
U Z N E S E N I A 

z XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2. 5. 2016 

 
 

 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 360/2016 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 prerokovalo a  
      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:  

       I.  overovateľ: doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD.   

       II. overovateľ: Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ  

                      

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              32                                 

                               PROTI:            -                     

                               ZDRŽAL SA:        1                           

                               NEHLASOVAL:       - 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

    B) program XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 2.5.2016:  

 

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

          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVII.  
          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 prenájmu nebytových priestorov  
        – kancelária na 5. NP budovy Úradu TSK, zapísanej  

        na LV 7098, k.ú. Trenčín.  

b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  
do správy Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov 

nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku 

prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a dostavba 

Gymnázia v Púchove".  

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
             a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra  

             "C" parc.č. 2208/17, 2208/18 k.ú. Trenčianske  

             Bohuslavice. 

d) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu 
a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra 

"C" parc. č. 1175/4 k.ú. Ilava. 
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       4. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty  

          za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímest- 

          skej autobusovej doprave za rok 2015 zmluvným  

          dopravcom. 

          Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva –vedúci odboru dopravy 
 

       5. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho  

             kraja za rok 2015.  

             Predkladá: Ing. Renáta Ozimová–vedúca odb.finančného  

          b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

             samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu  

             Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015. 

             Predkladá: Ing. Richard Horváth-hlav. kontrolór TSK 

 

       6. Návrh na zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho  

          kraja na roky 2016 - 2018 (1. zmena). 

          Predkladá: Ing. Renáta Ozimová–vedúca odb. finančného  
 

       7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

          Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016  

          o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach  

          zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa  

          zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí  

          a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých  

          zákonov v znení neskorších predpisov.                                                                        

          Predkladá: Mgr.Elena Štefíková,MPH-pov.riad.odb.zdrav.a SP 

 

       8. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva  

          Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2016. 

          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

       9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 

      10. Záver. 

                                              

     Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              36                          

                                PROTI:            -               

                                ZDRŽAL SA:        -                      

                                NEHLASOVAL:       - 

                                POČET POSLANCOV: 45 

 

 

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

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 361/2016 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2016 prerokovalo a  

 

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              34                          

                               PROTI:            -              

                               ZDRŽAL SA:        -                      

                               NEHLASOVALI:      2 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

a) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov – 
kancelária na 5. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV 

7098, k.ú. Trenčín.          

 

U z n e s e n i e  číslo 362/2016 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 02.05.2016 prerokovalo a  

 

      I.  u r č u j e  

          prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa  

          na 5. 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 5. nadzemnom podlaží: 

          - nebytové priestory v administratívnej budove, a to  

            kancelárie č. 570 o výmere 19,52 m
2
, nachádzajúce sa  

            na 5. NP. Celková podlahová plocha týchto nebytových  

            priestorov je 19,52 m
2
. 

          Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

          Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme  

          na fungovaní regionálnej pobočky Matice slovenskej  

          vo vyhovujúcich priestoroch, pri zohľadnení jej  

          finančných a rozpočtových možností. Matica slovenská  

          v súčasnosti nemá v meste Trenčín vyhovujúce priestory  

          a ani dostatok finančných prostriedkov na prenajatie  

          vyhovujúcich priestorov za trhovú cenu. Osobitný  

          zreteľ zároveň spočíva v záujme Trenčianskeho samo-  

          správneho 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 5. 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 5.  

          nadzemnom podlaží: 

          - nebytové priestory v administratívnej budove, a to  

          kancelárie č. 570 o výmere 19,52 m
2
, nachádzajúce sa  

          na 5. NP. Celková podlahová plocha týchto nebytových  
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          priestorov je 19,52 m
2
, pre Maticu slovenskú, Mudroňova  

          1, 036 01 Martin, IČO: 00179027 - za celkovú cenu  

          nájmu 1561,60 Eur/rok (slovom: jedentisícpäťstošesť-  

          desiatjeden eur šesťdesiat centov) 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. 4: ZA:              34                              

                                   PROTI:            -              

                                   ZDRŽALI SA:       2                            

                                   NEHLASOVAL:       - 

                                   POČET POSLANCOV: 45 

  
 

 3. b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy  

       Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov nadobudnutého z nená-  

       vratného finančného príspevku prostredníctvom projektu  

       "Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove".     

