
U Z N E S E N I A 

z XXV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 28. 9. 2020 

  

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 520/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: Ing. Pavol BAGIN  
       II. overovateľ: Mgr. Eva BOČINCOVÁ 

 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              38                                                                                                          

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        2   

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        40            

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

    B) program XXV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 28.9.2020:  

  

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

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

5. Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian- 
skeho samosprávneho kraja za rok 2019. 

Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poslanec Z TSK 
 

7. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___ 

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

a) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  
a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. 

č. 2505/9 k. ú. Nemšová v prospech Matúša Korvasa. 

b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - pozemok registra "C", parc. č. 67/2 a pozemok 
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parc. č. 67/4, v k. ú. Slavnica, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

c) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SOŠ, Lipová 8, Handlová z evidencie 

formou fyzickej likvidácie.     

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 7926 k. ú. Podkylava v prospech 

Ľuboša Brezovského. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 7941/3 k. ú. Dolná Súča v prospech 

Martina Hrudku. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice   

v prospech Mareka Daška. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 734/1 a parc. č. 734/2 k. ú. Vlčkovo  

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.  

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 756/1 k. ú. Hanzlíková v prospech 

Mesta Trenčín. 

i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 2275 

k.ú. Sebedražie v prospech Stredoslovenskej distribučnej, 

a. s., Žilina. 

j) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena     
v k. ú. Opatová od vlastníka pozemkov Mesto Trenčín. 

k) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena     
v k. ú. Nemšová a Ľuborča od vlastníka pozemkov Mesto 

Nemšová. 

l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena     
v k. ú. Skalská Nová Ves od vlastníka pozemku Obec Skalka 

nad Váhom. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena     
v k. ú. Nemšová od vlastníka pozemku KAISER Slovakia 

s.r.o., Družstevná 971, Nemšová. 

n) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza        

z evidencie formou fyzickej likvidácie.  

o) Návrh na zmenu uznesenia Z TSK číslo 372/2019 zo dňa 
25.11.2019, ktorým sa schválilo nadobudnutie vlastníctva 

pozemkov bezodplatným prevodom. 
 

8. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian- 
   skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 

 

9. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzá- 
    ciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020       

    vo výške 5 522 741 eur.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej 

finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 vo výške 5 522 741 eur. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 
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10. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej 

Ministerstvom financií SR zo štátnych finančných aktív 

vo výške 20 000 000 eur.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej 

finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR     

zo štátnych finančných aktív vo výške 20 000 000 eur. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 
 

11. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
    na roky 2020-2022 (2. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia     
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa  

    mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK  

č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl,  

    jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby.  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 
 

13. Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľ- 
    skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národného  

    projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II".  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 
 

14. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďova- 
    teľskej pôsobnosti TSK.          

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Gymnáziu, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom 

Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Obchodnej akadémii Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, 

so sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín. 

c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Strednej odbornej škole technickej, Bratislavská 

439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 

018 41 Dubnica nad Váhom. 

d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy         
pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu, Námestie 

SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 

Partizánske. 
     

15. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   ___ 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín. 

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy 
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b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 018 54 Slavnica 68. 

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

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 018 52 Pruské č. 399. 

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

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604. 

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

16. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych   

    a investičných fondov.      _____________ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje s názvom „Zodpovedná príprava pre prax" 

realizovaného Strednou zdravotníckou školou v Považskej 

Bystrici. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regio-

nálneho operačného programu s názvom "Podpora opatrení    

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou 

Myjava".               

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regio-

nálneho operačného programu s názvom "Podpora opatrení    

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou 

Považská Bystrica".    

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regio-

nálneho operačného programu s názvom "Podpora opatrení    

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach".     
 

17. Deklarácia vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej iniciatívy  
    Európskej únie - Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. 

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odb. reg. rozvoja 
           
18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci  
    pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta  

    Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. 

    Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy 
 

19. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc        
    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.  

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

20. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2019. 
    Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 
 

21. Diskusia – Rôzne. 
22. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
23. Záver. 
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Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              38                                                                                                           

                           PROTI:            -                                                        

                           ZDRŽAL SA:        -   

                           NEHLASOVAL:       2 

                           PRÍTOMNÍ:        40          

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

    U z n e s e n i e  číslo 521/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 28. septembra 2020 prerokovalo a 

 

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

   Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIV.  

   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              37                                                                                                          
                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        -  

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        41         

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020.   

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 522/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28. septembra 2020 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 2020 

             

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              38                                                                                                          

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       3 

                               PRÍTOMNÍ:        41            

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
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    U z n e s e n i e  číslo 523/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.09.2020  

 

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

    výsledok posúdenia náležitostí podanej prihlášky kandidáta 

na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Komisiou na posúdenie náležitostí prihlášok 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 

 

II. z r i a ď u j e 

volebnú komisiu pre vykonanie voľbyhlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.09.2020 

 

III. v o l í  

týchto poslancov za členov Volebnej komisie pre vykonanie 

voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja dňa 28.09.2020:  

1. doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - predseda 

2. Erich Dvonč                 - člen 

3. Ing. Mária Hajšová          - člen 

4. Ing. Anna Halinárová        - člen 

5. Ing. Miroslav Žiak          - člen.  

 

    Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              41                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        1     

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        42           

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

    U z n e s e n i e  číslo 524/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom       

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.09.2020 podľa       

    § 11 ods. 2 písm. l) a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 302/2001  

    Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (o samosprávnych 

    krajoch) v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní  
 

    z v o l i l o  

    Ing. Pavla ZIGA - do funkcie hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

    Výsledok tajného hlasovania poslancov: ZA: 36 

 

 

6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian- 
skeho samosprávneho kraja za rok 2019.    __ 

Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poslanec Z TSK 
 

      U z n e s e n i e  číslo 525/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom     

    v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 
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    s ch v a ľ u j e 

    hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja   

   odmenu za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 vo výške 

    30 % súhrnu platov ustanovených podľa § 19b odsek 1  

    zákona č. 302/2001  Z. z. o samospráve vyšších územných   

    celkov (o samosprávnych krajoch) v znení neskorších  

    predpisov. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              35                                                                                                          

                               PROTI:            1                                                        

                               ZDRŽAL SA:        1   

                               NEHLASOVAL:       5 

                               PRÍTOMNÍ:        42            

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___ 

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

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

parc. č. 2505/9 k. ú. Nemšová v prospech Matúša Korvasa. 
 

       U z n e s e n i e  číslo 526/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

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

         níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe  

       Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

      Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese 

         Trenčín, v obci Nemšová, v katastrálnom území Nemšová,  

         parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2505/9 o výmere 24 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým  

plánom č. 45682925-62/2020 na oddelenie pozemku 

           parcely č. 2505/9, vyhotoveného dňa 05.08.2020 Ing. 

