
U Z N E S E N I A 

z XXX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 12. 7. 2021 

  

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
    a programu rokovania).         

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 687/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 12.7.2021 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ 

II. overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ  
                 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              37                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        37      

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XXX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 12.7.2021,      

       s úpravou na základe návrhu predsedu TSK:   
  

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
    a programu rokovania). 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIX. 
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

  Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
  
3. Slovo pre verejnosť. 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    ___ 

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. 
Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Čulenova 6, Bratislava. 

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena   
k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka Mesto 

Dubnica nad Váhom. 

c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  
  v katastrálnom území Malé Kršteňany od vlastníkov Ing.  

  Jozefa Straku a Jany Kopálovej. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    
  registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech  

  Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie    
  zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc.  

  č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západoslovenskej  

  distribučnej, a. s., Bratislava. 
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f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
  a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

  parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie                

  v prospech Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny  

  Kopeckej. 

g) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov  
v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

h) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, TN), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie. 

i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ,               

Bn/B), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou 

fyzickej likvidácie. 

j) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie. 

k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (drevená bunka, plechová búda, 

TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou 

fyzickej likvidácie. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 603/2 k. ú. Vieska - Bezdedov        

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

m) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Spojenej školy,      

I. Krasku 491, Púchov.  

n) Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva            
k technickému zhodnoteniu stavby – kaštieľ Pruské, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky    
 Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza podľa   

 čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad hospodárenia  

    s majetkom TSK. 

    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
 

6. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK.   

    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
 

7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  
   organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   ____ 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 399, 018 52 Pruské. 

       Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odb.zdrav.a SP 

 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A,  

Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza. 

   Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 
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c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 

Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad 

Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom. 

   Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 
 

8. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 
   kraja v združení Región Biele Karpaty. 

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

9. Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravovanému 
návrhu MZ SR". 

Predkladá: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpredseda TSK 
 

10. Diskusia – Rôzne. 
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
12. Záver. 
 

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              36                                                                                                              

(vypustenie bodu 4. n)     PROTI:            -                                                        

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       1 

                           PRÍTOMNÍ:        37      

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              37                                                                                                              

(o programe ako celku,     PROTI:            -                                                        

  vrátane zmeny)           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       - 

                           PRÍTOMNÍ:        37      

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIX. 
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

  Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 688/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 12. júla 2021 prerokovalo a 

 

    b e r i e  na  v e d o m i e 

   Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIX.  

   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              37                                                                                                           

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        37      

                               POČET POSLANCOV: 47 
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3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

 Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. 
Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Čulenova 6, Bratislava.        

 

U z n e s e n i e  číslo 689/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo  a 

 

s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny 

kraj so sídlom v Trenčíne, ako vlastníka nehnuteľnosti - 

pozemku nachádzajúceho sa v obci Trenčín, okres Trenčín, 

katastrálne územie Zlatovce, zapísaného na LV č. 444 

ako parcela registra KNC parc. č. 990/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29588 m
2
, strpieť  

právo na: 

a) zriadenie a uloženie, užívanie, prevádzkovanie, 

údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie    

a akékoľvek iné stavebné úpravy vrátane odstránenia 

elektroenergetického zariadenia vo vyznačenom rozsahu    

dielu 1 na pozemku parc. č. 990/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29588 m
2
, podľa 

Geometrického plánu číslo 720-127/2020 na vyznačenie 

vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí 

zo dňa 28.07.2020, vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. 

Richard Bunčiak, geodetická kancelária, Športová 

675/1, Stará Turá, IČO 40273563, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín dňa 

16.09.2020 pod č. G1 - 1263/20, 

b) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými          

a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi      

a mechanizmami      na      zaťaženú     nehnuteľnosť 

v nevyhnutnom rozsahu za účelom zriadenia, uloženia, 

užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 

stavebných úprav vrátane odstránenia elektro-

energetického zariadenia, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena - Západo-

slovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO 36 361 518, 

 bezodplatne, na dobu neurčitú. 

 

     Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:             35                                                                                                                 

                                PROTI:           -                                                            

                                ZDRŽAL SA:       -    
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                               NEHLASOVAL:       2  

                               PRÍTOMNÍ:        37       

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 4.  

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena   

   k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka Mesto  

   Dubnica nad Váhom.          

