
U Z N E S E N I A 

zo XIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 28.9.2015 

 
 

 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 286/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 prerokovalo a  
      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:  

       I.  overovateľ: Mgr. Juraj SMATANA  

       II. overovateľ: Ing. Ján BODNÁR   

            

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:        36                         

                               PROTI:      -                  

                               ZDRŽAL SA:  1                            

                               NEHLASOVAL: - 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

    B) program XIV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 28.9.2015,  

       s úpravou na základe návrhu p. predsedu: 
 

       1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

          zápisnice a programu rokovania).  

          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

       2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII.  

          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 udelenie súhlasu so zverením majetku  

             do správy Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP  

             413/8, Myjava nadobudnutého z nenávratného  

             finančného príspevku prostredníctvom projektu  

             "Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia  

             kvality vzdelávania v SPŠ Myjava". 

          b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

             do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové  

             námestie 46, Trenčín nadobudnutého z nenávratného  

             finančného príspevku prostredníctvom projektu  

             "Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“.                                  

          c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

             Trenčianskeho samosprávneho kraja obstaraného  

             na základe projektu "Komplexný projekt CSS Nádej  

             Dolný Lieskov" do správy organizácie: Centrum  

             sociálnych služieb – NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov č.  
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             197. 

          d) Prerokovanie zámeru organizácie Centrum sociálnych  

             služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske  

             Pravno, prenajať nebytové priestory ako prípad  

             hodný osobitného zreteľa. 

          e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

             a odpredaj pozemku  v k. ú. Prievidza, zapísaného  

             na LV č. 5333. 

          f) Návrh na schválenie odpredaja pozemkov CKN parc. č.  

             3946/90 a 3946/91 v k. ú. Prievidza, zapísaných  

             na LV č. 5333.      

          g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2014, schválenie  

             spôsobu odpredaja obchodnou verejnou súťažou a  

             súťažných podmienok OVS č. TSK/012/2015. "Predaj  

             nehnuteľností – SOŠ Prievidza- Areál V." 

          h) Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti - pozemku p.č.  

             527/7 v k.ú. Horovce, kúpou od Obce Horovce  

             po zrealizovaní stavby "Rekonštrukcia križovatky  

             Horovce - Kvášov". 
 

       4. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja  

          stredného odborného školstva v Trenčianskom  

          samosprávnom kraji na roky 2013-2020. 

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

       5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

          Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte  

          tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení  

          na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé  

          učebné odbory a o počte spoločných tried prvého  

          ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné  

          odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory  

          pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

          samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský  

          rok 2016/2017.    

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

       6. Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

          Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015. 

          Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

       7. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho  

          kraja - aktualizácia. 

          Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva –vedúci odboru dopravy 
 

       8. Správa o preskúmaní Územného plánu VÚC Trenčianskeho     

          kraja. 

          Predkladá: Ing. Rastislav Šepták - poverený riadením OIŽPaVP 
 

       9. Návrh na schválenie dokumentu: Akčný plán udržateľného  

          energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho  

          kraja na roky 2013-2020 (SEAP). 

          Predkladá: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region.rozvoja  
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      10. Návrh na schválenie dokumentu: Program hospodárskeho  

          a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja  

          na roky 2013-2023. 

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

      11. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja  

          vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

          2013-2020. 

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

      12. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva  

          Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 268/2015,  

          269/2015 a 270/2015 zo dňa 18.5.2015.  

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

      13. Predloženie návrhu manažérskej zmluvy na riadenie  

          nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

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

      14. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  

          na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I.  

          polrok 2015. 

          Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

      15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru  

          hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja  

          za I. polrok 2015.  

          Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

  16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.   

      17. Záver. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:        37                               

      (vypustenie bodu 8.)       PROTI:      -                  

                                 ZDRŽAL SA:  -                     

                                 NEHLASOVAL: - 

                                 POČET POSLANCOV: 45 

 

      Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:        36                               

                                 PROTI:      -                 

                                 ZDRŽAL SA:  -                      

                                 NEHLASOVAL: 1 

                                 POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 287/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28. septembra 2015 prerokovalo a  

 

    b e r i e  na  v e d o m i e 
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    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:        36                            

                               PROTI:      -                

                               ZDRŽAL SA:  -                         

                               NEHLASOVAL: 1 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

    a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy  

       Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava  

       nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku  

       prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a modernizácia  

       ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava".  