 

       U z n e s e n i e  číslo 363/2016 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 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. 021-120 „Rekonštrukcia  

       a dostavba Gymnázia v Púchove – I. etapa“, v obstarávacej  

       cene 1 165 997,99 Eur, oprávky k 31.05.2016 vo výške:  

       58 299,90 Eur, v zostatkovej cene k 31.05.2016 vo výške:  

       1 107 698,09 Eur 

       do správy organizácie: Gymnázium, Ul. 1. mája 905,  

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

       00160768 dňom 01. júna 2016 na dobu neurčitú.  

 

       Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              36                                

                                  PROTI:            -               

                                  ZDRŽAL SA:        -                      

                                  NEHLASOVAL:       1      

                                  POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. c) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

       parc.č. 2208/17, 2208/18 k.ú. Trenčianske Bohuslavice.  
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       U z n e s e n i e  číslo 364/2016 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 prerokovalo a 

 

       I.  r o z h o d l o 

           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 Nové Mesto nad Váhom, v obci Trenčianske  

           Bohuslavice, v katastrálnom území Trenčianske  

           Bohuslavice, parcely registra „C“  

           - pozemok parc. č. 2208/17 o výmere 320 m
2
, druh  

             pozemku ostatné plochy,                                                                                                        

                 - pozemok parc. č. 2208/18 o výmere 59 m
2
, druh  

             pozemku ostatné plochy, 

           vytvorené Geometrickým plánom č. 43580718-S-Gp-F-31/ 

           2016 na oddelenie pozemkov p.č. 2255/31, 2208/1,  

           2208/17, 2208/9, 2208/18, 2255/58 a určenie  

           vlastníckeho práva, vyhotoveným dňa 04.02.2016  

           vyhotoviteľom Ing. Radovan Stacho, Geosta, Tematínska  

           1987/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, úradne overený  

           Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym  

           odborom dňa 22.02.2016 pod č. 78/2016, oddelením  

           od pôvodných pozemkov registra „C“ parc. č. 2208/1  

           o výmere 3317 m
2
 a parc. č. 2208/9 o výmere 82 m

2
,  

           obidve parcely druh pozemku zastavané plochy  

           a nádvoria, zapísané v časti A: Majetková podstata  

           na LV č. 893.     

 

      II.  u r č u j e 

           prevod prebytočného nehnuteľného majetku  

           vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           uvedeného v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy  

           ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska  

           3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Nové  

           Mesto nad Váhom, v obci Trenčianske Bohuslavice,  

           v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice, parcely  

           registra „C“  

           - pozemok parc. č. 2208/17 o výmere 320 m
2
, druh  

             pozemku ostatné plochy,  

           - pozemok parc. č. 2208/18 o výmere 59 m
2
, druh  

             pozemku ostatné plochy, 

           vytvorené Geometrickým plánom č.43580718-S-Gp-F-31/  

           2016 na oddelenie pozemkov p.č. 2255/31, 2208/1,  

           2208/17, 2208/9, 2208/18, 2255/58 a určenie  

           vlastníckeho práva, vyhotoveným dňa 04.02.2016  

           vyhotoviteľom Ing. Radovan Stacho, Geosta, Tematínska  

           1987/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, úradne overený  

           Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym  

           odborom dňa 22.02.2016 pod č. 78/2016, oddelením od  

           pôvodných pozemkov registra „C“ parc. č. 2208/1  

           o výmere 3317 m
2
 a parc. č. 2208/9 o výmere 82 m

2
,  
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           obidve parcely druh pozemku zastavané plochy  

           a nádvoria, zapísané v časti A: Majetková podstata  

           na LV č. 893, 

           - Milanovi Berákovi, trvale bytom Trenčianske Bohu-  

           slavice č. 128, 913 06 Trenčianske Bohuslavice,  

           do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu  

           spolu vo výške 3240,45 EUR (slovom: tritisícdvesto-  

           štyridsať eur štyridsaťpäť centov) 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. Kupujúci je  

           povinný uhradiť vlastníkovi aj náklady TSK za vypra-  

           covanie Znaleckého posudku č.14/2016 vo výške 130,00  

           EUR. 