 

  U z n e s e n i e  číslo 690/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie   práva   vecného   bremena   spočívajúceho   

v povinnosti   povinného z vecného bremena, ktorým je 

Mesto Dubnica nad Váhom, IČO 00317209, strpieť na pozemku  

registra  KNC  parcela  číslo  1252/2,  druh  pozemku  

zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 4612 m
2
, 

nachádzajúcom sa v obci Dubnica nad Váhom, okres Dubnica 

nad Váhom, katastrálne územie Dubnica nad Váhom,  

evidovanom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom 

na LV č. 2600, v rozsahu podľa Geometrického plánu 

číslo 50391551-40-21 na vyznačenie vecného bremena práva 

uloženia inžinierskej siete na pozemku CKN p. č. 1252/2, 

zo dňa 09.03.2021, vyhotoviteľ GEOAGRO, s.r.o., Ivanovce 

264, IČO 50391551, úradne overený katastrálnym odborom 

Okresného úradu Ilava dňa 29.03.2021 pod číslom G1-

124/2021, právo na:  

-  uloženie inžinierskej siete zrealizovanej ako objekt 

SO 102 - prípojka NN v rámci stavby „Rekonštrukcia 

budovy CSS-AVE“, vrátane jej údržby,  opráv, rekon-

štrukcie a odstránenia, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,   

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 

36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu určenú povinnému z vecného 

bremena vo  výške 72,92 EUR (slovom: sedemdesiatdva 

eur deväťdesiatdva centov) za celý záber podľa 

Znaleckého posudku číslo 77/2021 zo dňa 15.04.2021, 

vypracovaného znalcom Ing. Šárka Kurucová, 

Bratislavská 1766/35, Dubnica nad Váhom, evidenčné 

číslo znalca 911939. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              34                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       2 

                               PRÍTOMNÍ:        36      

                               POČET POSLANCOV: 47 
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 4.    

    c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  

  v katastrálnom území Malé Kršteňany od vlastníkov Ing.  

  Jozefa Straku a Jany Kopálovej.       

 

   U z n e s e n i e  číslo 691/2021 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

   zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e  

      A) 

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povin-

nosti povinného z vecného bremena Ing. Jozefa Straku, 

trvalý pobyt: Malé Kršteňany č. 153, 958 03 Malé Kršte- 

ňany, ako: 

 výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu o veľ- 

kosti 1/4 k zaťaženému pozemku v obci Malé Kršteňany, 

okres Partizánske, katastrálne územie Malé Kršteňany, 

zapísanom na LV č. 827 ako parcela registra „E“ parc. 

č. 592, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 384 

m
2 
a 

 výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu         

o veľkosti 1/48 k zaťaženému pozemku v obci Malé 

Kršteňany, okres Partizánske, katastrálne územie Malé 

Kršteňany, zapísanom na LV č. 359 ako parcela 

registra „E“ parc. č. 593/2, druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 277 m
2
, 

   strpieť na zaťažených pozemkoch právo oprávneného         

z vecného bremena na 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – 

Úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany,       

v rozsahu, v akom je záber stavby vyznačený    

v Geometrickom pláne číslo 69/2019 zo dňa 

30.04.2019, vyhotoviteľa Planika s.r.o., 

Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina, IČO 

44330227, úradne overený Okresným úradom 

Partizánske, katastrálny odbor dňa 22.05.2019 pod 

č.: G1 181/19, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, 

rekonštrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – 

Úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany, a za tým 

účelom strpieť právo prechodu a prejazdu 

zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného 

bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určenej 

organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky  

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 
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 za jednorazovú náhradu celkom vo výške 1,69 EUR  

(slovom: jedno euro šesťdesiatdeväť centov)           

za podielovú výmeru zaťažených nehnuteľností; 

 

B) 

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povin-

nosti povinného z vecného bremena Jany Kopálovej, rodné 

priezvisko Pavlíková, trvalý pobyt: Veľké Kršteňany č. 

207, 958 03 Veľké Kršteňany, ako: 

 výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu o veľ- 

kosti 1/1 k zaťaženému pozemku v obci Malé Kršteňany, 

okres Partizánske, katastrálne územie Malé Kršteňany, 

zapísanom na LV č. 528 ako parcela registra „E“ parc. 

