
U Z N E S E N I A 

z XII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 18.5.2015 

 
 

 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 257/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 18.5.2015 prerokovalo a  
      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:  

       I.  overovateľ: Ing. Viera ZBORANOVÁ  

       II. overovateľ: Ing. Juraj HORT 

 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:        34                 

                               PROTI:      -            

                               ZDRŽAL SA:  -                        

                               NEHLASOVAL: - 

 

 

    B) program XII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 18.5.2015: 

        

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

    a programu rokovania).  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XI.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO 

    a) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

       v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - areál IV..  

    b) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –  

       kancelária na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV  

       7098, k.ú. Trenčín.  

    c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného  

       majetku, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, k.ú. Veľká  

       Hradná, schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných  

       podmienok obchodnej verejnej súťaže - bývalá Škola  

       v prírode Patrovec.     

    d) Prerokovanie zámeru NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,  

       prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitého  

       zreteľa. 
 

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015, ktorým sa  

    mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe úhrady, výške  
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    úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne  

    služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Mgr. Štefíková,MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 
 

 5. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja č. 296/2011. 

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - ved.odd.práv.,SMaVO 
 

 6. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zreali- 

    zované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

    doprave za rok 2014 zmluvným dopravcom. 

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva-vedúci odboru dopravy 
 

 7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       za rok 2014.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného  
 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

       samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčian-  

       skeho samosprávneho kraja za rok 2014.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 8. Návrhy na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

    finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

    projektov.            

    Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region. rozvoja  

    a) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

       finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

       projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

       vybavenia v NsP Prievidza". 

    b) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

       finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

       projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

       vybavenia v NsP Považská Bystrica". 

    c) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

       finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

       projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

       vybavenia v NsP Myjava".  
 

 9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

    „Modré školy" ACC 030056 z Úradu vlády SR (odbor grantov  

    EHP a Nórska) realizovaného Gymnáziom, Ul. 1. mája, Púchov  

    so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov.  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odb.školstva a kult. 
 

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2015-2017. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného   
   

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J.Smreka č. 486,  

    020 01 Púchov - Kolonka. 

    Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 
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12. Návrh na zrušenie zariadenia sociálnych služieb Centrum  

    sociálnych služieb - JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12.     

    Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 
 

13. Návrh na zmenu názvu a sídla školy Stredná odborná škola,  

    Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti a návrh  

    na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR školy  

    s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti.   

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kultúry 
 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2015. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

16. Záver. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:         32                            

                               PROTI:       -                   

                               ZDRŽAL SA:   -                       

                               NEHLASOVALI: 2 

 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XI.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 258/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18. mája 2015 prerokovalo a  

    

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XI.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

     

    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:        33                       

                               PROTI:      -               

                               ZDRŽAL SA:  -                          

                               NEHLASOVAL: 1 

 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO 

    a) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

       v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - areál IV..   

      

       U z n e s e n i e  číslo 259/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a 

 

       I.  s ch v a ľ u j e  
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           predaj prebytočného nehnuteľného majetku v správe  

           Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01  

           Prievidza, nachádzajúceho sa v okrese Prievidza,  

           v obci Prievidza, v kat. území Prievidza, zapísaného  

           na LV č. 5333, v časti A: majetková podstata  

           Parcely registra „C“ 

           - pozemok parc. č. 3946/86 - zastavané plochy  

             a nádvoria o výmere 857 m
2
, 

           - pozemok parc. č. 3946/87 - zastavané plochy  

             a nádvoria o výmere 1.237 m², 

           Stavby  

           - škola, telocvičňa, internát, kuchyňa, súp. č. 428,  

             postavená na pozemku CKN parc. č. 3946/86, 

           - vonkajšie úpravy, 

           na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci  

           predaja obchodnou verejnou súťažou „OVS č.  

