
 

Telefón             Fax       E-mail         Internet IČO  

++421-32-6555906  ++421-32-6555909   tsk@tsk.sk        www.tsk.sk 36126624 

 

  TRENČIANSKY   SAMOSPRÁVNY   KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A,  911 01  Trenčín 

 

__________________________________________________________ 
  
 

 

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

 
 
TSK/2022/03580-6  

  
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

12.9.2022 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  

 

Pozývam Vás na XXXIX. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

26. septembra 2022, 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), 

 

 

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 XXXVIII. 

zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
      

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022. 

    Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

5. 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"   

p. č. 3246/2 k.ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica    

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu       

a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" 

parc. č. 385/6 k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela 

Španka a manž. Miriam Špankovej rod. Rosinskej. 

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu       

a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" 

parc. č. 1240/2 k. ú. Nimnica v prospech Železníc 

Slovenskej republiky, Bratislava. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" parc. č. 4156 k. ú. Trenčianske Mitice 

a č. 1045/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - 

distribúcia, a. s. Bratislava. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1045/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie  

v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. 

Kretíkovej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2288 k. ú. Kubrá v prospech 

spoločnosti OBCHOD MBR, s.r.o. Trenčín. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch registra "C" parc. č. 124/2, 445/1 k. ú. Malé 

Stankovce v prospech Bc. Jany Porubanovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch vo vlastníctve TSK v k. ú. Slavnica, Borčice, Dolná 

Súča a Horná Súča v prospech Regionálnej vodárenskej 

spoločnosti Vlára - Váh s.r.o, Nemšová. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1708 k. ú. Uhrovec v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1307/1 k. ú. Prievidza v prospech 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská 

Bystrica. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch registra "C" parc. č. 1045/1, 1045/2, 1046/1, 4007 

k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava.  

l) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 

4257, 4259 k.ú. Trenčianske Mitice v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva      

k pozemku od Obce Nitrianske Pravno - pozemok registra 

"E", parc. č. 5172/2, v k. ú. Nitrianske Pravno. 

n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku  nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, 

zapísaného na LV č. 3191. 

 

6. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení 
finančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univer-

zitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
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7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

8. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja            
    a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030. 

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

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 

"Enriching the Classroom with Technology" v rámci programu 

Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožer-

ského, Matice slovenskej 16, Prievidza. 

    Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 

 

10. Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  
   v TSK za školský rok 2021/2022. 

    Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odboru školstva a kult. 

 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2021. 
   Predkladá: PhDr. Eva Dudová Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 

 

12. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.           

a) Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 

37915568.            

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

b) Návrh na menovanie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou 

Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava.     

Predkladá: MUDr. Jana Hanajíková-lekár samosprávneho kraja 

c) Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  

Bojnice.            

Predkladá: MUDr. Jana Hanajíková-lekár samosprávneho kraja 

 

13. Diskusia – Rôzne.  
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
15. Záver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                             predseda 
 