č. 588, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 517 

m
2
 a 

 výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu       

o veľkosti 1/6 k zaťaženému pozemku v obci Malé 

Kršteňany, okres Partizánske, katastrálne územie Malé 

Kršteňany, zapísanom na LV č. 359 ako parcela 

registra „E“ parc. č. 593/2, druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 277 m
2
, 

   strpieť na zaťažených pozemkoch právo oprávneného       

z vecného bremena na 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry na hornej Nitre, úsek Partizánske – 

Zemianske Kostoľany“, v rozsahu, v akom je záber 

stavby vyznačený v Geometrickom pláne číslo 69/2019  

zo dňa 30.04.2019, vyhotoviteľa Planika s.r.o., 

Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina, IČO 44330227, 

úradne overený Okresným úradom Partizánske, 

katastrálny odbor dňa 22.05.2019 pod č.: G1 181/19, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštruk-
ciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry na hornej Nitre, úsek Partizánske – 

Zemianske Kostoľany“, a za tým účelom strpieť právo 

prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel 

oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov     

a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky  

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu celkom vo výške 10,35 EUR 

(slovom: desať eur tridsaťpäť centov) za podielovú 

výmeru zaťažených nehnuteľností. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              35                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       2 

                               PRÍTOMNÍ:        37      

                               POČET POSLANCOV: 47 
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 4. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    
  registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech  

  Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.   

 

       U z n e s e n i e  číslo 692/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena – Trenčiansky samosprávny   

kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom 

na LV č. 4015 k.ú. Kubrá, nachádzajúcom sa v obci 

Trenčín, v okrese Trenčín, 

parcela  registra „E“ 

- pozemok parc. č. 2682/1 o výmere 3145 m
2
, druh pozemku    

  ostatná plocha: 

 uloženie elektroenergetického zariadenia 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekon-
štrukcie, modernizácie elektroenergetického zariadenia 

a jeho odstránenie 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 44566727-

006/2021 na zriadenie vecného bremena na pozemku p. č. 

2278/1, ktorý vyhotovila dňa 28.01.2021 Ing. Eva 

Bajzíková, MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 

Trenčín, IČO: 44566727 a bol úradne overený Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.02.2021 pod 

č. 90/21 (diel č. 1 vo výmere 14 m
2
) 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západo-

slovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí 

pre mesto Trenčín  sumu  vo  výške 15,93 EUR/m
2
, čo je 

pri výmere 14 m
2 
jednorazová náhrada celkom vo výške 

223,02 EUR (slovom: dvestodvadsaťtri eur  dva  centy),  

ktorú  uhradí  Dolná kopanica s.r.o., Kubranská č. 

1727/292, 911 01 Trenčín. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              35                                                                                                             

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       2 

                                  PRÍTOMNÍ:        37      

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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 4. 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie    
  zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc.  

  č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západoslovenskej  

  distribučnej, a. s., Bratislava.       

 

U z n e s e n i e  číslo 693/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia     

s majetkom TSK v platnom znení a v súlade s § 11 

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene        

a doplnení niektorých zákonov, za zriadenie zákonného 

vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 2093/2020 – 

137/210 na pozemok registra CKN parc. č. 154 k. ú. 

Libichava v súlade s geometrickým plánom č. 34125361-

213/2020, úradne overeným pod č. 368/2020, ktoré 

spočíva v práve zriadenia elektroenergetického zaria-

denia a v práve vstupu na pozemok v rozsahu nevyhnutnom 

na výkon povolenej činnosti v prospech vlastníka 

elektroenergetického zariadenia – Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, 

IČO: 36 361 518. 

 stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia        

s majetkom TSK, ktorá pre obec Libichava činí sumu      

vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 388 m

2 
jednorazová 

náhrada celkom vo výške 1.536,48 EUR (slovom: 

tisícpäťstotridsaťšesť eur štyridsaťosem centov), ktorú 

uhradí oprávnený z vecného bremena – Západoslovenská  

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              34                                                                                                           

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       3 

                               PRÍTOMNÍ:        37      

                               POČET POSLANCOV: 47 

 
 4. 

f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

  a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

  parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie                

  v prospech Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny  

  Kopeckej.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 694/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

I.  r o z h o d l o 
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o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku      

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,   

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

sa v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Jastrabie, 

v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie, zapísa-

ného na LV č. 1959 v časti A: Majetková podstata - 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- pozemok parc. č. 1046/3 o výmere 5 m
2
, druh    

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

- pozemok parc. č. 1046/4 o výmere 37 m
2
, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

II. u r č u j e 
   prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného   

v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,    

911 05 Trenčín, nachádzajúceho v okrese Trenčín,    

v obci Trenčianske Jastrabie, v katastrálnom území 

Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 1959 v 

časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape:  

   - pozemok parc. č. 1046/3 o výmere 5 m
2
, druh  

     pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

   - pozemok parc. č. 1046/4 o výmere 37 m
2
, druh  

    pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

Ing. Mariánovi Kopeckému a Ing. Kataríne Kopeckej 

rod. Kurcinovej, obaja trvale bytom 913 22 Tren-

čianske Jastrabie č. 344 v celosti, za kúpnu cenu 

vo výške 1.260,00 EUR (slovom: tisícdvestošesťdesiat 

eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z.    