  

       U z n e s e n i e  číslo 288/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a  

        

       s ch v a ľ u j e  

       zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

       1. Dlhodobý hmotný majetok:  

          - technické zhodnotenie majetku Trenčianskeho  

            samosprávneho kraja v správe organizácie vykonané  

            po zrealizovaní investičnej akcie: inv. č. 021-124  

            „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia  

            kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, v obstarávacej  

            cene: 893 772,75 Eur, oprávky k 30.09.2015 vo výške:  

            8 937,78 Eur, v zostatkovej cene k 30.09.2015  

            vo výške: 884 834,97 Eur;  

          - vnútorné vybavenie, v obstarávacej cene 33 673,95  

            Eur, oprávky k 30.09.2015 vo výške: 2 806,38 Eur,  

            v zostatkovej cene k 30.09.2015 vo výške: 30 867,57  

            Eur (špecifikácia v prílohe č. 1);  

         2. Krátkodobý hmotný majetok v obstarávacej cene spolu  

            17 801,58 Eur (špecifikácia v prílohe č. 2)  

         do správy organizácie: Stredná priemyselná škola, Ul.  

         SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01  

         Myjava, IČO: 00161381, dňom 01. októbra 2015, na dobu  

         neurčitú. 

 

         Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:        35                           

                                    PROTI:      -               

                                    ZDRŽALI SA: 2                        

                                    NEHLASOVAL: - 

                                    POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 

 



5 

 

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

       Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46,  

       Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku  

       prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia Kasární  

       Trenčianskeho hradu“.         

 

       U z n e s e n i e  číslo 289/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e  

       zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

       1. Dlhodobý hmotný majetok:  

          - technické zhodnotenie majetku Trenčianskeho  

            samosprávneho kraja v správe organizácie  

            vykonané po zrealizovaní investičnej akcie: inv.  

            č. 021 – 125 „Rekonštrukcia Kasární  

            Trenčianskeho hradu“, v obstarávacej cene: 

            2 543 552,46 Eur, oprávky k 30. 09. 2015  

            vo výške: 16 957,04 Eur, v zostatkovej cene  

            k 30. 09. 2015 vo výške: 2 526 595,42 Eur;  

       2. Krátkodobý hmotný majetok v obstarávacej cene  

          spolu 52 372,80 Eur (špecifikácia v prílohe č. 1) 

          do správy organizácie: Trenčianske múzeum v Trenčíne,  

          Mierové námestie 46, Trenčín, IČO: 34059199 dňom  

          01. októbra 2015, na dobu neurčitú. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:        36                          

                                  PROTI:      -              

                                  ZDRŽAL SA:  -                       

                                  NEHLASOVAL: - 

                                  POČET POSLANCOV: 45 

  

 

 3. c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja obstaraného na základe  

       projektu "Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov"  

       do správy organizácie: Centrum sociálnych služieb –  

       NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov č. 197.      

   

       U z n e s e n i e  číslo 290/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e  

       zverenie majetku TSK:  

       1. Dlhodobý hmotný majetok :  

          - technické zhodnotenie majetku Trenčianskeho  

            samosprávneho kraja v správe organizácie vykonané  

            po zrealizovaní investičnej akcie: inv. č. 021 – 109  

            „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“,  

            v obstarávacej cene: 990 826,70 Eur, oprávky  

            k 30.09.2015 vo výške 46 006,28 Eur, v zostatkovej  
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            cene k 30.09.2015 944 820,42 Eur,  

          - vnútorné vybavenie, v obstarávacej cene: 34 336,78  

            Eur oprávky k 30.09.2015 vo výške 15 842,33 Eur,  

            v zostatkovej cene k 30.09.2015 18 494,45 Eur,  

       2. Krátkodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene:  

          124,33 Eur,  

       3. Krátkodobý hmotný majetok v obstarávacej cene spolu:  

          51 212,72 Eur  

       do správy organizácie: Centrum sociálnych služieb –  

       NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov č. 197, IČO: 00632414 dňom  

