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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Útvar hlavného kontrolóra 
 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

 

Správa 
 

z kontroly plnenia uznesení prijatých na  XV. zasadnutí 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

 

     Na XV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ( ďalej len TSK ), 

konaného dňa 23. novembra  2015 bolo prijatých spolu 23 uznesení, ktoré mali väčšinou 

formu schvaľovania a  berie na vedomie. Uznesenia vo forme odporúčania a splnomocnenia 

pre predsedu TSK neboli,  podobne aj uznesenia vo forme ukladacej povinnosti pre  

riaditeľov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK tiež neboli.   

 

 

1) Uznesenia s ukladacou povinnosťou : 

 

 

 Neboli 

 

 

2) Uznesenia vo forme odporúčania a poverenia pre predsedu TSK : 

 

 

 Neboli 

 

 

3) Uznesenia vo forme splnomocnenia pre predsedu TSK a riaditeľov organizácii 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti TSK: 

 

 

 Neboli 

 

 

4) Uznesenia bez uloženia termínu plnenia a s termínom dlhším ako je budúce Z TSK: 
   

 

Z TSK 28. 2. 2007 uznesenie číslo 156/2007 

 Plnenie - Uznesenie sa plní. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž a vyhodnotená 

ako neúspešná, neprihlásil sa žiaden záujemca.  (ZSŠ Myjava) 
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Z TSK 25. 4. 2007 uznesenie č. 204/2007   

 Plnenie - Uznesenie sa plní.  Týmto uznesením bolo rozhodnuté o prebytočnosti 

pozemkov v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, k.ú.Slávnica, LV č. 264. K priamej 

realizácii odpredaja pozemkov nedošlo, v záujme TSK nebolo ponúkať na odpredaj 

nezastavané pozemky, ktoré nevyžadujú finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, 

ako pri ostatnom nevyužitom nehnuteľnom majetku – stavby a ostatné zastavané 

plochy. Predajom pozemkov by sa tiež znížila hodnota  nehnuteľného  majetku TSK.  

     ( SPŠ Dubnica nad Váhom)  

 

Z TSK 12. 12. 2007 uznesenie č. 393/2007 

 Plnenie - Uznesenie sa plní. Týmto uznesením bolo rozhodnuté o prebytočnosti 

pozemkov v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, k.ú.Prievidza, LV č. 3425. 

K priamej realizácii odpredaja pozemkov nedošlo, v záujme TSK nebolo ponúkať na 

odpredaj nezastavané pozemky, ktoré nevyžadujú finančné prostriedky na prevádzku 

a údržbu, ako pri ostatnom nevyužitom nehnuteľnom majetku – stavby a ostatné 

zastavané plochy. Predajom pozemkov by sa tiež znížila hodnota  nehnuteľného  

majetku TSK. (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach) 

 

Z TSK 30. 4. 2008 uznesenie č. 433/2008 

 Plnenie - Uznesenie sa plní. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž a vyhodnotená 

ako neúspešná, neprihlásil sa žiaden záujemca. (ZSŠ elektrotechnická Stará Turá)  

 

Z TSK 25. 2. 2009 uznesenie č. 654/2009  

 Plnenie - Uznesenie sa plní. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž  

a vyhodnotená ako neúspešná, neprihlásil sa žiaden záujemca. (SOŠ, T. Vansovej 32, 

Prievidza - Pravenec) 

 

Z TSK 22. 4. 2009 uznesenie č. 691/2009  

 Plnenie - Uznesenie sa plní.  Pozemok je v správe Správa ciest TSK. K priamej 

realizácii pozemku nedošlo, nakoľko v záujme TSK nie je ponúkať na odpredaj 

nezastavané pozemky, ktoré si nevyžadujú finančné náklady na prevádzku a údržbu, 

ako pri stavbách a zastavaných plochách. Predajom by sa znížila hodnota 

nehnuteľného majetku TSK. (Nové Mesto nad Váhom - pozemok) 

 

Z TSK 25. 8. 2010 uznesenie číslo 84/2010  .  

 Plnenie - Uznesenie sa plní. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž a vyhodnotená 

ako neúspešná, neprihlásil sa žiaden záujemca. (Bôrik Nitrianske Pravno - Valaská 

Belá) 

       

Z TSK  26. 08. 2013 uznesenie číslo 616/2013  

 Plnenie - Uznesenie sa plní. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž a vyhodnotená 

ako neúspešná, neprihlásil sa  žiaden záujemca. (Stredná odborná škola  M. R. 

Štefánika, Cesta SNP 1, 906 13 Brezová pod Bradlom,  nachádzajúceho sa v obci 

Brezová pod  Bradlom, v okrese Myjava, v kat. území Brezová pod Bradlom)  
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Z TSK 26. 08. 2013 uznesenie číslo 617/2013  

 Plnenie - Uznesenie sa plní. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž  na Areál III - 

dielne. Vyhodnotená bola ako úspešná, v súčasnosti prebieha proces uzatvorenia 

zmluvy  a  následné zavkladovanie do katastra nehnuteľností. Na ostatné časti bude 

vyhlásená ďalšia obchodná verejná súťaž v roku 2016. (Stredná odborná škola  T. 

Vansovej 32, 971 01 Prievidza, nachádzajúceho sa  v obci   Prievidza, kat. územie 

Prievidza)  

 

                         

     Trenčín, 21. decembra 2015                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Richard Horváth 

                                                                                         hlavný kontrolór  

                                                                          Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                                                                 
  

 