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k pozemkom registra „C“ 

parc. č. 1046/3 a parc. č. 1046/4, ktoré spolu       

s pozemkami registra „C“ parc. č. 216/1, 2, 3        

a parc. č. 1048/2 k. ú. Trenčianske Jastrabie       

vo vlastníctve žiadateľov vytvoria súvislý celok 

nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka 

a to ako súčasť rodinného domu súp. č. 344 v obci 

Trenčianske Jastrabie. 

 

III. s ch v a ľ u j e 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa    

v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Jastrabie,    

v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie, 

zapísaného na LV č. 1959 v časti A: Majetková 



11 

 
podstata - Parcely registra „C“ evidované na katas-

trálnej mape:  

- pozemok parc. č. 1046/3 o výmere 5 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

- pozemok parc. č. 1046/4 o výmere 37 m
2
, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

Ing. Mariánovi Kopeckému a Ing. Kataríne Kopeckej 

rod. Kurcinovej, obaja trvale bytom 913 22 

Trenčianske Jastrabie č. 344 v celosti, za kúpnu 

cenu vo výške 1260,00 EUR (slovom: tisícdvestošesť- 

desiat eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa  

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k pozemkom registra „C“ 

parc. č. 1046/3 a parc. č. 1046/4, ktoré spolu      

s pozemkami registra „C“ parc. č. 216/1, 2, 3       

a parc. č. 1048/2 k. ú. Trenčianske Jastrabie     

vo vlastníctve žiadateľov vytvoria súvislý celok 

nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka 

a to ako súčasť rodinného domu súp. č. 344 v obci 

Trenčianske Jastrabie. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:              34                                                                                                             

                                PROTI:            -                                                       

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       3 

                                PRÍTOMNÍ:        37      

                                POČET POSLANCOV: 47 

 
 4. 

g) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov           
v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.        

 

       U z n e s e n i e  číslo 695/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

nájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov 889,02 

m
2, miestností č. 2001 – 2051, 2091, P.0022, P.079, P.082 

a P.083. vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, nachádzajúceho sa v suteréne a na 2. poschodí 

budovy LDCH Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica 

so súpisným číslom 4508, postavená na pozemku KN – C 

parc. č. 2432/18, zapísaná na LV č. 2503, katastrálne  

územie Považská Bystrica, v správe správcu Nemocnica     

s poliklinikou Považská Bystrica, IČO: 00610411, 

štatutárny zástupca: MUDr. Igor Steiner, MPH v prospech  

nájomcu: Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 399, 018 52 

Pruské, IČO: 00632392, štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana 
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Bartovičová 

za nájomné vo výške 73 022,88 EUR na rok/6.085,24 EUR 

na mesiac, na dobu 5 rokov, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov. 

Osobitný zreteľ: Centrum sociálnych služieb – LÚČ je   

rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren- 

čianskeho samosprávneho kraja, ktorá poskytuje sociálnu  

službu v zmysle § 39 (v špecializovanom zariadení) zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene        

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  

predpisov v znení neskorších  predpisov. 

CSS – LÚČ poskytuje sociálnu službu v priestoroch 

kaštieľa v Pruskom, ktoré sú v prenájme od Rehole 

menších bratov – Františkánov. 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica je príspev-

kovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja a správcom nebytových 

priestorov, ktoré sú nevyužívané. Uvedené priestory 

spĺňajú prevádzkové podmienky podľa štandardov kvality 

na poskytovanie sociálnych služieb. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že prevádzka zariadenia 

sociálnych služieb CSS - LÚČ je nevyhovujúca pre 

poskytovanie sociálnych služieb. Priestory kaštieľa ako 

národnej kultúrnej pamiatky, nie je možné naďalej      

do budúcnosti prispôsobovať tak, aby zodpovedali 

zvyšujúcim sa potrebám poskytovania sociálnych služieb 

osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie    

vo všetkých oblastiach (prevádzkové, personálne, ľudsko-

právne) v nadväznosti na štandardy kvality. 

Voľné nebytové priestory Nemocnice s poliklinikou Považská 

Bystrica ponúkajú nové priestorové a prevádzkové 

vybavenie, čím sa zabezpečí zvýšenie kvality poskyto-

vanej sociálnej služby, ktoré bude zodpovedať kapacite, 

druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijí-

mateľov. Z dlhodobejšieho hľadiska je v rámci pripra-

vovanej reformy sociálnych služieb jedným z cieľov – 

funkčné prepojenie sociálnej a zdravotnej  starostlivosti. 