           Janou Masárovou, A. Kropáčiho 1138/2, 914 41 Nemšová, 

           IČO: 45 682 925, úradne overeného Okresným úradom 

           Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.08.2020 pod č. 

           1130/20, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“  

          parc. č. 2505/7 o výmere 3457 m
2
, druh pozemku 

           zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 

           Majetková podstata na LV č. 2600. 

 

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

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného    

v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 

Trenčín, nachádzajúceho v okrese Trenčín, v obci 

Nemšová, v katastrálnom území Nemšová, parcela 

registra „C“ 
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- pozemok parc. č. 2505/9 o výmere 24 m

2,  druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený  

Geometrickým plánom č. 45682925-62/2020 na odde-

lenie pozemku parcely č. 2505/9, vyhotoveného dňa 

05.08.2020 Ing. Janou Masárovou, A. Kropáčiho 

1138/2, 914 41 Nemšová, IČO: 45 682 925, úradne 

overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 14.08.2020 pod č. 1130/20, oddelením 

od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2505/7  

o výmere 3457 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 2600 

Matúšovi Korvasovi, trvale bytom Záhumnie č.  

1130/23, 914 41 Nemšová v celosti, za kúpnu cenu 

vo výške 960,00 EUR (slovom: deväťstošesťdesiat 

eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  

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

o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému 

pozemku registra „C“ parc. č. 2505/9, ktorý spolu 

s pozemkom registra „C“ parc. č. 1114/1 k. ú. 

Nemšová vo vlastníctve žiadateľa vytvorí súvislý 

celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného 

vlastníka. 

 

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 Trenčín, v obci Nemšová, v katastrálnom 

území Nemšová, parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2505/9 o výmere 24 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

  vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-62/2020 

na oddelenie pozemku parcely č. 2505/9, vyhoto-

veného dňa 05.08.2020 Ing. Janou Masárovou, 

  A. Kropáčiho 1138/2, 914 41 Nemšová, IČO: 45 682 

925, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 14.08.2020 pod č. 

1130/20, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 2505/7 o výmere 3457 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 2600 

  Matúšovi Korvasovi, trvale bytom Záhumnie č.  

1130/23, 914 41 Nemšová v celosti, za kúpnu cenu 

vo výške 960,00 EUR (slovom: deväťstošesťdesiat 

eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  

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

o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov. 
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  Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému 

pozemku registra „C“ parc. č. 2505/9, ktorý spolu  

s pozemkom registra „C“ parc. č. 1114/1 k. ú. 

Nemšová vo vlastníctve žiadateľa vytvorí súvislý 

celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného 

vlastníka. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              35                                                                                                          

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        41            

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

       majetku - pozemok registra "C", parc. č. 67/2 a pozemok 

       parc. č. 67/4, v k. ú. Slavnica, z dôvodu hodného  

       osobitného zreteľa.         

 

          U z n e s e n i e  číslo 527/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutídňa 28.09.2020  prerokovalo a 

 

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

nom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,      

v správe Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 

Slavnica č. 48, na základe zákona č. 446/2001 Z. z.    

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

právnych predpisov a čl. 10 ods. 3 písm. a) – i. 

Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v platnom znení, nachádzajúceho sa 

v okrese Ilava, v obci Slavnica, v k.ú. Slavnica, 

zapísaného na LV č. 252 ako:  

- parcela registra „C“, parc. č. 67/2 – zastavaná plocha     

  a nádvorie o výmere 408 m
2 

- parcela registra „C“, parc. č. 67/4 – zastavaná plocha    

  a nádvorie o výmere 1096 m
2
 

 

II. u r č u j e  

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,       

v správe Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 

Slavnica č. 48, nachádzajúceho sa v okrese Ilava,     

v obci Slavnica, v k.ú. Slavnica, zapísaného na LV č. 

252 ako:  

- parcela registra „C“, parc. č. 67/2 – zastavaná  

  plocha a nádvorie o výmere 408 m
2   

 

- parcela registra „C“, parc. č. 67/4 – zastavaná plocha    

  a nádvorie o výmere 1096 m
2
 

     v prospech Obec Slavnica, Obecný úrad, 018 54 Slavnica 
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č. 209, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,      

za kúpnu cenu vo výške 11 200,00 eur (slovom: 

jedenásťtisícdvesto eur) ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

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

v znení neskorších právnych predpisov. 

         Osobitný zreteľ spočíva v potrebe zabezpečenia 

lepšieho využitia a majetkovoprávneho usporiadania 

vzťahu k pozemkom pod a v bezprostrednej blízkosti 

bytovky súp. č. 209 v k. ú. Slavnica, ktorá svojím 

umiestnením tvorí prakticky jeden neoddeliteľný celok   

s pozemkami. 

 

    III. s ch v a ľ u j e 

1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo výluč- 
nom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v správe Centrum sociálnych služieb – SLOVEN,    

018 54 Slavnica č. 48, nachádzajúceho sa v okrese 

Ilava, v obci Slavnica, v k.ú.  Slavnica, zapísaného 

na LV č. 252 ako:  

- parcela registra „C“, parc. č. 67/2 – zastavaná  

  plocha a nádvorie o výmere 408 m
2  

- parcela registra „C“, parc. č. 67/4 – zastavaná 
  plocha a nádvorie o výmere 1096 m

2
 

v prospech Obec Slavnica, Obecný úrad, 018 54 

Slavnica č. 209, do výlučného vlastníctva v podiele 

1/1, za kúpnu cenu vo výške 11 200,00 eur (slovom: 

jedenásťtisícdvesto eur) ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) 

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

celkov v znení neskorších právnych predpisov. 

            Osobitný zreteľ spočíva v potrebe zabezpečenia 

lepšieho využitia a majetkovoprávneho usporiadania 

vzťahu k pozemkom pod a v bezprostrednej blízkosti 

bytovky súp. č. 209 v k. ú. Slavnica, ktorá svojím 

umiestnením tvorí prakticky jeden neoddeliteľný 

celok s pozemkami. 

         2. Vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode 

1. zo správy správcu Centrum sociálnych služieb – 

SLOVEN, 018 54 Slavnica č. 68 dňom prevodu vlastníc-

keho práva. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              35                                                                                                          

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        41            

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

    c) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení    

       majetku TSK v správe SOŠ, Lipová 8, Handlová z evidencie  

       formou fyzickej likvidácie.           
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          U z n e s e n i e  číslo 528/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

       r o z h o d l o 

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

odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO: 

42024471, evidovaného v účtovnej evidencii správcu ako 

- Budova súp.č. 1952, inventárne číslo 48018718, 

dátum zaradenia: 01.06.1995, nadobúdacia hodnota: 

14 254,77 EUR, zostatková hodnota: 0,00 EUR; 

súpisné č. 1952, postavená na pozemku – parcela 

registra „C“ KN, parc. č. 1854/8 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 117 m
2
, zapísaná      

na liste vlastníctva č. 2708, okres Prievidza, obec 

Handlová, katastrálne územie Handlová. 