       1. októbra 2015, na dobu neurčitú. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:        34                           

                                  PROTI:      -               

                                  ZDRŽALI SA: 2                        

                                  NEHLASOVAL: - 

                                  POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. d) Prerokovanie zámeru organizácie Centrum sociálnych  

       služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno,  

       prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného  

       zreteľa.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 291/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a  
 

       I. r o z h o d l o  

          o prebytočnosti nebytových priestorov vo výlučnom  

          vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

          nachádzajúce sa v katastrálnom území Vyšehradné,  

          zapísaných na LV č. 247, a to stavieb: domov  

          dôchodcov, súp. č. 874 na parcele č. 416/1 a čistiareň  

          odpadových vôd súp. č. 874 na parcele č. 416/2,  
 

       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  

           organizácie Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá  

           319/25, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 00648710  

           v prospech občianskeho združenia: PROVITAL, občianske  

           združenie, Hviezdoslavova 509/32, 972 41 Koš, IČO:  

           31 117 236, VVS/1-900/90-12351, právna forma:  

           občianske združenie, štatutárny zástupca: PhDr. Zdena  

           Vasilová, za nájomné vo výške 18,00 Eur/mesiac,  

           na dobu 3 roky, 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. 
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       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:        33                                  

                                  PROTI:      -                       

                                  ZDRŽAL SA:  2                      

                                  NEHLASOVAL: 1 

                                  POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a odpredaj pozemku  v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV  

       č. 5333.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 292/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015 prerokovalo a  

         

       I. r o z h o d l o  

        o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve  

        Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej  

        odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza,  

        nachádzajúceho sa v obci Prievidza, kat. územie  

        Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 v časti A:  

        Majetková podstata Parcely registra „C“: 

          - pozemok CKN parc. č. 1268/21 – zastavané plochy  

            a nádvoria o výmere 225 m2, vytvorený Geometrickým  

            plánom č. 49/2015 vyhotoveným dňa 07.05.2015   

            vyhotoviteľom GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  

            Prievidza, IČO: 36305049 a úradne overeným Okresným  

            úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 21.05.  

            2015 pod č. 458/2015, odčlenením od pôvodnej  

            parcely CKN parc. č. 1268/7 – zastavané plochy  

            a nádvoria o výmere 1312 m2, zapísanej na LV č. 5333. 

 

       II.  u r č u j e  

            prevod prebytočného nehnuteľného majetku  

            vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

            uvedeného v bode I. tohto uznesenia, v správe  

            Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01  

            Prievidza, nachádzajúceho sa v obci Prievidza, kat.  

            územie Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 v časti  

            A: Majetková podstata Parcely registra „C“: 

            - pozemok CKN parc. č.1268/21 – zastavané plochy 

              a nádvoria o výmere 225 m2, vytvorený Geometrickým  

              plánom č. 49/2015 vyhotoveným dňa 07.05.2015   

              vyhotoviteľom GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  

              Prievidza, IČO: 36305049 a úradne overeným  

              Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom   

              dňa 21.05.2015 pod č. 458/2015, odčlenením  

              od pôvodnej parcely CKN parc. č. 1268/7 –  

              zastavané plochy a nádvoria o výmere 1312 m2,  

              zapísanej na LV č. 5333  pre spoločnosť BEVEX-  

              BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o., Košovská cesta 20,  

              971 13 Prievidza, IČO: 31 616 399 - ako prípad  

              hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8  
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              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. 

              Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania  

              majetkovoprávneho vzťahu k pozemku, ktorý je  

              umiestnený medzi výrobnou halou vo vlastníctve  

              žiadateľa a cestou. Jedná sa o obslužný priestor,  

              ktorý svojím umiestnením tvorí prakticky jeden  

              neoddeliteľný celok s pozemkami v jeho  

              vlastníctve.  

 

       III. s c h v a ľ u j e  

            predaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajú-  

            ceho sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v kat.  

            území Prievidza, zapísaný na LV č. 5333 v časti A:  

            Majetková podstata Parcely registra „C“: 

            - pozemok CKN parc. č. 1268/21 – zastavané plochy  

              a nádvoria o výmere 225 m2, vytvorený Geometrickým  

              plánom č. 49/2015, vyhotoveným dňa 07.05.2015   

              vyhotoviteľom GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  

              Prievidza, IČO: 36305049 a úradne overeným Okresným  

              úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 21.05.  