Uvedený cieľ je aj zámerom TSK v oblasti sociálnej 

starostlivosti o občanov nášho kraja. 

 

     Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:              34                                                                                                              

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       3 

                                 PRÍTOMNÍ:        37      

                                 POČET POSLANCOV: 47 
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 4. 

h) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, TN), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie.           

 

      U z n e s e n i e  číslo 696/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 12.7. 2021 prerokovalo a 

 

     r o z h o d l o  

1. o neupotrebiteľnosti majetku vo vlastníctve Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, v správe správcu Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín, IČO:37915568, evidovaného v účtovnej 

evidencií správcu ako: TN Laminátová hala na soľ 

- inventárne číslo: 021-10/26 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 30.06.1982 

- obstarávacia cena: 8 865,07 eur 

- zostatková cena k 31.03. 2021: 30,52 eur 

2. o vyradení majetku špecifikovaného v bode 1. tohto  
  uznesenia z evidencie dňom jeho likvidácie. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:              32                                                                                                               

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       4 

                                  PRÍTOMNÍ:        36      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

4.  

i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 

majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, Bn/B), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie.           

 

      U z n e s e n i e  číslo 697/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 12.7. 2021 prerokovalo a 

 

r o z h o d l o 

1. o neupotrebiteľnosti majetku vo vlastníctve Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, v správe správcu Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín, IČO:37915568, evidovaného v účtovnej 

evidencií správcu ako: Hala na soľ – Bánovce n/B.,    

na pozemku parc. č. 76/8 k.ú. Malé Chlievany 

- inventárne číslo: 181519 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 01.10. 2003 

- obstarávacia cena: 24 204,01 eur 

- zostatková cena k 31.03. 2021: 4 989,70 eur 
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2. o vyradení majetku špecifikovaného v bode 1. tohto 

uznesenia z evidencie dňom jeho likvidácie. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:              28                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       8 

                                  PRÍTOMNÍ:        36      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

  

 4. 

j) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

   majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE),  

   Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej  

   likvidácie.           

 

      U z n e s e n i e  číslo 698/2021 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

  na svojom zasadnutí dňa 12.7.2021 prerokovalo a 

 

     r o z h o d l o  

1. o neupotrebiteľnosti majetku vo vlastníctve Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, v správe správcu Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín, IČO:37915568, evidovaného v účtovnej 

evidencií správcu ako: Hala na soľ Partizánske 

- inventárne číslo: 181520 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 01.10. 2003 

- obstarávacia cena: 27 755,76 eur 

- zostatková cena k 30.04. 2021: 5 701,88 eur 

2. o vyradení majetku špecifikovaného v bode 1. tohto 
uznesenia z evidencie dňom jeho likvidácie. 

 

     Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:              28                                                                                                              

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       8 

                                 PRÍTOMNÍ:        36      

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

4. 

k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (drevená bunka, plechová búda, 

TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou 

fyzickej likvidácie.         

 

      U z n e s e n i e  číslo 699/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 12.7.2021 prerokovalo a 

 

     r o z h o d l o  

1. o neupotrebiteľnosti majetku vo vlastníctve Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, v správe správcu Správy 



15 

 
ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín, IČO:37915568, evidovaného v účtovnej 

evidencií správcu ako: 

Názov majetku: TN Drevená chata – bunka 

- inventárne číslo: 021-10/20 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 30.07. 1973 

- obstarávacia cena: 516,3 eur 

Názov majetku: TN Búda plechová 

- inventárne číslo: 021-10/33 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.01.1989 

- obstarávacia cena: 474,67 eur 

2. o vyradení majetku špecifikovaného v bode 1. tohto 
uznesenia z evidencie dňom jeho likvidácie. 

 

     Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:              28                                                                                                              

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       8 

                                 PRÍTOMNÍ:        36      

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

4. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 603/2 k. ú. Vieska - Bezdedov  

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.  

 

U z n e s e n i e  číslo 700/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

      na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo  a 

 

s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom na LV 

č. 2692 k. ú. Vieska - Bezdedov, nachádzajúcom sa v obci 

Púchov,  okres Púchov, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 603/2 o výmere 11071 m
2
, druh pozemku 

        zastavaná plocha a nádvorie: 

 zriadenie, uloženie a prevádzkovanie inžinierskych 

sietí (el. podzemného káblového vedenia NN) a k nim  

prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných 

právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby, 

rekonštrukcie a modernizácie so vstupom v ktoromkoľvek 

ročnom období 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 40971805-

68/2020, ktorý vyhotovil dňa 25.02.2021 Ing. Štefan  

Sakmár, Medzibrodie nad Oravou 27, 026 01 Dolný Kubín, 

IČO: 40971805 na zriadenie vecného bremena na parc. č. 

