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     Na XXVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 
Zastupiteľstvo TSK), konaného dňa 25. januára 2021 bolo prijatých spolu 15 uznesení, ktoré 
mali väčšinou formu schvaľovania a berie na vedomie. V rámci bodu 4. predložil doc. 
PaedDr. Jozef Božik, PhD. Stanovisko TSK k avizovanej reforme súdnej mapy SR, v zmysle 
ktorého Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 619/2021 vyjadrilo nesúhlas s vyradením a 
zrušením sídiel a obvodov Krajského súdu v Trenčíne a Okresných súdov v Považskej 
Bystrici, v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou na základe návrhu reformy súdnej 
mapy z novembra 2020 a zároveň požiadalo Ministerstvo spravodlivosti SR a Národnú radu 
SR o zachovanie sídiel a obvodov Krajského súdu v Trenčíne a Okresných súdov v Považskej 
Bystrici, v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou v súčasnom rozsahu pôsobnosti. 
 
Uznesenia bez uloženia termínu plnenia a s termínom dlhším ako je budúce 
Zastupiteľstvo TSK: 
 
     Uznesenia prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach Zastupiteľstva TSK bez uloženého 
termínu plnenia, resp. s termínom plnenia dlhším, ako je nasledujúce zasadnutie 
zastupiteľstva sú vyhodnocované po komunikácii s príslušnými vedúcimi odborov. Spolu je 
rozpracovaných 22 uznesení prostredníctvom konzultácie s oddelením právnym správy 
majetku a VO a 1 uznesenie je trvalé s ukladacou povinnosťou pre riaditeľov nemocníc 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK: 
 
Z TSK 25. 03. 2019 uznesenie číslo 247/2019 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho so sídlom v Trenčíne na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 25. marca 2019 prerokovalo poslanecký návrh doc. MUDr. Bielika, CSc. : 
II. u k l a d á 
riaditeľom  nemocníc v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Trenčianskeho samosprávneho kraja  - 
polročne   predkladať   poslancom    Zastupiteľstva   Trenčianskeho samosprávneho kraja do 
Knižnice poslancov vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc, ktoré 
boli zaslané Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s procesom 
oddlžovania s tým, že prvé vyhodnotenie bude predložené po 6 mesiacoch od schválenia 
ozdravných plánov Ministerstvom zdravotníctva SR. 

• Plnenie – uznesenie je v plnení. Riaditelia nemocníc predkladajú vždy polročne k 30. 
06. a 31. 12. vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc, ktoré sú 
zverejnené poslancom zastupiteľstva v Knižnici poslancov Dňa 16.2.2021 boli zo 
strany riaditeľov nemocníc predložené na odbor zdravotníctva vyhodnotenia plnenia 
ozdravného plánu. Po spracovaní dôvodovej správy boli tieto vyhodnotenia spoločne 
vložené do Knižnice poslancov.  
Uznesenie splnené. 
 

Z TSK 25. 2. 2009 uznesenie č. 654/2009  
• Plnenie - Uznesenie sa plní. Bola zrealizovaná obchodná verejná súťaž (ďalej len 

OVS) od 01.03.2019 do 01.04.2019, vyhodnotená ako neúspešná – neprihlásil sa 
žiaden záujemca. V súčasnosti sa rokuje o zámene tohto nehnuteľného majetku 
s obcou Pravenec, ak nedôjde k dohode, bude vyhlásená OVS. (SOU Nábytkárske 
Pravenec). Ďalšia OVS bola vyhlásená v termíne od 09.02.2021 do 09.03.2021. 

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

• Plnenie – Uznesenie sa plní. Od 03.09.2019 do 03.10.2019 bola zrealizovaná 
obchodná verejná súťaž, vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. 
Ďalšia Obchodná verejná súťaž bola realizovaná od 23.01.2020 do 24.02.2020, 
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vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Ďalšia Obchodná 
verejná súťaž bola vyhlásená od 24.06.2020 do 25.07.2020 - vyhodnotená ako 
neúspešná – neprihlásil sa žiaden záujemca. (Valaská Belá - rodinný dom) V termíne   
od 09.02.2021 do 09.03.2021 bola vyhlásená OVS. 

       
Z TSK 26. 01. 2015 uznesenie číslo 225/2015 

• Plnenie - Uznesenie sa plní. Od 23.05.2018 do 22.06.2018 bola zrealizovaná 
obchodná verejná súťaž, vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa  žiaden záujemca. 
Ďalšia Obchodná verejná súťaž bola realizovaná od 23.01.2020 do 24.02.2020, 
vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Ďalšia Obchodná 
verejná súťaž bola vyhlásená od 24.06.2020 do 25.07.2020 - vyhodnotená ako 
neúspešná – neprihlásil sa žiaden záujemca. (Gymnázium I. Bellu, Handlová) Bola 
vyhlásená OVS od 09.02.2021 do 09.03.2021. 

 
Z TSK 06.05. 2019  uznesenie číslo 265/2019  

• Plnenie – Uznesenie sa plní. Obchodná verejná súťaž bola realizovaná od 23.01.2020 
do 24.02.2020, vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Ďalšia 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená od 24.06.2020 do 25.07.2020 - vyhodnotená 
ako neúspešná – neprihlásil sa žiaden záujemca. (SOŠ Handlová, budova H) Bola 
vyhlásená OVS od 09.02.2021 do 09.03.2021. 

 
Z TSK 23. 09. 2019 uznesenie číslo 353/2019 

• Plnenie - Uznesenie sa plní. Obchodná verejná súťaž bola realizovaná od 23.01.2020 
do 24.02.2020, vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Ďalšia 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená od 24.06.2020 do 25.07.2020 - vyhodnotená 
ako neúspešná – neprihlásil sa žiaden záujemca.  (Budova dielní, Brnianska, Trenčín) 
Bola vyhlásená OVS od 09.02.2021 do 09.03.2021. 

 
Z TSK 25.11.2019 uznesenie číslo 377/2019  

• Plnenie - Uznesenie sa plní. Obchodná verejná súťaž bola realizovaná od 23.01.2020 
do 24.02.2020, vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Ďalšia 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená od 24.06.2020 do 25.07.2020 - vyhodnotená 
ako neúspešná – neprihlásil sa žiaden záujemca.  (Dielne – SOŠ sklárska, Lednické 
Rovne) Bola vyhlásená OVS od 09.02.2021 do 09.03.2021. 

 
Z TSK 25.11.2019 uznesenie číslo 378/2019  

• Plnenie – Uznesenie sa plní. Obchodná verejná súťaž bola realizovaná od 23.01.2020 
do 24.02.2020, vyhodnotená ako neúspešná - neprihlásil sa žiaden záujemca. Ďalšia 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená od 24.06.2020 do 25.07.2020 - vyhodnotená 
ako neúspešná – neprihlásil sa žiaden záujemca.  (škola a kuchyňa – SOŠ sklárska, 
Lednické Rovne) Bola vyhlásená OVS od 09.02.2021 do 09.03.2021. 
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