              2015 pod č. 458/2015, odčlenením od pôvodnej  

              parcely CKN parc. č. 1268/7 – zastavané plochy  

              a nádvoria o výmere 1312 m2, zapísanej na LV č. 5333 

              pre spoločnosť BEVEX- BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o.,  

              Košovská cesta 20, 971 13 Prievidza, IČO:  

              31 616 399 - 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 v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 6.750,-  

              Eur (slovom: šesťtisícsedemstopäťdesiat Eur).  

              V zmysle zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho  

              samosprávneho kraja kupujúci uhradí spolu s kúpnou  

              cenou náklady na vyhotovenie znaleckého posudku  

              vo výške 110,- Eur (slovom: stodesať Eur). 

              Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania  

              majetkovoprávneho vzťahu k pozemku, ktorý je  

              umiestnený medzi výrobnou halou vo vlastníctve  

              žiadateľa a cestou. Jedná sa o obslužný priestor,  

              ktorý svojím umiestnením tvorí prakticky jeden  

              neoddeliteľný celok s pozemkami v jeho vlastníctve.  

 

       Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:        35                                   

                                  PROTI:      -                         

                                  ZDRŽAL SA:  1                      

                                  NEHLASOVAL: - 

                                  POČET POSLANCOV: 45 
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 3. f) Návrh na schválenie odpredaja pozemkov CKN parc. č.  

       3946/90 a 3946/91 v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č.  

       5333.                

 

       U z n e s e n i e  číslo 293/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015 prerokovalo a  

 

       I. u r č u j e  

          prevod prebytočného nehnuteľného majetku  

          vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

          v správe Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32,  

          971 01 Prievidza, nachádzajúceho sa v obci Prievidza,  

          kat. územie Prievidza, zapísaného na LV č. 5333  

          v časti A: Majetková podstata Parcely registra „C“:  

          - pozemok CKN parc. č. 3946/90 – zastavané plochy 

            a nádvoria o výmere 35 m2, vytvorený Geometrickým  

            plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015  

            vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou Gašparovičovou,  

            Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 34341897  

            a úradne overeným Okresným úradom Prievidza,  

            katastrálnym odborom dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015,  

            odčlenením od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81  

            – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1235 m2,  

            zapísanej na LV č. 5333.  

          - pozemok CKN parc. č. 3946/91 – zastavané plochy  

            a nádvoria o výmere 11 m2, vytvorený Geometrickým  

            plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015  

            vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou Gašparovičovou,  

            Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 34341897  

            a úradne overeným Okresným úradom Prievidza,  

            katastrálnym odborom dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015,  

            odčlenením od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81  

            – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1235 m2,  

            zapísanej na LV č. 5333 v zmysle § 9a ods. 8 písm.  

            b) 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 - ako prevod  

            pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve  

            nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím  

            umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok  

            so stavbou.  

 

        II. s ch v a ľ u j e  

            predaj prebytočného nehnuteľného majetku  

            nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci  

            Prievidza, v kat. území Prievidza, zapísaný na LV  

            č. 5333 v časti A: Majetková podstata Parcely  

            registra „C“: 

            - pozemku CKN parc. č. 3946/90 - zastavané plochy  

              a nádvoria o výmere 35 m² vytvoreného Geometrickým  

              plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015  
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              vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou  

              Gašparovičovou, Námestie slobody 22, 971 01  

              Prievidza, IČO: 34341897 a úradne overeným  

              Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom  

              dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015, odčlenením  

              od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81 –  

              zastavané plochy a nádvoria o výmere 1235 m2,  

              zapísanej na LV č. 5333.  

            - pozemku CKN parc. č. 3946/91 - zastavané plochy  

              a nádvoria o výmere 11 m² vytvoreného Geometrickým  

              plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015  

              vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou  

              Gašparovičovou, Námestie slobody 22, 971 01  

              Prievidza, IČO: 34341897 a úradne overeným  

              Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom  

              dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015, odčlenením  

              od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81 –  

              zastavané plochy a nádvoria o výmere 1235 m2,  

              zapísanej na LV č. 5333  

              ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlast-  

              níctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,  

              ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí  

              neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods.  