KNC p. č. 209/20, 226/4, 224/10-11, 224/25, 224/32, 

224/38, 224/42, 603/2, 608 a bol úradne overený Okresným 

úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 22.03.2021 pod č. 
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86/21 (diel č. 9 vo výmere 21 m

2 
a diel č. 10 vo výmere 14 

m
2
) 

 umožnenie vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu 

údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie  inžinier-

skych sietí  v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 

 na dobu neurčitú 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena 

– Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá 

činí pre mesto Púchov sumu vo výške 13,92 EUR/m
2
, čo 

je pri výmere 35 m
2 

jednorazová náhrada celkom       

vo výške 487,20 EUR (slovom: štyristoosemdesiatsedem 

eur dvadsať centov), ktorú uhradí firma Energostavby 

– IS s.r.o., F. Urbánka 802, 020 01 Púchov, IČO: 

50824490. 

 
      Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:              30                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       6 

                                  PRÍTOMNÍ:        36      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

4. 

m) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Spojenej školy, I. 

Krasku 491, Púchov.        

     

      U z n e s e n i e  číslo 701/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

      - dlhodobý hmotný majetok: navýšenie hodnoty majetku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo predstavuje cenu 

technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho samospráv-

neho kraja v správe organizácie vykonané po zrealizovaní  

investičnej akcie, inv. č. 021-362 „Rekonštrukcia  

kuchyne a prestavba učební na dielne SOŠ I. Krasku  

Púchov“, v obstarávacej cene 1 261 568,06 EUR; 

do správy organizácie – Spojená škola, I. Krasku 491, 

Púchov, IČO: 52439585 dňom podpisu Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja   

do správy správcu. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:              30                                                                                                                

                                  PROTI:            -                                                         

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       6 
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                                  PRÍTOMNÍ:        36      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

  

 4. 

   n) Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k technic- 

      kému zhodnoteniu stavby – kaštieľ Pruské, ako prípad hodný  

      osobitného zreteľa.         

 

      U z n e s e n i e  číslo 702/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 
 

     I.  r o z h o d l o 

o trvalej prebytočnosti technického zhodnotenia 

evidovaného na inventárnych kartách majetku v správe 

Centra sociálnych služieb – LÚČ, Pruské č. 399,    

018 52 Pruské, IČO 00 632 392, inventárne čísla 1812 

7, 1803 4, 1803 6, 1812 8 

 

II. u r č u j e 

prevod prebytočného technického zhodnotenia evidova-

ného na inventárnych kartách majetku v správe Centra 

sociálnych služieb – LÚČ, Pruské č. 399, 018 52 

Pruské, IČO 00 632 392, inventárne čísla 1812 7, 1803 

4, 1803 6, 1812 8 

v prospech Rehoľa menších bratov – Františkánov, 

Provincia Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánska 2, 

811 01 Bratislava, IČO 00586862, za kúpnu cenu       

vo výške 1,00 eur (slovom: jedno euro) ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších právnych predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe vysporiadania 

technického zhodnotenia stavby kláštora súpisné 

číslo 399 na pozemku parc. č. 17, nachádzajúcej sa   

v obci Pruské, okres Ilava, katastrálne územie 

Pruské, evidovanej na LV č. 1517, realizovaného     

po dobu nájmu predmetnej nehnuteľnosti nájomcom 

Centrum sociálnych služieb – LÚČ, Pruské č. 399,    

018 52 Pruské, IČO 00 632 392. 

 

III. s ch v a ľ u j e 
1. prevod prebytočného technického zhodnotenia evido-

vaného na inventárnych kartách majetku v správe 

Centra sociálnych služieb – LÚČ, Pruské č. 399,    

018 52 Pruské, IČO 00 632 392, inventárne čísla 1812 

7, 1803 4, 1803 6, 1812 8 odpredajom 

v prospech Rehoľa menších bratov – Františkánov, 

Provincia Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánska 2, 

811 01 Bratislava, IČO 00586862, za kúpnu cenu      

vo výške 1,00 eur (slovom: jedno euro) ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
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územných celkov v znení neskorších právnych predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe vysporiadania 

technického zhodnotenia stavby kláštora súpisné číslo 

399 na pozemku parc. č. 17, nachádzajúcej sa v obci 

Pruské, okres Ilava, katastrálne územie Pruské, 

evidovanej na LV č. 1517, realizovaného po dobu nájmu 

predmetnej nehnuteľnosti nájomcom Centrum sociálnych 

služieb – LÚČ, Pruské č. 399, 018 52 Pruské, IČO 00 

632 392. 