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

             

    Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              35                                                                                                          

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        41            

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

   registra "C" parc. č. 7926 k. ú. Podkylava v prospech Ľuboša    

   Brezovského.          _ 

 

      U z n e s e n i e  číslo 529/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

     zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného na LV 

č. 2647 k. ú. Podkylava, nachádzajúceho sa v obci 

Podkylava, okres Myjava, parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 7926 o výmere 12265 m
2
, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie:  

- umiestnenie a uloženie NN prípojky 

       v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 74/2020 

       na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na    

      pozemkoch p.č. 7926 a 8161, ktorý vyhotovil dňa 16.6.2020 

Peter Kollár, GEOGIS SK, spol. s. r. o., Sibírska 1329, 

908 51 Holíč, IČO: 36256307 a bol úradne overený Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 19.06.2020  

       pod číslom G1-219/2020 (diel č. 1 vo výmere 40 m
2
) 

- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania 
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údržby a opráv NN prípojky 

- na dobu neurčitú 

- v prospech Ľuboša Brezovského, 916 16 Podkylava 269    
a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 

7937/1 o výmere 4495 m
2
, druh pozemku trvalý trávny 

porast a parc. č. 7937/3 o výmere 528 m
2
, druh pozemku 

ostatná plocha k. ú. Podkylava 

- za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Podkylava vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 40 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 158,40 EUR (slovom: 

stopäťdesiatosem eur štyridsať centov). 

             

    Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:              33                                                                                                           

                                PROTI:            -                                                        

                                ZDRŽAL SA:        -   

                                NEHLASOVAL:       8 

                                PRÍTOMNÍ:        41          

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 7941/3 k. ú. Dolná Súča v prospech 

Martina Hrudku.          
 

U z n e s e n i e  číslo 530/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

     zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného na LV č. 

3247 k. ú. Dolná Súča, nachádzajúceho sa v obci Dolná Súča, 

okres Trenčín, parcela registra „C“ 

     - pozemok parc. č. 7941/3 o výmere 5449 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie: 

- umiestnenie a uloženie NN prípojky 
       v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 47797045-37/2020    

na zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 7941/3, 

ktorý vyhotovil dňa 18.05.2020 Rastislav Ondrišák, Dolná 

Súča 148, 913 32 Dolná Súča, IČO: 47797045 a bol úradne 

overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa  

28.05.2020 pod číslom 684/20 (diel č. 1 vo výmere 13 m
2
) 

- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania 

údržby a opráv NN prípojky 

- na dobu neurčitú 

- v prospech Martina Hrudku, Mateja Bela 2494/4, 911 08 
Trenčín a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“   

parc. č. 2606 o výmere 452 m
2
, č. 2607 o výmere 228 m

2   

a č. 2608 o výmere 215 m
2
, všetky parcely druh pozemku 

záhrada k. ú. Dolná Súča 
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- za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Dolná Súča vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 13 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 72,15 EUR (slovom: 

sedemdesiatdva eur pätnásť centov). 

             

    Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:              33                                                                                                          

                                PROTI:            -                                                       

                                ZDRŽAL SA:        -  

                                NEHLASOVAL:       8 

                                PRÍTOMNÍ:        41           

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice   

v prospech Mareka Daška.         

 

U z n e s e n i e  číslo 531/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom na LV č. 

5132 k. ú. Trenčianske Biskupice, nachádzajúcom sa v obci 

Trenčín, okres Trenčín, 

parcela registra „C“ 

    - pozemok parc. č.  1174/2 o výmere 16502 m
2
, druh pozemku  

zastavaná  plocha a nádvorie: 

- prechod osôb a prejazd vozidiel z dôvodu prístupu 

  k pozemku registra „C“ parc. č. 406/1 o výmere 147 m
2
,

 druh pozemku ostatná  plocha k. ú. Trenčianske Biskupice 

- v rozsahu dielu 3 vo výmere 16 m2, 

  podľa Geometrického plánu č. 43621457-09-18 na vyzna-

čenie vecného bremena na p.č. 1174/2, vyhotoveného dňa 

06.03.2018 Ing. Štefanom Kajlom, Geodetická kancelária, 

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 43621457, 

úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 19.03.2018 pod číslom 314/2018 

- na dobu neurčitú 

- v prospech Mareka Daška, Inovecká 1144/38, 911 01 
Trenčín a každodobého vlastníka pozemku registra „C“ 

parc. č. 406/1 o výmere 147 m
2
, druh pozemku ostatná 

plocha k. ú. Trenčianske Biskupice 

    za odplatu – odplatne za jednorazovú náhradu, ktorá 

    v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK činí  

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

    pri výmere 16 m
2 
jednorazová náhrada celkom vo výške 254,88  

    EUR (slovom: dvestopäťdesiatštyri eur osemdesiatosem  

    centov). 
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     Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:              33                                                                                                             

                                 PROTI:            -                                                          

                                 ZDRŽAL SA:        -     

                                 NEHLASOVAL:       8 

                                 PRÍTOMNÍ:        41            

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 734/1 a parc. č. 734/2 k. ú. Vlčkovo  

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.           _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 532/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti  

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj  

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch zapísaných    

na LV č. 824 k. ú. Vlčkovo, nachádzajúceho sa v obci 

Dežerice, okres Bánovce nad Bebravou, 

parcely  registra „C“  

- pozemok parc. č. 734/1  o výmere 10678 m
2
, druh pozemku     

  zastavaná plocha a nádvorie,  

- pozemok parc. č. 734/2  o výmere  3399 m
2
,  druh pozemku  

  zastavaná  plocha a nádvorie: 

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34125361 -  

69/2020 na vyznačenie vecného bremena v rozsahu ochranného 

pásma inžinierskej siete na parcely C KN č. 734/1       

a 734/2, ktorý vyhotovila dňa 20.04.2020 Ing. Anna Holá, 

GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, 

IČO: 34 125 361 a bol úradne overený Okresným úradom 

Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 05.06.2020 

pod č. 149/2020 (parc. č. 734/1 - diel č. 1 vo výmere 

2002 m
2
, parc. č. 734/2 – diel č. 2 vo výmere 655 m

2
) 

- na dobu neurčitú 
- v prospech oprávneného z vecného bremena – Západo-

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

Bratislava, IČO: 36361518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí 

pre obec Dežerice sumu vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 2657 m
2 
jednorazová náhrada celkom vo výške    

10 521,72 EUR (slovom: desaťtisícpäťsto dvadsaťjeden eur 

sedemdesiatdva centov). 
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    Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:              32                                                                                                           

                                PROTI:            -                                                        

                                ZDRŽAL SA:        -   

                                NEHLASOVAL:       9 

                                PRÍTOMNÍ:        41           

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 756/1 k. ú. Hanzlíková v prospech 

Mesta Trenčín.          