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

              vyšších územných celkov v znení neskorších  

              predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja kupujúcim:  

              Erikovi Rajnohovi, trvale bytom Cintorínska  

              1699/77, 972 01 Bojnice, do podielového  

              spoluvlastníctva v podiele ½, za kúpnu cenu  

              vo výške 1.238,50 Eur (slovom: tisícdvestotridsať-  

              osem eur, päťdesiat centov) a Petrovi Wesserlemu,  

              trvale bytom: Prievidzská 57/72, 972 13 Nitrianske  

              Pravno, do podielového spoluvlastníctva v podiele  

              ½, za kúpnu cenu vo výške 1.238,50 Eur (slovom:  

              tisícdvestotridsaťosem eur, päťdesiat centov).      

  

        Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:        35                                 

                                    PROTI:      -                     

                                    ZDRŽAL SA:  1                        

                                    NEHLASOVAL: - 

                                    POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2014, schválenie  

       spôsobu odpredaja obchodnou verejnou súťažou a súťažných  

       podmienok OVS č. TSK/012/2015 " Predaj nehnuteľností –  

       SOŠ Prievidza- Areál V.".        

 

       U z n e s e n i e  číslo 294/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015 prerokovalo a  
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       I.  z r u š u j e  

           uznesenie č. 172/2014 Zastupiteľstva Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja zo dňa 25.08.2014  

 

       II. s ch v a ľ u j e  

           a) spôsob odpredaja nehnuteľného majetku 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 Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

              schválených uznesením Zastupiteľstva TSK č.  

              137/2014 dňa 07.07.2014, nachádzajúceho sa 

              v Prievidzi, v správe SOŠ, T. Vansovej 32, 971 01  

              Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 v časti A:  

              majetková podstata  

              stavby:  

              - škola a internát - súp. č. 428 na pozemku parc.  

                č. 3946/81  

              pozemky - parcely registra „C“:  

              - parc. č. 3946/81 – zastavané plochy  

                a nádvoria o výmere 1 189 m²  

              - parc. č. 3946/84 – zastavané plochy  

                a nádvoria o výmere 1 471 m²  

           b) súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž  

              č. TSK/012/2015 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ  

              Prievidza- Areál V.“.      

  

        Hlasovanie poslancov č.11: ZA:        35                              

                                   PROTI:      -                   

                                   ZDRŽAL SA:  1                      

                                   NEHLASOVAL: - 

                                   POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 3. h) Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti - pozemku p.č. 527/7  

       v k.ú. Horovce, kúpou od Obce Horovce po zrealizovaní  

       stavby "Rekonštrukcia križovatky Horovce - Kvášov".   

 

       U z n e s e n i e  číslo 295/2015 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e  

       nadobudnutie nehnuteľného majetku kúpou, nachádzajúceho  

       sa v okrese Púchov, Obec Horovce, v katastrálnom území  

       Horovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 737 vo výluč-  

       nom vlastníctve Obce Horovce - pozemku registra „C“  

       - p. č. 527/7 o výmere 79 m2, druh pozemku zastavané  

       plochy a nádvoria, za cenu 1,00 EUR (slovom: jedno euro)  

       do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       so sídlom v Trenčíne - od Obce Horovce podľa zákona č.  



12 

 

       40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9  

       zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov  

       v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami  

       hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       z júla 2014.  

 

       Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:        34                                  

                                   PROTI:      -                    

                                   ZDRŽAL SA:  2                        

                                   NEHLASOVAL: - 

                                   POČET POSLANCOV: 45 
 

 

 4. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja stredného  

    odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky  

    2013-2020.            

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

  

    U z n e s e n i e  číslo 296/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    strategický dokument „Stratégia rozvoja stredného odborného  

    školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 –  

    2020“, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu „Stratégia  

    rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom  

    samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“, financovaného  

    z Regionálneho operačného programu.      

 

    Hlasovanie poslancov č.13: ZA:        33                           

                               PROTI:      3                

                               ZDRŽAL SA:  -                         

                               NEHLASOVAL: 1 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte tried  

    prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé  

    študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte  

    spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  

    príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné  

    odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2016/2017.              