2. vyňatie technického zhodnotenia špecifikovaného    

v bode 1. zo správy správcu Centrum sociálnych 

služieb – LÚČ, Pruské č. 399, 018 52 Pruské, IČO 00 

632 392 dňom prevodu vlastníckeho práva. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:              32                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       4 

                                  PRÍTOMNÍ:        36      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky    
 Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza podľa   

 čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad hospodárenia  

    s majetkom TSK.           

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

 

    U z n e s e n i e  číslo 703/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo podľa článku 34, ods.  

   (3), bod 3.1., písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja a 

 

    s ch v a ľ u j e 

odpísanie pohľadávky Strednej odbornej školy, T. Vansovej 

32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, 

IČO 42026407 vo výške 3.682,09 EUR voči dlžníkovi Mgr. 

Dušanovi Krähenbilovi, z dôvodu jej nevymožiteľnosti podľa 

článku 34, ods. (1), bod 1.2., písm. e) Zásad hospodárenia 

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 19: ZA:              34                                                                                                             

                                PROTI:            -                                                       

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       2 

                                PRÍTOMNÍ:        36      

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK.   

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
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    U z n e s e n i e  číslo 704/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 
    s účinnosťou od 01.08.2021 - Zásady hospodárenia s majetkom 

    Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:              38                                                                                                             

                                PROTI:            -                                                      

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       2 

                                PRÍTOMNÍ:        40      

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  
   organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   ____ 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 399, 018 52 Pruské.  

   Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odb.zdrav.a SP 

 

 U z n e s e n i e  číslo 705/2021 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

 zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

 s ch v a ľ u j e 

 s účinnosťou od 01.08.2021 Dodatok č. 5 k Zriaďovacej 

listine Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 399, 018 52 

Pruské, IČO: 00632392, schválenej Zastupiteľstvom Tren-

čianskeho samosprávneho kraja dňa 28.02.2007 uznesením  

č. 175/2007. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 21: ZA:              33                                                                                                              

                                   PROTI:            -                                                       

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:       7 

                                   PRÍTOMNÍ:        40      

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza.    

Predkladala: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

      U z n e s e n i e  číslo 706/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.08.2021 - Dodatok č. 3 k Zriaďovacej 

listine Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, 
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Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza, 

číslo: TSK/2019/03316-1 zo dňa 28.01.2019, IČO: 52164284. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 22: ZA:              28                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:      10 

                                  PRÍTOMNÍ:        38     

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad 

Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

   Predkladala: Ing.Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

      U z n e s e n i e  číslo 707/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.08.2021 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej  

listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové 

Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, číslo: T/2007/03886-7 zo dňa 27.06. 

2007, IČO: 00160270. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 23: ZA:              29                                                                                                                

                                   PROTI:            -                                                         

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:       9 

                                   PRÍTOMNÍ:        38      

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 

8. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 
   kraja v združení Región Biele Karpaty.      

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

U z n e s e n i e  číslo 708/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 12.7.2021 prerokovalo a 

 

   s c h v a ľ u j e 

a) podanie písomnej žiadosti o členstvo Trenčianskeho  
samosprávneho kraja v združení Región Biele Karpaty 

b) vstup Trenčianskeho samosprávneho kraja do združenia    
   Región Biele Karpaty, ako riadneho člena. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 24: ZA:              27                                                                                                                

                                PROTI:            -                                                         

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:      11 



21 

 
                                PRÍTOMNÍ:        38     

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

9. Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravovanému 
návrhu MZ SR.         ____ 

Predkladal: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpredseda TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 709/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. júla 2021  

    prerokovalo a  

 

I. zásadne  o d m i e t a  

  zámery Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

a) v kontexte rušenia gynekologicko-pôrodníckych 

oddelení a novorodeneckých oddelení všeobecných 

nemocníc v Partizánskom, Myjave a Prievidzi        

so sídlom v Bojniciach, 

b) aj ďalšie zámery smerujúce k obmedzovaniu rozsahu 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednot-

livých všeobecných nemocniciach v Trenčianskom 

samosprávnom kraji, 

 

II. ž i a d a  

  ministra zdravotníctva Slovenskej republiky 

a) aby ukončil aktivity vedúce k znižovaniu dostup-

nosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v Tren-

čianskom samosprávnom kraji a v Slovenskej 

republike, 

b) aby o pripravovaných opatreniach v oblasti optima-
lizácie siete nemocníc okamžite informoval 

predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, 

v ktorých sa jednotlivé nemocnice nachádzajú, 

riaditeľov dotknutých nemocníc a ďalších odborníkov 

v oblasti zdravotníctva z regionálnej a miestnej 

samosprávy. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 25: ZA:              33                                                                                                               

                                PROTI:            -                                                         

                                ZDRŽAL SA:        1 

                                NEHLASOVAL:       6 

                                PRÍTOMNÍ:        40      

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

10. Diskusia – Rôzne.           

a) Návrh na poskytnutie finančného príspevku ako prejav 

humanitárnej pomoci pre Juhomoravský kraj.    

        Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 710/2021 
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        Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

        so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021  

        prerokovalo a  

 

I. s ch v a ľ u j e  

poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 000,- 

EUR ako humanitárnu pomoc partnerskému regiónu – 

Jihomoravskému kraju, na zmiernenie škodlivých 

následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí    

v oblastiach zasiahnutých ničivým tornádom          

na Hodonínsku a Břeclavsku. 

  

II. p o v e r u j e  
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja –  

a) zabezpečiť rozpočtové krytie na poskytnutie 

finančného príspevku v rámci jeho kompetencií    

v súlade s uznesením zastupiteľstva č. 43/2018  

zo dňa 29.01.2018, ktorým bol predsedovi TSK 

schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie 

zmien rozpočtu TSK, 

b) uzavrieť darovaciu zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku, s Jihomoravským krajom. 

 

        Hlasovanie poslancov č. 26: ZA:              33                                                                                                               

                                    PROTI:            -                                                         

                                    ZDRŽAL SA:        - 

                                    NEHLASOVAL:       7 

                                    PRÍTOMNÍ:        40      

                                    POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 

11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
12. Záver.             

 

 

Trenčín,    14. 7. 2021 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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T r e n č i a n s k y   s a m o s p r á v n y    k r a j 

 

Z o z n a m   u z n e s e n í 

z XXX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 12. júla 2021. 

 

687/2021 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

688/2021 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIX. 

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja. 

689/2021 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  
v k. ú. Zlatovce v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava.   

690/2021 - b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného 

              bremena k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom  

              od vlastníka Mesto Dubnica nad Váhom.    

691/2021 – c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného  

              bremena v katastrálnom území Malé Kršteňany  

              od vlastníkov Ing. Jozefa Straku a Jany Kopálovej. 

692/2021 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá 

              v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.,  

              Bratislava.  

693/2021 – e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria- 

              denie zákonného vecného bremena na pozemku registra  

              "C" parc. č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západo- 

              slovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

694/2021 – f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra 

              "C" parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie 

              v prospech Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny 

              Kopeckej.     

695/2021 – g) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov  

              v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako  

              prípad hodný osobitného zreteľa.     

696/2021 – h) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyra- 

              dení majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala  

              na soľ, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z eviden- 

              cie formou fyzickej likvidácie.      

697/2021 – i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 

              majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, 

              Bn/B), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie  

              formou fyzickej likvidácie.    

698/2021 – j) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyra- 

              dení majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala  

              na soľ, PE), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z eviden- 

              cie formou fyzickej likvidácie.     

699/2021 – k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyra- 

              dení majetku TSK v správe SC TSK (drevená bunka,  

              plechová búda, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
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              z evidencie formou fyzickej likvidácie.   

700/2021 – l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 603/2 k. ú. Vieska 

              - Bezdedov v prospech Stredoslovenskej distribuč- 

              nej, a. s., Žilina.    

701/2021 – m) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy  

              Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov.  

702/2021 – n) Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva 

              k technickému zhodnoteniu stavby – kaštieľ Pruské,  

              ako prípad hodný osobitného zreteľa.   

703/2021 – Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľa- 

           dávky Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32,  

           Prievidza podľa čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad  

           hospodárenia s majetkom TSK.       

704/2021 – Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK. 

705/2021 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

         organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

       a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej  

              listine Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 399, 

              018 52 Pruské.  

706/2021 – b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej  

              listine Strednej zdravotníckej školy, Vinohrad- 

              nícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A,  

              971 01 Prievidza.    

707/2021 – c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej  

              listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41,  

              Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41,  

              915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

708/2021 – Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samospráv- 

           neho kraja v združení Región Biele Karpaty.    

709/2021 – Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravo- 

           vanému návrhu MZ SR.  

710/2021 - Diskusia – Rôzne.          

a) Návrh na poskytnutie finančného príspevku ako prejav 
humanitárnej pomoci pre Juhomoravský kraj.   