           Osobitný zreteľ spočíva v záujme usporiadania  

           právneho vzťahu k pozemkom, ktoré bezprostredne  

           susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.  

           Predajom pozemkov registra „C“ parc. č. 2208/17  

           a parc. č. 2208/18 sa spolu s pozemkami registra „C“  

           parc. č. 25 a parc. č. 26, zapísanými na LV č. 37  

           k.ú. Trenčianske Bohuslavice vo vlastníctve žiadateľa  

           vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný  

           na užívanie vlastníka domu súp. č. 128 v obci  

           Trenčianske Bohuslavice. 

 

      III. s c h v a ľ u j e  

           odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku  

           vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

           v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa  

           v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Trenčianske  

           Bohuslavice, v katastrálnom území Trenčianske  

           Bohuslavice, parcely registra „C“  

           - pozemok parc. č. 2208/17 o výmere 320 m
2
, druh  

             pozemku ostatné plochy,                                                                                                        

                 - pozemok parc. č. 2208/18 o výmere 59 m
2
, druh  

             pozemku ostatné plochy, 

                      vytvorené Geometrickým plánom č.43580718-S-Gp-F-31/ 

           2016 na oddelenie pozemkov p.č. 2255/31, 2208/1,  

           2208/17, 2208/9, 2208/18, 2255/58 a určenie  

           vlastníckeho práva, vyhotoveným dňa 04.02.2016  

           vyhotoviteľom Ing. Radovan Stacho, Geosta, Tematínska  

           1987/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, úradne overený  

           Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym  

           odborom dňa 22.02.2016 pod č. 78/2016, oddelením  

           od pôvodných pozemkov registra „C“ parc. č. 2208/1  

           o výmere 3317 m
2
 a parc. č. 2208/9 o výmere 82 m

2
,  

           obidve parcely druh pozemku zastavané plochy  

           a nádvoria, zapísané v časti A: Majetková podstata  

           na LV č. 893,     

           - Milanovi Berákovi, trvale bytom Trenčianske Bohu-  

           slavice č. 128, 913 06 Trenčianske Bohuslavice,  

           do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu  
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           vo výške 3240,45 EUR (slovom: tritisícdvesto-  

           štyridsať eur štyridsaťpäť centov) 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. Kupujúci je  

           povinný uhradiť vlastníkovi aj náklady TSK  

           za vypracovanie Znaleckého posudku č. 14/2016  

           vo výške 130,00 EUR. 

           Osobitný zreteľ spočíva v záujme usporiadania  

           právneho vzťahu k pozemkom, ktoré bezprostredne  

           susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.  

           Predajom pozemkov registra „C“ parc. č. 2208/17  

           a parc. č. 2208/18 sa spolu s pozemkami registra „C“  

           parc. č. 25 a  parc. č. 26, zapísanými na LV č. 37  

           k.ú. Trenčianske Bohuslavice vo vlastníctve žiadateľa  

           vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný  

           na užívanie vlastníka domu súp. č. 128 v obci  

           Trenčianske Bohuslavice. 

 

        Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              35                           

                                   PROTI:            -              

                                   ZDRŽALI SA:       2                         

                                   NEHLASOVAL:       - 

                                   POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. d) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a      

       predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc.  

       č. 1175/4 k.ú. Ilava.         