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 297/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e      
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1. pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bagina –  
   - doplniť učebný odbor 3688 H kominár do skupiny učebných  

     odborov v rámci dvoch tried učebných odborov pre Strednú  

     odbornú školu stavebnú Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín  

     na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2015- 

     11753/32416:2-10C0 (poradové číslo 52 v prílohe VZN TSK  

     č. 20/2015), 

   - doplniť učebný odbor 2433 H obrábač kovov do skupiny  

     učebných odborov v rámci jednej triedy učebných odborov  

     pre Strednú priemyselnú školu, Bzinská 11, Nové Mesto nad  

     Váhom na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2015- 

     11752/32413:2-10C0 (poradové číslo 31 v prílohe VZN TSK  

     č. 20/2015),  

- doplniť študijný odbor 2694 M informačné a sieťové  

  technológie do skupiny študijných odborov v rámci štyroch  

  tried študijných odborov pre Strednú priemyselnú školu,  

  Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica na  

  základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2015-11755/32419:2- 

  10C0 (poradové číslo 32 v prílohe VZN TSK č. 20/2015), 

- doplniť študijný odbor 2694 M informačné a sieťové       

  technológie do skupiny študijných odborov v rámci dvoch  

  tried študijných odborov pre Strednú odbornú školu,  

  Farská 7, Bánovce nad Bebravou na základe rozhodnutia  

  MŠVVaŠ SR číslo: 2015-11754/32418:2-10C0 (poradové číslo  

  37 v prílohe VZN TSK č. 20/2015). 

 

   Hlasovanie poslancov č.14: ZA:          29                              

                              PROTI:        -                  

                              ZDRŽAL SA:    -                         

                              NEHLASOVALI: 10 

                              POČET POSLANCOV: 45 

 

2. pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bagina –  
- pridať jednu triedu v rámci skupiny učebných odborov  

  2954 H mäsiar, 2964 H cukrár, 4561 H 01 poľnohospodár –  

  mechanizácia, 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo,  

  2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba a 4571 H  

  záhradník pre Strednú odbornú školu, Pruské 294, Pruské  

  (poradové číslo 39 v prílohe VZN TSK č. 20/2015). 

 

   Hlasovanie poslancov č.15: ZA:         31                            

                              PROTI:       -               

                              ZDRŽAL SA:   1                        

                              NEHLASOVALI: 7 

                              POČET POSLANCOV: 45 

 

3. pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bagina –  
- zaradiť učebný odbor 2962 H pekár do skupiny učebných  

  odborov 2954 H mäsiar a 2987 H 01 biochemik – mliekarska  

  výroba pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb,  

  Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (poradové číslo 44  

  v prílohe VZN TSK č. 20/2015), na základe potreby  

  Prievidzských pekární a cukrární a.s.. 
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  Hlasovanie poslancov č.16: ZA:         33     

                             PROTI:       -                

                             ZDRŽAL SA:   -                        

                             NEHLASOVALI: 6 

                             POČET POSLANCOV: 45 

 

4. pozmeňujúci návrh poslanca PaedDr. Kubičára: 
- zaradiť študijný odbor 3158 M styling a marketing          

  do spoločnej triedy študijných odborov 3760 M prevádzka  

  a ekonomika dopravy a 2940 M 09 potravinárstvo-potravinár  

  -kvalitár pre Strednú odbornú školu, I. Krasku 491,  

  Púchov (poradové číslo 48 v prílohe VZN TSK č. 20/2015).  

  

     Hlasovanie poslancov č.17: ZA:         28                             

                                PROTI:       -               

                                ZDRŽALI SA:  4                        

                                NEHLASOVALI: 6 

                                POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 5. Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  
    kraja č. 20/2015 o počte tried prvého ročníka v dennej forme  

    štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo  

    na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried  

    prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné  

    odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory  

    pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2016/2017, vrátane predložených pozmeňujúcich návrhov.  

 

    Hlasovanie poslancov č.18: ZA:         32                         

                               PROTI:       -             

                               ZDRŽAL SA:   -                      

                               NEHLASOVALI: 6 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.   