           TSK/017/2014“ víťaznému uchádzačovi – kupujúcim: 

           Erikovi Rajnohovi, trvale bytom: Cintorínska 1699/77,  

           972 01 Bojnice do podielového spoluvlastníctva  

           v podiele ½ za kúpnu cenu vo výške 110.500,00 Eur   

           (slovom: stodesaťtisícpäťsto Eur) na základe  

           znaleckého posudku č. 05/2015, vyhotoveného Ing.  

           Annou Žiakovou, Lazany, Prieložky 481/26, dňa 16.02.  

           2015 a Petrovi Wesserlemu, trvale bytom: Prievidzská  

           57/72, 972 13 Nitrianske Pravno, do podielového  

           spoluvlastníctva v podiele ½ za kúpnu cenu vo výške   

           110.500,00 Eur (slovom: stodesaťtisícpäťsto Eur) 

           na základe znaleckého posudku č. 05/2015,  

           vyhotoveného Ing. Annou Žiakovou, Lazany, Prieložky  

           481/26 dňa 16.02.2015.  

           V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja kupujúci uhradia spolu s kúpnou  

           cenou náklady na vyhotovenie znaleckého posudku  

           vo výške 480,00 Eur, každý v podiele ½, t.j. každý   

           vo výške 240,00 Eur (slovom: dvestoštyridsať Eur). 

 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:         32                    

                               PROTI:       -             

                               ZDRŽAL SA:   -                       

                               NEHLASOVALI: 2 

 

 

 

 3. b) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –  

       kancelária na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV  

       7098, k.ú. Trenčín.          

     

       U z n e s e n i e  číslo 260/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

       I.  u r č u j e  

           prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa  
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           na 4. NP administratívnej budovy Úradu TSK, súpisné  

           č. 7282, postavenej na parcelách č. 663/14, 663/17,  

           663/23 a 663/24, nachádzajúcich sa v meste Trenčín,  

           v kat. území Trenčín, zapísaných na LV č. 7098  

           v časti A: Majetková podstata. 

           Nebytové priestory na 4. nadzemnom podlaží: 

           - nebytové priestory v administratívnej budove a to  

             kancelária č. 442 o výmere 24,4 m
2
, nachádzajúca sa  

             na 4. NP.  

           Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

           Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme  

           na fungovaní Štátnej školskej inšpekcie, teda orgánu  

           štátnej správy, vo vyhovujúcich priestoroch, pri  

           zohľadnení finančných a rozpočtových možností  

           uvedeného úradu. Štátna školská inšpekcia žiada  

           o navýšenie predmetu nájmu o jednu kanceláriu  

           z dôvodu nevyhnutných potrieb Školského inšpekčného  

           centra Trenčín a priestorového usporiadania  

           prenajatej plochy. Osobitný zreteľ zároveň spočíva  

           v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja prenajať  

           dočasne nevyužívané priestory a využití nájomného  

           na úhradu nákladov na prevádzku budovy Úradu TSK. 

 

       II. s c h v a ľ u j e  

       prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa  

       na 4. NP administratívnej budovy Úradu TSK súpisné č.  

       7282, postavenej na parcelách č. 663/14, 663/17,  

       663/23, 663/24, nachádzajúcich sa v meste Trenčín,  

       v kat. území Trenčín, zapísaných na LV č. 7098 v časti  

       A: Majetková podstata. 

       Nebytové priestory na 4. nadzemnom podlaží: 

       - nebytové priestory v administratívnej budove a to  

         kancelária č. 442 o výmere 24,4 m
2
, nachádzajúce sa  

         na 4. NP. 

           pre Štátnu školskú inšpekciu, Staré grunty 52, 841 04   

           Bratislava, IČO: 31797857, za celkovú cenu nájmu  

           1 952,-- Eur/rok (slovom: jedentisíc deväťstopäťde-  

           siatdva eur) t. j. za cenu 80,- EUR za 1 m
2
 za rok,  

           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  

           a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

            

       Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:        33                      

                                  PROTI:      -             

                                  ZDRŽAL SA:  -                       

                                  NEHLASOVAL: - 
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 3. c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného  

       majetku, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, k.ú. Veľká  

       Hradná, schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných  

       podmienok obchodnej verejnej súťaže - bývalá Škola  

       v prírode Patrovec.          