 

       U z n e s e n i e  číslo 533/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny   

kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného 

na LV č. 1973 k.ú. Hanzlíková, nachádzajúceho sa v obci 

Trenčín, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 756/1 o výmere 8940 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie: 

- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – NN prípojky 

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-35-

37/2016 na zriadenie vecného bremena na parc. reg. KN - C 

č. 667/1, 755, 756/1, 757, 758, 806/1, 807/1, vyhotoveného 

dňa 07.10.2016 Ing. Máriou Sočuvkovou, GEO-KOD s.r.o., 

Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO: 35715456, úradne 

overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom  

dňa 18.10.2016 pod č. 1263/2016 (diel č. 3 vo výmere 29 m
2 

a diel č. 4 vo výmere 16 m
2
) 

- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté 
pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom 

vykonávania údržby a opráv NN prípojky 

- na dobu neurčitú 
- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena 
– Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 

00 312 037 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým 

posudkom, znalecký úkon č. 24/2019, vypracovaným Ing. 

Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín, 

ev. číslo 912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 

vecného bremena pre pozemky parc. č. KN-C 755, 756/1,   

757, 758, 806/1, 807/1 k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedze-

nom Geometrickým plánom č. HA 29-35-37/2016, ktorým bola 

stanovená jednorazová náhrada zaokrúhlene vo výške 25,28 

EUR/m
2
, čo je pri výmere 45 m

2 
jednorazová náhrada celkom 

vo výške 1137,57 EUR (slovom: tisícstotridsaťsedem eur 

päťdesiatsedem centov), ktorú uhradia Železnice 

Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 
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       Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:              33                                                                                                          

                                   PROTI:            -                                                       

                                   ZDRŽAL SA:        -  

                                   NEHLASOVAL:       8 

                                   PRÍTOMNÍ:        41          

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

7. 

i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 2275 

k.ú. Sebedražie v prospech Stredoslovenskej distribučnej,   

a. s., Žilina.           

 

     U z n e s e n i e  číslo 534/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

    jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK v platnom znení a v súlade s § 11,ods. 1 a ods. 8 zák. č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného  

v KN pod Z - 1198/2020 – VZ - 105/2020, ktoré spočíva v práve 

uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným 

pásmam v zmysle platných právnych predpisov a právo vstupu   

a prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období za  účelom 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie na pozemku parc. C KN  č. 

2275 v zmysle GP č. 36639231-17/19 v prospech Stredoslo-

venskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36 442 151  

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 417/2020, vyhotoveným 

znaleckou organizáciou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 

Zvolen, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 

bremena vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho práva 

k pozemkom v k. ú. Sebedražie, obec Sebedražie, okres 

Prievidza, vybudovaním elektroenergetického zariadenia – 

podzemného elektrického vedenia v rámci stavby „9955 - 

SEBEDRAŽIE - Košovská – zahustenie DTS SW - 9955“ na 

pozemku registra „C“ parc. č. 2275 o výmere 1080 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2884 

v rozsahu dielu č. 4 vo výmere 41 m
2
 

- vo výške 0,21 EUR/m
2, čo je pri výmere 41 m2

 
náhrada 

celkom vo výške 8,61 EUR (slovom: osem eur šesťdesiat-

jeden centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena 

– Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 

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

 

     Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:              33                                                                                                           

                                 PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        -   

                                 NEHLASOVAL:       8 

                                 PRÍTOMNÍ:        41           

                                 POČET POSLANCOV: 47 
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 7. 

j) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena       
v k. ú. Opatová od vlastníka pozemkov Mesto Trenčín.   

 

U z n e s e n i e  číslo 535/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

      s c h v a ľ u j e  

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povin- 

nosti povinného z vecného bremena Mesto Trenčín, Mierové 

námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO 00312037, strpieť   

na pozemkoch registra KNC v obci Trenčín, okres Trenčín, 

katastrálne územie Opatová, vytvorených Geometrickým 

plánom číslo 44566727-031/2020 na zameranie cyklochodníka 

na pozemkoch 3957/2-3, 3958/2-4, 3959/2, 3965/2-5, 3967/2, 

3970/2-3, 3985/9-13, 3992/2-5, 3993/2, 3994/5, 3998/3, 

3999/3, 4000/4-5, 4006/2 zo dňa 05.05. 2020, vyhotoviteľ 

MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO 

44566727, úradne overený katastrálnym odborom Okresného 

úradu Trenčín dňa 12.06.2020 pod číslom 706/20 ako: 

 parc. č. 3998/3 o výmere 1166 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie 

 parc. č. 3999/3 o výmere   85 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie 

 parc. č. 4000/4 o výmere 1029 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie 

 parc. č. 4000/5 o výmere   93 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie 

 parc. č. 4006/2 o výmere  324 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie 

a) umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách histórie – 
cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, 
modernizáciu stavby „Na bicykli po stopách histórie – 

cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“ a za tým účelom 

strpieť právo na prechod a prejazd zamestnancov a vozi-

diel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov 

ním určenej organizácie. 

- v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky  
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

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

- na dobu neurčitú, resp. po dobu životnosti stavby 
- za jednorazovú náhradu celkom vo výške 674,25 EUR    
(slovom: šesťstosedemdesiatštyri eur dvadsaťpäť centov)  

za celý záber. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:              34                                                                                                          

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVAL:       7 

                                  PRÍTOMNÍ:        41            

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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 7. 

k) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena       
v k. ú. Nemšová a Ľuborča od vlastníka pozemkov Mesto 

Nemšová.            