           

       U z n e s e n i e  číslo 365/2016 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 prerokovalo a 

 

       I.  r o z h o d l o 

           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 Ilava, v obci Ilava, v katastrálnom  

           území Ilava, parcela registra „C“  

           - pozemok parc. č. 1175/4 o výmere 2 m
2
, druh pozemku  

           zastavané plochy a nádvoria,                    

           vytvorený Geometrickým plánom č. 31/15  

           na porealizačné zameranie protipovodňovej úpravy  

           Podhradského potoka na pozemkoch parc. č. 1093/6-:/8,  

           1151/11, 1176/18, :/19, 1175/4, 1192/2, 1251/72,  

           1220/2, 2097/2, 2069/16, vyhotoveným dňa 13.11.2015  

           firmou GEOPROJEKT - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7, 

           911 01 Trenčín, IČO: 36 339 377, úradne overeným  

           Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 4.  

           decembra 2015 pod č. 694/2015, oddelením od pôvodného  

           pozemku registra „E“ parc. č. 2531/502 o výmere 30 m
2
,  
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           druh pozemku ostatné plochy, zapísaný v časti A:  

           Majetková podstata na LV č. 3467.     

 

      II.  u r č u j e 

           prevod prebytočného nehnuteľného majetku  

           vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           uvedeného v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy  

           ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,  

           911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Ilava,  

           v obci Ilava, v katastrálnom území Ilava, parcela   

           registra  „C“  

           - pozemok parc. č. 1175/4 o výmere 2 m2, druh pozemku  

             zastavané plochy a nádvoria,      

           vytvorený Geometrickým plánom č. 31/15 

           na porealizačné zameranie protipovodňovej úpravy  

           Podhradského potoka na pozemkoch parc. č. 1093/6-:/8,  

           1151/11, 1176/18, :/19, 1175/4, 1192/2,  

           1251/72,1220/2, 2097/2, 2069/16,vyhotoveným dňa  

           13.11. 2015 firmou GEOPROJEKT - Trenčín s.r.o., Janka  

           Kráľa 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 339 377, úradne  

           overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom  

           dňa 4. decembra 2015 pod č. 694/2015, oddelením  

           od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 2531/502  

           o výmere 30 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný  

           v časti A: Majetková podstata na LV č. 3467,     

           SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu  

           podniku, Radničné námestie 8, 969 55 Banská  

           Štiavnica, IČO 36022047 do výlučného vlastníctva  

           v podiele 1/1, za kúpnu cenu spolu vo výške 40,40 EUR  

           (slovom: štyridsať eur štyridsať centov) podľa § 9a  

           ods. 8 písm. b) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku  

           vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  

           nakoľko ide o prevod pozemku zastavaného stavbou  

           vo vlastníctve nadobúdateľa.  

 

     III.  s c h v a ľ u j e  

           odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku   

           vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

           v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa  

           v okrese Ilava, v obci Ilava, v katastrálnom území  

           Ilava, parcela registra „C“  

           - pozemok parc. č. 1175/4 o výmere 2 m
2
, druh pozemku  

           zastavané plochy a nádvoria,       

           vytvorený Geometrickým plánom č.31/15 na porealizačné  

           zameranie protipovodňovej úpravy Podhradského potoka  

           na pozemkoch parc. č. 1093/6-:/8, 1151/11, 1176/18,  

           :/19, 1175/4, 1192/2, 1251/72,1220/2, 2097/2,  

           2069/16,vyhotoveným dňa 13.11.2015 firmou GEOPROJEKT  

           - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7,911 01 Trenčín, IČO:  

           36 339 377, úradne overeným Okresným úradom Ilava,  

           katastrálnym odborom dňa 4.decembra 2015 pod č.  

           694/2015, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“  
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           parc. č. 2531/502 o výmere 30 m
2
, druh pozemku ostatné  

           plochy, zapísaný v časti A: Majetková podstata na LV  

           č. 3467,           

           SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu  

           podniku, Radničné námestie 8, 969 55 Banská  

           Štiavnica, IČO 36022047 do výlučného vlastníctva  

           v podiele 1/1, za kúpnu cenu spolu vo výške 40,40 EUR  

           (slovom: štyridsať eur štyridsať centov) podľa § 9a  

           ods. 8 písm. b) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku 

           vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  

           nakoľko ide o prevod pozemku zastavaného stavbou  

           vo vlastníctve nadobúdateľa.  

 

       Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              37                                

                                  PROTI:            -               

                                  ZDRŽAL SA:        -                       

                                  NEHLASOVAL:       - 

                                  POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 4. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty  

    za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej  

    autobusovej doprave za rok 2015 zmluvným dopravcom.   