 

       U z n e s e n i e  číslo 261/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a 

 

       I.   r o z h o d l o  

      o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku (stavby  

      bez pozemku) Trenčianskeho samosprávneho kraja  

      na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších  

      územných celkov v znení neskorších predpisov a III.  

      časti čl. 10 ods. 3 písm. a)-i Zásad hospodárenia   

      s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

      nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Veľká  

      Hradná v kat. území Veľká Hradná, zapísanom na liste  

      vlastníctva č. 854, v časti A: majetková podstata 

            Stavby  

            - stavba súp. č. 249 – Škola v prírode postavená  

              na pozemku CKN parc. č. 1393, druh chránenej  

              nehnuteľnosti - národná kultúrna pamiatka 

              (kaštieľ Patrovec). 

       Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 249 je  

       evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

       - stavba bez súp. čísla - chatka postavená  

         na pozemku CKN parc. č. 1391/2. 

       Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je  

       evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

        - stavba bez súp. čísla - chatka postavená na pozemku  

          CKN parc. č. 1394/2. 

        Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je  

        evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

        - stavba bez súp. čísla - garáž postavená na  

          pozemku CKN parc. č. 1406/2. 

       Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je  

       evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

        - stavba bez súp. čísla - garáž postavená na pozemku  

          CKN parc. č. 1407/2. 

       Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je  

       evidovaný na liste vlastníctva  číslo 1666,  

            - a príslušenstva,  

 

        II. s c h v a ľ u j e  

            1. spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavby bez  

            pozemku) formou obchodnej verejnej súťaže   

            na základe § 9a ods. 1 písm. a) v súlade  

            s podmienkami uvedenými v ods. 2 a ods. 3   

            tohto §, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku  

            vyšších územných celkov v znení neskorších  

            predpisov a Zásad  hospodárenia s majetkom  
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            Trenčianskeho samosprávneho kraja, schválených  

            Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 137/2014 dňa  

            07.07.2014, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín,  

            v obci Veľká Hradná v kat. území Veľká Hradná,  

            zapísanom na liste vlastníctva č. 854, v časti  

            A: majetková podstata 

            Stavby  

            - stavba súp. č. 249 – Škola v prírode, postavená  

                 na pozemku CKN parc. č. 1393, druh chránenej  

                 nehnuteľnosti - národná kultúrna pamiatka  

                 (kaštieľ Patrovec). 

        Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 249  

        je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

        - stavba bez súp. čísla - chatka postavená 

          na pozemku CKN parc.č. 1391/2. 

        Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba  je  

        evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

        - stavba bez súp. čísla - chatka postavená  

          na pozemku CKN parc.č. 1394/2. 

        Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je  

        evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

        - stavba bez súp. čísla - garáž postavená  

          na pozemku CKN parc.č. 1406/2. 

        Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je  

        evidovaný na liste vlastníctva číslo 2006,  

        - stavba bez súp. čísla - garáž postavená  

          na pozemku CKN parc.č. 1407/2. 

        Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je  

        evidovaný na liste vlastníctva číslo 1666,  

           - a príslušenstva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

           2. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č.  

              TSK/009/2015 - OVS „Predaj nehnuteľností – Bývalá  

              škola v prírode Patrovec, k.ú. Veľká Hradná“.             

     

       Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:        30                     

                                  PROTI:      -             

                                  ZDRŽALI SA: 2                        

                                  NEHLASOVAL: 1 

 

 

 
 3. d) Prerokovanie zámeru NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,  

       prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitého  

       zreteľa.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 262/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

       I. r o z h o d l o  

          o prebytočnosti nebytových priestorov vo výlučnom  

          vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

          nachádzajúce sa v poliklinike „B“, Svätoplukova 96/30,  
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          vchod č. 30, nachádzajúce sa v katastrálnom území   

          Prievidza, par. reg. „C“, par. č.: 21, súpisné číslo:  

          20096, evidované na LV č. 3425, prízemie vpravo: 

 