 

     U z n e s e n i e  číslo 536/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e  

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povinnosti   

povinného z vecného bremena Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 

914 41 Nemšová, IČO 00311812, strpieť na pozemkoch registra 

KNC v obci Nemšová, okres Trenčín, 

a) katastrálne územie Nemšová, vytvorených Geometrickým 
plánom číslo 44566727-037/2020 na zameranie cyklotrasy 

na pozemkoch č. 1898/324, 1898/325, 1898/326, 1898/327, 

1898/328, 1898/329, 1898/330, 1898/331, 1898/332, 

1898/333, 1898/334, 1898/335, 1898/336, 193/7, 2500/7, 

2500/8, 2512/24, 4434/3, 4436/3 zo dňa 05.05.2020, 

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

Trenčín, IČO 44566727, úradne overený katastrálnym 

odborom Okresného úradu Trenčín dňa 15.06.2020 pod číslom 

708/20 ako: 

 parc. č. 1898/324 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/325 o výmere 47 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/326 o výmere 42 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/327 o výmere 297 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/328 o výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/329 o výmere 327 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/330 o výmere  57 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/331 o výmere 223 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/332 o výmere  89 m2,druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 1898/336 o výmere   8 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 2512/24 o výmere 232 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 4436/3  o výmere   5 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

b) katastrálne územie Ľuborča vytvorených Geometrickým 
plánom číslo 44566727-036/2020 na zameranie cyklo-

chodníka na pozemkoch č. 649/12-15, 650/59-61, 1003/3, 

2534/3, 2540/3 zo dňa 06.05.2020, vyhotoviteľ MAP GEO 
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s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO 44566727, 

úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu 

Trenčín dňa 12.06.2020 pod číslom 697/20 ako: 

 parc. č. 650/59 o výmere 501 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 650/60 o výmere   1 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 650/61 o výmere   10 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 2532/10 o výmere 12 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

 parc. č. 2534/3 o výmere 330 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

- umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách histórie –  
cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“, 

- prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, 

modernizáciu stavby „Na bicykli po stopách histórie –  

cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“ a za tým účelom 

strpieť právo na prechod a prejazd zamestnancov  

  a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamest-

nancov ním určenej organizácie, 

- v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky  
samosprávny  kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

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

- na dobu neurčitú, 
- za jednorazovú náhradu celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: 
jedno euro) za celý záber zaťažených pozemkov. 

             

     Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:              34                                                                                                           

                                 PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        -   

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        41           

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena        
v k. ú. Skalská Nová Ves od vlastníka pozemku Obec Skalka  

nad Váhom.           

 

U z n e s e n i e  číslo 537/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

     zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

s c h v a ľ u j e  

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúcom v povinnosti   

povinného z vecného bremena Obec Skalka nad Váhom, Skala  

103, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO 00311961, strpieť      

na pozemku registra KNC v obci Skalka nad Váhom, okres 

Trenčín, katastrálne územie Skalská Nová Ves, vytvorený 

Geometrickým plánom číslo 44566727-038/2020 na zameranie    

cyklotrasy na pozemkoch č. 439/61-62, 955/76 zo dňa 05.05. 
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2020, vyhotoviteľ MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 

Trenčín, IČO 44566727, úradne overený katastrálnym odborom 

Okresného úradu Trenčín dňa 05.06.2020 pod číslom 664/20 

ako: 

 parc. č. 439/62 o výmere 80 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie 

- umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách histórie –  
cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“, 

- prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, 

modernizáciu stavby „Na bicykli po stopách histórie –  

cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“ a za tým účelom 

strpieť právo na prechod a prejazd zamestnancov a vozi-

diel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov ním 

určenej organizácie, 

- v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky  
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

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

- na dobu neurčitú, 
- za jednorazovú náhradu celkom vo výške 20,00 EUR 
(slovom: dvadsať eur) za celý záber zaťaženého pozemku. 

             

     Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:              34                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        -    

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        41            

                                 POČET POSLANCOV: 47 

  

 7. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  
v k. ú. Nemšová od vlastníka pozemku KAISER Slovakia s.r.o., 

Družstevná 971, Nemšová.        _ 

 

U z n e s e n i e  číslo 538/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e  

nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúcom v povin-

nosti povinného z vecného bremena spoločnosťou KAISER 

Slovakia s.r.o., Družstevná 971, 914 41 Nemšová, IČO 

34101284, strpieť na pozemku registra KNC v obci Nemšová, 

okres Trenčín, katastrálne územie Nemšová, vytvorený 

Geometrickým plánom číslo 44566727-037/2020 na zameranie 

cyklotrasy na pozemkoch 1898/324, 1898/325, 1898/326, 

1898/327, 1898/328, 1898/329, 1898/330, 1898/331, 1898/332, 

1898/333, 1898/334, 1898/335, 1898/336, 1903/7, 2500/7, 

2500/8, 2512/24, 4434/3, 4436/3 zo dňa 05.05.2020, vyhoto-

viteľ MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO 

44566727, úradne overený katastrálnym odborom Okresného 

úradu Trenčín dňa 15.06.2020 pod číslom 708/20 ako: 

 parc. č. 1903/7 o výmere 240 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie 
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- umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách histórie – 
cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“, 

- prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, 

modernizáciu stavby „Na bicykli po stopách histórie –  

cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“ a za tým účelom 

strpieť právo na prechod a prejazd zamestnancov a vozi-

diel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov ním 

určenej organizácie, 

- v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky  
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

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

- na dobu neurčitú, 
- za jednorazovú náhradu celkom vo výške 60,00 EUR 
(slovom: šesťdesiat eur) za celý záber zaťaženého 

pozemku. 

             

     Hlasovanie poslancov č. 19: ZA:              34                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        -    

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        41            

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

n)  Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku   
 TSK v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza z evidencie  

 formou fyzickej likvidácie.        __ 

 

      U z n e s e n i e  číslo 539/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

      r o z h o d l o 

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

odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO 

42026407, evidovaného v účtovnej evidencii správcu ako 

- Bunka UB 12 - hnedá, inventárne číslo 027031, rok 
nadobudnutia 1974, nadobúdacia hodnota: 1 021,71 EUR, 

zostatková hodnota: 0,00 EUR 

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

 

     Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:              34                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        -    

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        41            

                                 POČET POSLANCOV: 47 
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7. 

o) Návrh na zmenu uznesenia Z TSK číslo 372/2019 zo dňa 25.11. 
2019, ktorým sa schválilo nadobudnutie vlastníctva pozemkov 

bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská republika 

v správe Slovenského pozemkového fondu.      