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  

 

    U z n e s e n i e  číslo 298/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 prerokovalo a 

 

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

    Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015. 

 
    Hlasovanie poslancov č.19: ZA:         28                          

                               PROTI:       -               

                               ZDRŽAL SA:   -                         

                               NEHLASOVALI: 9 
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                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 7. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    - aktualizácia.           

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

    U z n e s e n i e  číslo 299/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a 

 

    s c h v a ľ u j e 

    Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    – aktualizáciu. 

 

    Hlasovanie poslancov č.20: ZA:          25                         

                               PROTI:        -               

                               ZDRŽAL SA:    -                        

                               NEHLASOVALI: 11 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 8. Správa o preskúmaní Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja.  

    Predkladal: Ing. Rastislav Šepták -poverený riadením OIŽPaVP 

 

    U z n e s e n i e  číslo 300/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a  

 

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

    Správu o preskúmaní aktuálnosti Územného plánu Veľkého  

    územného celku Trenčianskeho kraja.  

 

    Hlasovanie poslancov č.21: ZA:         29                            

                               PROTI:       -               

                               ZDRŽAL SA:   -                        

                               NEHLASOVALI: 8 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

 9. Návrh na schválenie dokumentu: Akčný plán udržateľného  

    energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2013-2020 (SEAP).         

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 301/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28. 9. 2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    strategický dokument „Akčný plán udržateľného energetického  

    rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 –  

    2020 (SEAP)“, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu „Akčný  
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    plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“,  

    financovaného z Regionálneho operačného programu.       

 

    Hlasovanie poslancov č.22: ZA:         33                                 

                               PROTI:       -                     

                               ZDRŽAL SA:   -                       

                               NEHLASOVALI: 4 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

10. Návrh na schválenie dokumentu: Program hospodárskeho a  

    sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

    2013-2023.            

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 302/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho  

    rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023“,  

    ktorý bol vypracovaný v rámci projektu „Program hospodárskeho  

    a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na roky 2013-2023“, financovaného z Regionálneho operačného  

    programu.      

     

    Hlasovanie poslancov č. 24: ZA:        33                             

                                PROTI:      3               

                                ZDRŽAL SA:  -                       

                                NEHLASOVAL: 1 

                                POČET POSLANCOV: 45 

 

 

11. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja vidieka  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020.   

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 303/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28. 9. 2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    strategický dokument „Stratégia rozvoja vidieka  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020“,  

    ktorý bol vypracovaný v rámci projektu „Stratégia rozvoja  

    vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 –  

    2020“, financovaného z Regionálneho operačného programu.   

   

    Hlasovanie poslancov č.25: ZA:         31                             

                               PROTI:       -                

                               ZDRŽALI SA:  3                         
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                               NEHLASOVALI: 3  

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

12. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja č. 268/2015, 269/2015 a 270/2015  

    zo dňa 18.5.2015.           

    Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region. Rozvoja 

 

    U z n e s e n i e  číslo 304/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a  

 

    z r u š u j e 

a) uznesenie číslo 268/2015 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
   samosprávneho kraja zo dňa 18.05.2015 v časti B, bod b)  

   a bod c),  

b) uznesenie číslo 269/2015 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
samosprávneho kraja zo dňa 18.05.2015 v časti B, bod b) 

a bod c),  

c) uznesenie číslo 270/2015 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
samosprávneho kraja zo dňa 18.05.2015 v časti B, bod b) 

a bod c).  

     

    Hlasovanie poslancov č.26: ZA:        36                           

                               PROTI:      -               

                               ZDRŽAL SA:  -                        

                               NEHLASOVAL: 1 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

13. Predloženie návrhu manažérskej zmluvy na riadenie nemocníc  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.        

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 305/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015 prerokovalo a  

 

    I. s ch v a ľ u j e  

       poslanecký návrh MUDr. Steinera - 

       na vypustenie časti bodu 2., v článku 4. manažérskej  

       zmluvy: „Manažér je oprávnený udeliť im substitučné  

       plnomocenstvo na výkon jednotlivých činností a to v rámci  

       nemu udeleného plnomocenstva. Manažér zodpovedá  

       za činnosť týchto osôb v plnom rozsahu tak, akoby konal  

       on sám.“ 

 

    Hlasovanie poslancov č.27: ZA:         28                           

                               PROTI:       -               

                               ZDRŽAL SA:   1                        

                               NEHLASOVALI: 7 

                               POČET POSLANCOV: 45 
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    II. b e r i e  na  v e d o m i e  

        návrh manažérskej zmluvy na riadenie nemocníc  

        v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, vrátane predloženej  

        úpravy. 

