus zastavuje v profile cesty, čo  

    obmedzuje premávku a ohrozuje cestujúcich. Vybudovaním  

    zastávky, resp. rozšírením cesty v tomto úseku by sa  

    sprehľadnila situácia v danom úseku. Vzhľadom na uvedené  

    pisateľ navrhuje, aby v pravidlách predaja nehnuteľného  

    majetku TSK bola povinnosť vyzvať obec, v katastri ktorej sa  

    nehnuteľnosť nachádza, či nemá záujem o kúpu nehnuteľnosti.  
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    p. predseda: - preveríme možnosti, prečo sa to neriešilo  

    budeme vás informovať i p. starostu.  

 

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – presťahovanie Strednej  

    zdravotnej školy (SZŠ) do priestorov Gymnázia v Pov. Bystrici  

    prebehlo veľmi korektne, ale treba riešiť aj kap. výdavky.  

    Požiadal prijať rozhodnutie kto bude mať správu budovy,  

    prikláňame sa ku správe SZŠ, má dostatočný normatív. Budeme  

    rešpektovať rozhodnutie TSK.  

    p. predseda: - preveríme, dáme informáciu.  

 

 

 

 6. Záver.             

 

    p. predseda: -  na záver poďakoval za schválenie predložených  

    materiálov. Zatiaľ sa nám nepodarilo predať žiadnu  

    nehnuteľnosť, je potrebné naplniť príjmy z predaja majetku. 

    Teraz budeme riešiť najproblémovejšie úseky ciest, pristúpili  

    sme k súvislým opravám ciest. Na septembrovom zastupiteľstve 

    bude schvaľované VZN o určení počtu tried. Ing. Hilčíková má  

    isté návrhy pripravené, na základe požiadaviek trhu práce  

    chceme podporiť odborné školstvo. Bude prebiehať aj voľba  

    hlavného kontrolóra, schválená na júlovom zastupiteľstve.  

    Pozvánkou na septembrové zasadnutie zastupiteľstva 29.9.2014  

    rokovanie ukončil.  

 

 

 

 Trenčín,  27.8.2014 

 Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

           zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 I. overovateľ: Erich DVONČ, v.r. 

 

 

II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO, v.r. 

   

 

Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r.  

 

 

 

 

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

                                             predseda                                

                                Trenčianskeho samosprávneho kraja 