 

     U z n e s e n i e  číslo 540/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja číslo 372/2019 zo dňa 25.11.2019 takto: 

Text 

„nadobudnutie vlastníctva pozemkov, v celosti vo výlučnom 

vlastníctve  Slovenskej republiky, v  správe Slovenského 

pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, nachádzajúcich sa  

a) v obci Trenčín, okres Trenčín, katastrálne územie Opatová, 

zapísaný na LV č. 3039 ako parcela registra „C“ 

- parc. č. 3985/6, druh pozemku ostatná plocha o výmere    

3251 m2 
b) v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne územie 

Skala, zapísaný na LV č. 563 ako parcela registra „C“ 

- parc. č. 386/18, druh pozemku ostatná plocha o výmere 
2197 m

2
 

c) v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne územie 
Skalská Nová Ves, zapísaný na LV č. 790 ako parcela 

registra „C“ 

- parc. č. 439/54, druh pozemku ostatná plocha o výmere 
248 m

2
, 

v celkovej hodnote 19 676,92 EUR“  
 

sa nahrádza textom 

„nadobudnutie vlastníctva pozemkov registra KNC 

a) parc. č. 3985/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 726 m

2
,
  

b) parc. č. 3985/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere  10 m

2
,
 

c) parc. č. 3985/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 245 m

2
,
 

d) parc. č. 3985/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 303 m

2
,
 

vytvorených geometrickým plánom č. 44566727-031/2020     

zo dňa 05.05.2020, overených Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 12.06.2020 pod č. 706/20, 

z pôvodnej parcely KN C p. č. 3985/6, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 3251 m
2
, ktorý sa nachádza v k. ú. 

Opatová, obec Trenčín, okres Trenčín a je zapísaný       

na liste vlastníctva č. 3039, vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu 

v celosti, 

e) parc. č. 386/20, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 769 m

2
,
 
vytvoreného geometrickým plánom č. 

44566727-032/2020 zo dňa 05.05.2020, overeného Okresným 
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úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.05.2020      

pod č. 662/20, z pôvodnej parcely KN C p. č. 386/18, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 2197 m
2
, ktorý sa nachádza 

v k. ú. Skala, obec Skalka nad Váhom, okres Trenčín a je 

zapísaný na liste vlastníctva č. 563, vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového 

fondu v celosti,
 

f) parc. č. 439/61, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 154 m

2
, vytvoreného geometrickým plánom č. 

44566727-038/2020 zo dňa 05.05.2020, overeného Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.06.2020     

pod č. 664/20, z pôvodnej parcely KN C p. č. 439/54, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 248 m
2
, ktorý sa nachádza 

v k. ú. Skalská Nová Ves, obec Skalka nad Váhom, okres 

Trenčín a je zapísaný na liste vlastníctva č. 790,                

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu v celosti,
 

v celkovej hodnote 7 718,60 EUR“.  

             

     Hlasovanie poslancov č. 21: ZA:              32                                                                                                          

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        -  

                                 NEHLASOVAL:       9 

                                 PRÍTOMNÍ:        41           

                                 POČET POSLANCOV: 47 
 

 

 

8. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian- 
   skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020.   __ 

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 

 

      U z n e s e n i e  číslo 541/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.9.2020 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 2020. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 22: ZA:              31                                                                                                          

                                PROTI:            -                                                       

                                ZDRŽAL SA:        -  

                                NEHLASOVAL:      11 

                                PRÍTOMNÍ:        42           

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

9. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzá- 

    ciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020       

    vo výške 5 522 741 eur.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej 

finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 vo výške 5 522 741 eur. __   

Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
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      U z n e s e n i e  číslo 542/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a na základe  

    ustanovenia § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 

    302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

    neskorších predpisov a § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 

    583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

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

   stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv- 

   neho kraja k „Návrhu na prijatie návratnej finančnej  

   výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických  

   osôb v roku 2020 vo výške 5 522 741 eur“ 

 

B) s ch v a ľ u j e 
   prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020       

vo výške 5 522 741 eur 

 

C) s p l n o m o c ň u j e 
      predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - na podpis 

      zmluvy o návratnej finančnej výpomoci a dokumentov 

      potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 23: ZA:              33                                                                                                              

                                PROTI:            -                                                           

                                ZDRŽAL SA:        -      

                                NEHLASOVAL:       8  

                                PRÍTOMNÍ:        41           

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

10. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej 
Ministerstvom financií SR zo štátnych finančných aktív       

vo výške 20 000 000 eur.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej 

finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR     

zo štátnych finančných aktív vo výške 20 000 000 eur.__   

Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 
 

      U z n e s e n i e  číslo 543/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a na základe ustanovenia  

    § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z.  

    o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších  

    predpisov a § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004  

    Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

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

 



25 

 
   stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja k „Návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci 

poskytnutej Ministerstvom financií SR zo štátnych 

finančných aktív vo výške 20 000 000 eur“ 

 

B) s c h v a ľ u j e 
prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej 

Ministerstvom financií SR zo štátnych finančných aktív  

vo výške 20 000 000 eur 

 

C) s p l n o m o c ň u j e 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - na podpis 

zmluvy o návratnej finančnej výpomoci a dokumentov 

potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 24: ZA:              35                                                                                                           

                                PROTI:            -                                                        

                                ZDRŽAL SA:        -   

                                NEHLASOVAL:       6 

                                PRÍTOMNÍ:        41            

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

11. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
    na roky 2020-2022 (2. zmena).      ___ 

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

      U z n e s e n i e  číslo 544/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 28.09.2020 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 Trenčian- 

skeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 (2. zmena)“ a 

 

s c h v a ľ u j e 

Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2020-2022 (2. zmena). 

             

    Hlasovanie poslancov č. 25: ZA:              30                                                                                                          

                                PROTI:            -                                                       

                                ZDRŽAL SA:        -  

                                NEHLASOVAL:      10 

                                PRÍTOMNÍ:        40            

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
skeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK 

č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019     

o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl     

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení        

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby.     __      

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 

 

      U z n e s e n i e  číslo 545/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení  

VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 

alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 26: ZA:              34                                                                                                              

                                PROTI:            -                                                           

                                ZDRŽAL SA:        -      

                                NEHLASOVAL:       6  

                                PRÍTOMNÍ:        40           

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

13. Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľ- 
    skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí  

    a žiakov II".            

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 

 

      U z n e s e n i e  číslo 546/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 
 

s ch v a ľ u j e 

a) zapojenie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja do národného projektu 

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorého 

prijímateľom je Metodicko-pedagogické centrum Bratislava; 

b) poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja určených k úhrade mzdových 

nákladov v prvom mesiaci začiatku realizácie projektových 

aktivít alebo pre potrebu preklenutia časového nesúladu 

medzi výplatou mzdy zo strany strednej školy a refundáciou  

oprávnenej ceny práce zo strany Metodicko-pedagogického 

centra Bratislava, a to výlučne len v prípade, ak zapoje-

nej strednej škole v danom mesiaci nebudú postačovať jej 

vlastné zdroje. 
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    Hlasovanie poslancov č. 27: ZA:              26                                                                                                           

                                PROTI:            -                                                        

                                ZDRŽAL SA:        -   

                                NEHLASOVAL:      14 

                                PRÍTOMNÍ:        40           

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

14. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti TSK.       ___  

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Gymnáziu, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom 

Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom.      