 

    Hlasovanie poslancov č.28: ZA:         28                               

                               PROTI:       -                  

                               ZDRŽALI SA:  6                          

                               NEHLASOVALI: 2  

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

14. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 306/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2015 prerokovalo a  

 

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

    Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015. 

 

    Hlasovanie poslancov č.29: ZA:          21                            

                               PROTI:        -                

                               ZDRŽAL SA:    -                        

                               NEHLASOVALI: 14 

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok  

    2015.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 307/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2015 prerokovalo a  

 

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

    Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok  

    2015. 

 

    Hlasovanie poslancov č.30: ZA:          23                              

                               PROTI:        -              

                               ZDRŽAL SA:    -                     

                               NEHLASOVALI: 11 

                               POČET POSLANCOV: 45 
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Trenčín,    1.10.2015 

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 

zo XIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 28. septembra 2015. 
 

286/2015 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).      

287/2015 - Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých  

           na XIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja.   

288/2015 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    

a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  
do správy Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 

413/8, Myjava nadobudnutého z nenávratného 

finančného príspevku prostredníctvom projektu 

"Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia 

kvality vzdelávania v SPŠ Myjava".  

289/2015 - b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

              do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové  

              námestie 46, Trenčín nadobudnutého z nenávratného  

              finančného príspevku prostredníctvom projektu  

              "Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“.  

290/2015 – c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja obstaraného  

              na základe projektu "Komplexný projekt CSS Nádej  

              Dolný Lieskov" do správy organizácie: Centrum  

              sociálnych služieb – NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov  

              č. 197.      

291/2015 – d) Prerokovanie zámeru organizácie Centrum sociálnych 

              služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske  

              Pravno, prenajať nebytové priestory ako prípad  

              hodný osobitného zreteľa. 

292/2015 – e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              a odpredaj pozemku  v k. ú. Prievidza, zapísaného  

              na LV č. 5333.   

293/2015 – f) Návrh na schválenie odpredaja pozemkov CKN parc. 

              č. 3946/90 a 3946/91 v k. ú. Prievidza, zapísaných  

              na LV č. 5333.  

294/2015 – g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2014,  

              schválenie spôsobu odpredaja obchodnou verejnou  

              súťažou a súťažných podmienok OVS č. TSK/012/2015  

              "Predaj nehnuteľností – SOŠ Prievidza- Areál V.".  

295/2015 – h) Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti - pozemku p.č. 

              527/7 v k.ú. Horovce, kúpou od Obce Horovce  

              po zrealizovaní stavby "Rekonštrukcia križovatky  

              Horovce - Kvášov".   

296/2015 – Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja  

           stredného odborného školstva v Trenčianskom  

           samosprávnom kraji na roky 2013-2020.   

297/2015 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte  
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           tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení  

           na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé  

           učebné odbory a o počte spoločných tried prvého  

           ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné  

           odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory  

           pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja pre prijímacie konanie  

           pre školský rok 2016/2017.      

298/2015 – Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.  

299/2015 – Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja - aktualizácia.    

300/2015 – Správa o preskúmaní Územného plánu VÚC Trenčianskeho  

           kraja.  

301/2015 – Návrh na schválenie dokumentu: Akčný plán  

           udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP).   

302/2015 – Návrh na schválenie dokumentu: Program hospodárskeho  

           a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja na roky 2013-2023.    

303/2015 – Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja  

           vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

           2013-2020.  

304/2015 – Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 268/2015,  

           269/2015 a 270/2015 zo dňa 18.5.2015.    

305/2015 – Predloženie návrhu manažérskej zmluvy na riadenie  

           nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.     

306/2015 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  

           na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I.  

           polrok 2015.   

307/2015 - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru  

           hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           za I. polrok 2015.     

 


