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       Vážení poslanci  
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                      vážení hostia 

 

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

 

 

TSK/2021/02898-6  

  

 
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

14.9.2021 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  

 

Pozývam Vás na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

27. septembra 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 241. Vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí,  

zo dňa 12.8.2021. 

 

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 XXX. 
    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 2021. 

    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 rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad 
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Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy 

ciest TSK. 

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  
od vlastníkov pozemkov pod stavbou "Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK", časť 2, úsek: Nové Mesto 

nad Váhom-Trenčín. 

c) Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - 
pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. Adamovské 

Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. Štvrtok v prospech 

Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 3404 k.ú. Dolné Srnie v prospech 

Lenky Miklovičovej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech Obce 

Hrabovka. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1680/3 k. ú. Veľké Stankovce         

v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. 

Duvačovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 644/7 k. ú. Myjava v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2880/3 k. ú. Zlatníky v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

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

119/2, 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslo-

venskej distribučnej, a. s., Žilina. 

l) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - 

časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do správy 

správcu - Správy ciest TSK. 

m) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 405/1 k. ú. Nová Dubnica            

v prospech Mesta Nová Dubnica. 

n) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. 

Poriadie s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie. 

o) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Beluša  

s pozemkami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža – 

Podhorie. 

p) Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - 
pozemok parcela registra "C" KN č. 756/1 a pozemok parcela 

registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
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q) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve so Západoslovenskou distribučnou, a. s.. 

r) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizova-

ných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100      

pre traťovú rýchlosť do 160 km/h IV. a V. etapa – úsek 

Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa 

cesty III/1944. 
 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-  
skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2021-2023 (2. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

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

    a investičných fondov.       ____ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy  

s názvom "Vybudovanie krajského ekocentra Pruské", 

realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. 

b) Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP na projekt s názvom 

"Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy 

Nováky", realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. 
 

9. Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  
   inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín. 

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

10. Návrh Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania  
v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025. 

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

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020. 
    Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 
 

12. Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia 
Alexandra Dubčeka.    

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
            

13. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice 
s poliklinikou Považská Bystrica a podpredsedov dozorných 

orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odb. zdravot. a SP 
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14. Informatívna správa o pripravovanej kategorizácii ústavnej 
zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocníc,   

a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odb. zdravot.a SP 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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

                                             predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