 

U z n e s e n i e  číslo 547/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 28. 09. 2020 prerokovalo a 

 

      d e l e g u j e 

      Ing. Pavla Bagina, Mgr. Evu Bočincovú, MUDr. Viliama  

     Cíbika, PhD., Ing. Petra Marušinca - do Rady školy  

      pri Gymnáziu, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom 

      Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom, na ďalšie funkčné  

      obdobie. 

             

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 28: ZA:              25                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      15 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

14. 

b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 
pri Obchodnej akadémii Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, 

so sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín.     

 

U z n e s e n i e  číslo 548/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 28.09. 2020 prerokovalo a 

 

      d e l e g u j e 

      Bc. Eduarda Fila, Ing. Ladislava Matejku, PhDr. Štefana  

     Škultétyho, Bc. Tomáša Vaňa - do Rady školy pri Obchodnej 

      akadémii Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, so  sídlom 

      M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 28: ZA:              25                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      15 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 
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14. 

c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Strednej odbornej škole technickej, Bratislavská 

439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 

018 41 Dubnica nad Váhom.        

 

U z n e s e n i e  číslo 549/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 28.09. 2020 prerokovalo a 

 

      d e l e g u j e 

      Mgr. Evu Bočincovú, Ing. Juraja Horta, Ing. Pavla Bagina,  

     Ing. Mária Zajaca - do Rady školy pri Strednej odbornej   

      škole  technickej, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, 

      so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom,  

      na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 28: ZA:              25                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      15 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 
 

14. 

d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy         
pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu, Námestie 

SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 

Partizánske.           

 

U z n e s e n i e  číslo 550/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

      d e l e g u j e 

       doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD., Ericha Dvonča, Ing. 

       Ivetu Randziakovú, Tomáša Merašického - do Rady školy  

       pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu, Námestie 

       SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 

       Partizánske, na ďalšie funkčné obdobie. 

             

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 28: ZA:              25                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      15 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

 

15. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   ___ 
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a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín.      

Predkladal: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy 

U z n e s e n i e  číslo 551/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       s účinnosťou od 01.10.2020 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej 

       listine Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       so sídlom Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín, schválenej 

       uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003, IČO: 37915568. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 29: ZA:              27                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      13 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

15. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 018 54 Slavnica 68.  

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

  

     U z n e s e n i e  číslo 552/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.10.2020 - Dodatok č. 3 k Zriaďovacej 

listine Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 

Slavnica 68, IČO: 00632406, schválenej Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.02.2007 uznesením  

č. 178/2007. 

             

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 29: ZA:              27                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      13 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

  

15. 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 018 52 Pruské č. 399.  

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

 

       U z n e s e n i e  číslo 553/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 
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      s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.10.2020 - Dodatok č. 4 k Zriaďovacej 

listine Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 018 52 Pruské 

č. 399, IČO: 00632392, schválenej Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.02.2007 uznesením  

č. 175/2007. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 29: ZA:              27                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      13 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

15. 

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604.  _ 

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

 

       U z n e s e n i e  číslo 554/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.10.2020 - Dodatok č. 7 k Zriaďovacej 

listine Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604, 

IČO: 42017769, schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja dňa 26.04.2006 uznesením č. 18/2006. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 29: ZA:              27                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      13 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

 

16. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych   

    a investičných fondov.      _____________  

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje s názvom „Zodpovedná príprava pre prax" 

realizovaného Strednou zdravotníckou školou v Považskej 

Bystrici.           

 

U z n e s e n i e  číslo 555/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 
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a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného   

finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Zodpovedná príprava pre prax“, ktorého predkladateľom 

je Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská 

Bystrica, sídlo: Školská 230, 017 01 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 na roky 2013 – 2023; 

b)  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami  
   poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien-

kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 6 086,06 

EUR; 

d)  financovanie prípadných neoprávnených výdavkov           
   z rozpočtu TSK; 

e)  financovanie projektu v celkovej výške 121 721,26 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov       

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

            

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 30: ZA:              29                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      11 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

16. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu s názvom "Podpora opatrení 

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou 

Myjava".          _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 556/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a 

       s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného   
finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19      

v Nemocnici s poliklinikou Myjava“, ktorého predkla-

dateľom je Nemocnica s poliklinikou Myjava, 

Staromyjavská 59, 907 01 Myjava v rámci výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien-

kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 

16 629,54 EUR; 
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d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov          

z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške 332 590,59 EUR   
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

          

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 30: ZA:              29                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      11 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

16. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu s názvom "Podpora opatrení 

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou 

Považská Bystrica".        

  

U z n e s e n i e  číslo 557/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného  

   finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19     

v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica“, ktorého 

predkladateľom je Nemocnica s poliklinikou Považská 

Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica    

v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

   s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne  

   do výšky 24 876,18 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov  

   z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške 497 523,53 EUR   

z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 30: ZA:              29                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      11 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 
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16. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu s názvom "Podpora opatrení  

na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach".       _ 

 

U z n e s e n i e  číslo 558/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

   finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19     

v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom       

v Bojniciach“, ktorého predkladateľom je Nemocnica     

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice v rámci výzvy 

Integrovaného regionálneho operačného programu; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

   realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

   výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade  

   s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne  

   do výšky 87 146,30 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov           

   z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške 1 742 925,88 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č. 30: ZA:              29                                                                                                                    

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -  

                                             NEHLASOVAL:      11 

                                             PRÍTOMNÍ:        40           

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

 

17. Deklarácia vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej iniciatívy  
    Európskej únie - Európske hlavné mesto kultúry Trenčín  

    2026.             

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

           

      U z n e s e n i e  číslo 559/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    uzavretie Deklarácie vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej 

iniciatívy Európskej únie - Európske hlavné mesto kultúry 2026 

medzi stranami: mesto Trenčín, mesto Trenčianske Teplice       
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a Trenčiansky samosprávny kraj, ktorá vyjadruje spoločné úsilie 

a podporu pre získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry   

pre rok 2026 kandidáta za Slovenskú republiku mesto Trenčín.    

          

    Hlasovanie poslancov č. 31: ZA:              30                                                                                                             

                                PROTI:            -                                                          

                                ZDRŽAL SA:        -     

                                NEHLASOVAL:      10 

                                PRÍTOMNÍ:        40           

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci  
    pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta  

    Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.    