      II. s ch v a ľ u j e  

       nájom nehnuteľného majetku - nebytových priestorov  

       vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       uvedeného v bode I. tohto uznesenia, v správe NsP  

       Prievidza so sídlom v Bojniciach, v prospech  

       Občianskeho združenia: ŠŤASTIE SI TY, so sídlom  

       Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 36 130 796,  

       VVS/1-900/90-188 20-3, konajúce prostredníctvom: Eva  

       Fulajtárová, štatutárny zástupca, právna forma:  

       občianske združenie, za nájomné v minimálnej výške  

       10,00 € (bez DPH)/mesiac, na dobu 1 rok,   

       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 spočíva v potrebe podporiť činnosť  

       občianskeho združenia, ktorého činnosť spočíva ako  

       vo zvyšovaní vedomia verejnosti o psychických  

       chorobách, tak v snahe byť nápomocným ľuďom, ktorí  

       trpia psychickým ochorením. Občianske združenie  

       podporuje týchto ľudí vo vzdelávaní, zvyšovaní  

       sebavedomia a pomáha im pri hľadaní nových sociálno- 

       ekonomických kontaktov, vrátane zamestnania. 

 

       Hlasovanie poslancov č.7: ZA:        32                      

                                 PROTI:      -           

                                 ZDRŽAL SA:  -                       

                                 NEHLASOVAL: 1 

 

 

 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-  

   skeho samosprávneho kraja číslo 19/2015, ktorým sa mení  

   Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja číslo 4/2014 o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe  

   platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach  

   sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja.          

   Predkladala: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 

 

   U z n e s e n i e  číslo 263/2015 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

   na svojom zasadnutí dňa 18. 05. 2015 prerokovalo a  

 

   s ch v a ľ u j e 

   Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja číslo 19/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné  

   nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 

   o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia  

   úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach  
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   sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja. 

    

   Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:        33                     

                              PROTI:      -              

                              ZDRŽAL SA:  -                         

                              NEHLASOVAL: - 

 

 

                 

5. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja č. 296/2011.       

   Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - ved.odd.práv.,SMaVO 

     

   U z n e s e n i e  číslo 264/2015 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

   zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

   z r u š u j e 

   uznesenie číslo 296/2011 Zastupiteľstva Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja zo dňa 26.10.2011 v časti II.. 

      

   Hlasovanie poslancov č.9: ZA:        32                     

                             PROTI:      -             

                             ZDRŽAL SA:  -                       

                             NEHLASOVAL: - 

 

 

              

6. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizo-  

   vané služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

   doprave za rok 2014 zmluvným dopravcom.      

   Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 

                                

   U z n e s e n i e  číslo 265/2015 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

   zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

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

       informatívnu správu o náhrade preukázanej straty  

       za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej  

       autobusovej doprave za rok 2014 zmluvným dopravcom  

 

   II. s c h v a ľ u j e  

       úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby  

       vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 

       na území Trenčianskeho samosprávneho kraja za IV.  

       štvrťrok 2014 pre zmluvných dopravcov: 

       SAD Prievidza a. s. vo výške 114 588,00 Eur  

       SAD Trenčín, a. s.  vo výške 193 185,00 Eur. 
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    Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:        31                     

                                PROTI:      -             

                                ZDRŽAL SA:  -                       

                                NEHLASOVAL: 1 

 

 

 

7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      za rok 2014.            

      Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného  
  

      U z n e s e n i e  číslo 266/2015 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 18.5.2015 prerokovalo v súlade s § 16 ods.  

      10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  

      územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

      v znení neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu 

      Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 a 

 

      s c h v a ľ u j e 

      1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samo-  

         správneho kraja za rok 2014 vo výške 4 552 064,32 Eur, 

      2. tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č.  

         583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  

         samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

         v znení neskorších predpisov nasledovne: 

         a) tvorbu rezervného fondu v objeme 767 837,32 Eur 

         b) tvorbu peňažného fondu v objeme 3 784 227,00 Eur 

      3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok  

         2014 s výrokom 

         celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

       

      Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:         29                      

                                  PROTI:       -              

                                  ZDRŽAL SA:   -                        

                                  NEHLASOVALI: 4 

 
 

 

7. b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho  

      kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samospráv-  

      neho kraja za rok 2014.         

      Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 
      U z n e s e n i e  číslo 267/2015 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí 18. mája 2015 prerokovalo a  

  

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

      stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho  

      kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávne-  

      ho kraja za rok 2014. 
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      Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:         31                    

                                  PROTI:       -          

                                  ZDRŽAL SA:   -                    

                                  NEHLASOVALI: 2 

 

 

 

8. Návrhy na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

   finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektov. 

   Predkladal: Ing. Milan Semanco -vedúci odboru region. rozvoja  

   a) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

      finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

      projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia  

      v NsP Prievidza".          

    

      U z n e s e n i e  číslo 268/2015 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

      A. Ber ie  na  ved omi e   

       predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

         v rámci Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu  

         projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

         vybavenia NsP Prievidza", ktorej žiadateľom je  

         Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom  

         v Bojniciach. 

 

      B. Sch vaľ uje  

       a) predloženie žiadosti o finančný príspevok  

             z Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu  

             projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

             vybavenia NsP Prievidza", ktorej žiadateľom je  

             Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom  

             v Bojniciach. Ciele projektu sú v súlade s platným  

             Územným plánom veľkého územného celku Trenčianskeho  

             kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálne- 

             ho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj  

             ďalšími strategickými dokumentmi kraja; 

          b) ako vlastník schvaľuje realizáciu projektu  

             po schválení žiadosti o finančný príspevok;   

          c) spolufinancovanie projektu vo výške 200 000,00 Eur,  

             t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

     

      Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:        32                     

                                  PROTI:      -             

                                  ZDRŽAL SA:  -                       

                                  NEHLASOVAL: 1 

 

 

8. b) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

      finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

      projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia  

      v NsP Považská Bystrica".        
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      U z n e s e n i e  číslo 269/2015 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

      A. Ber ie  na  ved omi e   

       predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

         v rámci Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu  

         projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

         vybavenia NsP Považská Bystrica", ktorej žiadateľom je  

         Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica. 

 

      B. Sch vaľ uje  

       a) predloženie žiadosti o finančný príspevok  

             z Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu  

             projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

             vybavenia NsP Považská Bystrica", ktorej žiadateľom  

             je Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica.  

             Ciele projektu sú v súlade s platným Územným plánom  

             veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a  

             platným Programom hospodárskeho a sociálneho  

             rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj  

             ďalšími strategickými dokumentmi kraja; 

          b) ako vlastník schvaľuje realizáciu projektu  

             po schválení žiadosti o finančný príspevok;   

          c) spolufinancovanie projektu vo výške 200 000,00 Eur,  

             t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

      Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:        32                       

                                  PROTI:      -             

                                  ZDRŽAL SA:  -                       

                                  NEHLASOVAL: 1 

 

 

 

8. c) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

      finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

      projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia  

      v NsP Myjava".           

 

      U z n e s e n i e  číslo 270/2015 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

      A. Ber ie  na  ved omi e   

       predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

         v rámci Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu  

         projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

         vybavenia NsP Myjava", ktorej žiadateľom je Nemocnica  

         s poliklinikou Myjava. 

 

      B. Sch vaľ uje  

       a) predloženie žiadosti o finančný príspevok  

             z Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu  
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             projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

             vybavenia NsP Myjava", ktorej žiadateľom je  

             Nemocnica s poliklinikou Myjava. Ciele projektu sú  

             v súlade s platným Územným plánom veľkého územného  

             celku Trenčianskeho kraja a platným Programom  

             hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho  

             samosprávneho kraja ako aj ďalšími strategickými  

             dokumentmi kraja; 

          b) ako vlastník schvaľuje realizáciu projektu  

             po schválení žiadosti o finančný príspevok;   

          c) spolufinancovanie projektu vo výške 90 000,00 Eur,  

             t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

      

      Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:        33                       

                                  PROTI:      -             

                                  ZDRŽAL SA:  -                       

                                  NEHLASOVAL: - 

 

 

 

 9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

    „Modré školy" ACC 030056 z Úradu vlády SR (odbor grantov EHP  

    a Nórska) realizovaného Gymnáziom, Ul. 1. mája, Púchov  

    so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov.      