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

           

      U z n e s e n i e  číslo 366/2016 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 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 2015 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 2015 pre zmluvných dopravcov: 

        - SAD Prievidza, a. s., vo výške 32 150,00 Eur  

        - SAD Trenčín, a. s., vo výške (po úprave) 449 126,00  

          Eur.  
 

    Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              35                           

                               PROTI:            -               

                               ZDRŽALI SA:       2                      

                               NEHLASOVAL:       - 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 5. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       za rok 2015.            

       Predkladala: Ing. Renáta Ozimová–vedúca odboru finančného       
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       U z n e s e n i e  číslo 367/2016 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 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  

       2015 a 

 

       s c h v a ľ u j e   

       1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samo-  

          správneho kraja za rok 2015 vo výške 14 643 142,87 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 1 464 314,87 Eur 
b) tvorbu peňažného fondu v objeme 13 178 828,00 Eur 

       3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja  

          za rok 2015 s výrokom 

          celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              33                                 

                                  PROTI:            -              

                                  ZDRŽALI SA:       2                             

                                  NEHLASOVALI:      2       

                                  POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 5. b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-  

neho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2015.       

       Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

       U z n e s e n i e  číslo 368/2016 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2016 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 samosprávneho kraja za rok 2015. 

 

       Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              34                                   

                                  PROTI:            -                        

                                  ZDRŽALI SA:       2                             

                                  NEHLASOVAL:       1       

                                  POČET POSLANCOV: 45 

  

 

 6. Návrh na zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2016 - 2018 (1. zmena).       

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
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   U z n e s e n i e  číslo 369/2016 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 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 2016 – 2018 (1. zmena)“ a 

 

    s c h v a ľ u j e 

    Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

    2016-2018 (1. zmena). 

 

    Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              33                                 

                               PROTI:            -                    

                               ZDRŽAL SA:        1                           

                               NEHLASOVALI:      3     

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016 o poskyto-  

    vaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym  

    samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z.  

    o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov.                                                                                   

    Predkladala: Mgr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odb.zdrav.a SP 

 

   U z n e s e n i e  číslo 370/2016 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

   na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 prerokovalo a  

 

   s ch v a ľ u j e 

   Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja číslo 23/2016 o poskytovaní starostlivosti  

   v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym   

   krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej  

   ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  

   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

    Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              29                                  

                               PROTI:            -                      

                               ZDRŽAL SA:        -                             

                               NEHLASOVALI:      6       

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 8. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2016.      

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
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    U z n e s e n i e  číslo 371/2016 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 prerokovalo a  

 

    s c h v a ľ u j e  

    Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2016. 

 

    Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              29                           

                               PROTI:            -                

                               ZDRŽAL SA:        -                       

                               NEHLASOVALI:      7 

                               POČET POSLANCOV: 45 

  

  

 

Trenčín,    2.5.2016 

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 XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2. mája 2016. 
 

360/2016 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).   

361/2016 - Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých 

           na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja. 

362/2016 - Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

a) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov 
– kancelária na 5. NP budovy Úradu TSK, zapísanej 

na LV 7098, k.ú. Trenčín.       

363/2016 – b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

              do správy Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov  

              nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku  

              prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a dostavba  

              Gymnázia v Púchove".     

364/2016 – c) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu  

              prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov  

              registra "C" parc.č. 2208/17, 2208/18 k.ú.  

              Trenčianske Bohuslavice.  

365/2016 – d) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu  

              prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku  

              registra "C" parc. č. 1175/4 k.ú. Ilava.    

366/2016 – Informatívna správa o náhrade preukázanej straty  

           za zrealizované služby vo verejnom záujme  

           v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015  

           zmluvným dopravcom.   

367/2016 – a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho  

              kraja za rok 2015.   

368/2016 – b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

              samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015.  

369/2016 – Návrh na zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja na roky 2016 - 2018 (1. zmena).   

370/2016 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

           Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016  

           o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďo-  

           vaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona  

           č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí  

           a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  

           niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.           

371/2016 - Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2016.

   

 

 