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kultúry 

 

    U z n e s e n i e  číslo 271/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e 

    a) poskytnutie finančných prostriedkov Gymnáziu, Ul. 1 mája  

       905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov,  

       na úhradu záverečnej platby projektu „Modré školy“ ACC  

       030056, ktorý získali z Úradu vlády SR (odbor grantov EHP  

       a Nórska) vo výške 3 956,00 Eur, 

    b) vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov  

       Trenčianskemu samosprávnemu kraju  vo výške 3 956,00 Eur  

       Gymnáziom, Ul. 1.mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája  

       905, 020 15 Púchov do 15 pracovných dní od prijatia  

       záverečnej platby z Úradu vlády SR. V prípade, že  

       organizácia prekročí výdavky na projekt alebo jej  

       záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej výške  

       z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto výdavky  

       Gymnázium, Ul. 1 mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája  

       905, 020 15 Púchov z iných zdrojov a finančné prostriedky  

       poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom vráti v plnej  

       výške. 

 

    Hlasovanie poslancov č.16: ZA:         30                      

                               PROTI:       -             

                               ZDRŽAL SA:   -                       

                               NEHLASOVALI: 2 
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10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2015-2017.          

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného   

 

    U z n e s e n i e  číslo 272/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18.5.2015 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 

    písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších  

    územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s §  

    14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  

    územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

    v znení neskorších predpisov „Návrh na Zmenu Rozpočtu  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017“ a  

 

    s c h v a ľ u j e  

    Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

    2015-2017. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:        32                     

                                PROTI:      -           

                                ZDRŽAL SA:  -                     

                                NEHLASOVAL: - 

 

 
 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J.Smreka č. 486,  

    020 01 Púchov - Kolonka.         

    Predkladala: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 

 

    U z n e s e n i e  číslo 273/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

    s účinnosťou od 01.06.2015 Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, J. Smreka č. 486,  

    020 01 Púchov - Kolonka, IČO: 00632368, ev. č. 2007/004499  

    schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    dňa 28. 02. 2007 uznesením č. 177/2007. 

      

    Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:        31                     

                                PROTI:      -           

                                ZDRŽAL SA:  -                     

                                NEHLASOVAL: 1 

 

 
 

12. Návrh na zrušenie zariadenia sociálnych služieb Centrum  

    sociálnych služieb - JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12.       

    Predkladala: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 

 

    U z n e s e n i e  číslo 274/2015 
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    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18.05.2015 po prerokovaní a podľa § 11 ods. 2  

    písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších  

    územných celkov v znení neskorších predpisov , § 21 ods. 13  

    zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej  

    správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

    neskorších predpisov:  

 

    s ch v a ľ u j e 

    zrušenie zariadenia sociálnych služieb Centrum sociálnych  

    služieb – JAVORNÍK, 018 13 Papradno č.12, IČO: 31202101  

    k dátumu 31.12.2015 bez právneho nástupcu. 

 

    Hlasovanie poslancov č.19 : ZA:        32                     

                                PROTI:      -           

                                ZDRŽAL SA:  -                     

                                NEHLASOVAL: - 

 

 

 

13. Návrh na zmenu názvu a sídla školy Stredná odborná škola,  

    Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti a návrh  

    na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR školy  

    s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti.      

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kultúry 

 

    U z n e s e n i e  číslo 275/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    1. zmenu názvu a sídla  

       - školy s názvom Stredná odborná škola, Farská 7,  

         Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20  

         Bánovce nad Bebravou na názov a sídlo školy Stredná  

         priemyselná škola strojnícka, Partizánska cesta 76,  

         Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 01.09.2016  

       - školskej jedálne s názvom Školská jedáleň ako súčasť  

         Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad  

         Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad  

         Bebravou na názov a sídlo školskej jedálne Školská  

         jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako  

         súčasť Strednej priemyselnej školy, Partizánska cesta  

         76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta  

         76, 957 01 Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 01.09.  

         2016 

    2. vyradenie  

       zo siete škôl, školských zariadení SR k 31.08. 2016 

       - školy s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya,  

         Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom  

         Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou   

       - školského zariadenia s názvom Školská jedáleň,  
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         Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako súčasť  

         Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska 

         cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska  

         cesta 76, 957 20 Bánovce nad Bebravou  

    3. zaradenie  

       do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2016 

       - študijných a učebných odborov z vyradenej školy   

         s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya,  

         Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou na jej  

         právneho zástupcu Strednú priemyselnú školu  

         strojnícku, Partizánska cesta 76, Bánovce nad  

         Bebravou.   

      

    Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:        31                       

                                PROTI:      -             

                                ZDRŽAL SA:  -                       

                                NEHLASOVAL: - 

 

 

 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2015.      

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 276/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2015. 
      

    Hlasovanie poslancov č. 21: ZA:         30                      

                                PROTI:       -           

                                ZDRŽAL SA:   -                     

                                NEHLASOVALI: 2 

 

 

 

Trenčín,    19.5.2015 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková 

            zapisovateľka Zastupiteľstva 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 XII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 18. mája 2015. 
 

257/2015 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).      

258/2015 - Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XI.  

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja.   

259/2015 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

           a) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

              v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - areál  

              IV..   

260/2015 - b) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov  

              – kancelária na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej  

              na LV 7098, k.ú. Trenčín.           

261/2015 – c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného  

              majetku, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, k.ú.  

              Veľká Hradná, schválenie spôsobu jeho prevodu a  

              súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže –  

              bývalá Škola v prírode Patrovec.      

262/2015 – d) Prerokovanie zámeru NsP Prievidza so sídlom  

              v Bojniciach, prenajať nebytové priestory ako  

              prípad hodný osobitého zreteľa.     

263/2015 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015,  

           ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014  

           o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia  

           úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach  

           sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja.     

264/2015 – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 296/2011.   

265/2015 – Informatívna správa o náhrade preukázanej straty  

           za zrealizované služby vo verejnom záujme  

           v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014  

           zmluvným dopravcom.        

266/2015 – a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho  

              kraja za rok 2014.         

267/2015 – b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

              samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014.   

268/2015 – Návrhy na schválenie predloženia žiadostí  

           o nenávratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a  

           spolufinancovanie projektov.       

           a) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nená-  

              vratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR spolufinan-  

              covanie projektu „Modernizácia a doplnenie  

              prístrojového vybavenia v NsP Prievidza".  
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269/2015 – b) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nená-  

              vratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufi-  

              nancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie  

              prístrojového vybavenia v NsP Považská Bystrica".  

270/2015 – c) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nená-  

              vratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufi-  

              nancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie  

              prístrojového vybavenia v NsP Myjava".     

271/2015 – Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k pro-  

           jektu „Modré školy" ACC 030056 z Úradu vlády SR  

           (odbor grantov EHP a Nórska) realizovaného Gymnáziom,  

           Ul. 1. mája, Púchov so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15  

           Púchov.      

272/2015 – Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja na roky 2015-2017.   

273/2015 – Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej  

           listine Centrum sociálnych služieb - KOLONKA,  

           J.Smreka č. 486, 020 01 Púchov - Kolonka.   

274/2015 – Návrh na zrušenie zariadenia sociálnych služieb  

           Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK, 018 13  

           Papradno č. 12.       

275/2015 - Návrh na zmenu názvu a sídla školy Stredná odborná  

           škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti  

           a návrh na vyradenie zo siete škôl a školských  

           zariadení SR školy s názvom Stredná odborná škola  

           Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad  

           Bebravou a jej súčasti.      

276/2015 - Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2015. 

   

   