    Predkladal: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy 

 

      U z n e s e n i e  číslo 560/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.09.2020 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy 

cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej 

autobusovej dopravy s tým, že v návrhu Dodatku Čl. II, 

Predmet Dodatku 2.1. sa text „...najneskôr do 15. dňa...“, 

nahradí textom „...najneskôr do 20. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca“. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 32: ZA:              29                                                                                                              

                                PROTI:            -                                                           

                                ZDRŽAL SA:        -      

                                NEHLASOVAL:      11  

                                PRÍTOMNÍ:        40             

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

19. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc v zria- 
    ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

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

 

      U z n e s e n i e  číslo 561/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 28. septembra 2020  

    prerokovalo a 

 

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

vzdanie sa PhDr. Mgr. Ľubomíra Nebeského, PhD., funkcie 

predsedu dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou 

Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská 

Bystrica a funkcie predsedu dozorného orgánu Nemocnice  

s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 

s účinnosťou od 03.04.2020 
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II. m e n u j e 

s účinnosťou od 01.10.2020 na obdobie dvoch rokov 

a) členov dozorného orgánu  Nemocnice s poliklinikou  
Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 

Bojnice nasledovne: 

PaedDr. Eleonóru Porubcovú - za člena dozorného orgánu,  

Ing. Richarda Takáča - za člena dozorného orgánu, 

RNDr. Vieru Beňovú - za člena dozorného orgánu, 

 

b) členov dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou 
Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská 

Bystrica nasledovne: 

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., - za člena 

dozorného orgánu, 

Mgr. Rastislava Heneka - za člena dozorného orgánu,  

Mgr. Juraja Smatanu - za člena dozorného orgánu, 

 

c) členov dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Myjava, 
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava nasledovne: 

             Pavla Halabrína - za člena dozorného orgánu. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 34: ZA:              26                                                                                                         

                                PROTI:            -                                                      

                                ZDRŽAL SA:        3 

                                NEHLASOVAL:      12 

                                PRÍTOMNÍ:        41         

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

20. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2019.  __  

    Predkladala: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 

 

      U z n e s e n i e  číslo 562/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo a 

 

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

   Výročnú správu KOCR Trenčín región za rok 2019. 

             

    Hlasovanie poslancov č. 35: ZA:              27                                                                                                           

                                PROTI:            -                                                        

                                ZDRŽAL SA:        -   

                                NEHLASOVAL:      14 

                                PRÍTOMNÍ:        41           

                                POČET POSLANCOV: 47 
 

 

21. Diskusia – Rôzne.         _ 

a) Návrh novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytova-
teľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovní-

koch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- posun termínu exekúcií.       _ 

       Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  
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       U z n e s e n i e  číslo 563/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

       v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.9.2020 prerokovalo 

       Návrh novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovate- 

       ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,  

       stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a dopl- 

       není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –  

       posun termínu exekúcií, a 

 

       ž i a d a  

1. vládu SR - o novelizáciu zákona č. 578/2004 Z. z.      
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravot-

níckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdra-

votníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov § 102c doplnením ods. 4 – posun 

termínu exekúcií do 31.12.2025  

2. ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčiho - o zaradenie 
nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych 

krajov do pripravovaného procesu oddlžovania nemocníc.  

             

       Hlasovanie poslancov č. 37: ZA:              29                                                                                                           

                                   PROTI:            -                                                        

                                   ZDRŽAL SA:        -   

                                   NEHLASOVAL:      11 

                                   PRÍTOMNÍ:        40           

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 

b) Návrh na prehodnotenie Priorít vo výstavbe cestnej infra-
štruktúry do roku 2030.       ___ 

     Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

     U z n e s e n i e  číslo 564/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 28. 09. 2020 prerokovalo predložený materiál a  

 

     ž i a d a 

1. vládu Slovenskej republiky - o prehodnotenie priorít        
vo výstavbe cestnej infraštruktúry do roku 2030, ktoré 

boli v rámci materiálu „Priority vo výstavbe cestnej 

infraštruktúry“ schválené uznesením vlády SR č. 567/2020 

zo dňa 16. 09. 2020, a to so zreteľom na mimoriadnu 

spoločenskú a ekonomickú dôležitosť vybudovania úsekov 

rýchlostnej komunikácie R2 na území Trenčianskeho kraja, 

        ktorá je jedným z pilierov transformácie uhoľného regiónu  

        horná Nitra, 

2. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky: 
a) o urýchlené dopracovanie štúdie uskutočniteľnosti 

rekonštrukcie ciest I. triedy I/9 a I/64, ktoré 

prechádzajú regiónom hornej Nitry,   

b) upresniť spôsob financovania stavby cesty I/64 Obchvat 
Prievidze, II. etapa.  
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     Hlasovanie poslancov č. 38: ZA:              28                                                                                                           

                                 PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        -   

                                 NEHLASOVAL:      12 

                                 PRÍTOMNÍ:        40           

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 

Trenčín,    6.10. 2020 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

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

 

Z o z n a m   u z n e s e n í 

z XXV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 28. septembra 2020. 

 

520/2020 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

521/2020 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIV.     

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja. 

522/2020 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií   

           na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok  

           2020.   

523/2020 –    Voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

524/2020 -    kraja. 

525/2020 - Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.  

526/2020 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.  __ 

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

       "C"  parc. č. 2505/9 k. ú. Nemšová v prospech Matúša  

       Korvasa. 

527/2020 – b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

              majetku - pozemok registra "C", parc. č. 67/2  

              a pozemok parc. č. 67/4, v k. ú. Slavnica, z dôvodu 

              hodného osobitného zreteľa.   

528/2020 – c) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení   

              majetku TSK v správe SOŠ, Lipová 8, Handlová  

              z evidencie formou fyzickej likvidácie.     

529/2020 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 7926 k. ú. Podkylava 

              v prospech Ľuboša Brezovského.   

530/2020 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 7941/3 k. ú. Dolná  

              Súča v prospech Martina Hrudku.    

531/2020 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú.  

              Trenčianske Biskupice v prospech Mareka Daška. 

532/2020 – g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemkoch registra "C" parc. č. 734/1 a parc. č.  

              734/2 k. ú. Vlčkovo  v prospech Západoslovenskej 

              distribučnej, a. s., Bratislava.    

533/2020 – h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "C" parc. č. 756/1 k. ú.  

              Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín.  

534/2020 – i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady  

              za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku  

              registra "C" p.č. 2275 k.ú. Sebedražie v prospech  

              Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

535/2020 – j) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného  

              bremena v k. ú. Opatová od vlastníka pozemkov Mesto  

              Trenčín.  
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536/2020 – k) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného  

              bremena v k. ú. Nemšová a Ľuborča od vlastníka  

              pozemkov Mesto Nemšová.     

537/2020 – l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného  

              bremena v k. ú. Skalská Nová Ves od vlastníka  

              pozemku Obec Skalka nad Váhom.  

538/2020 – m) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného  

              bremena v k. ú. Nemšová od vlastníka pozemku KAISER  

              Slovakia s.r.o., Družstevná 971, Nemšová.  

539/2020 – n) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 

              majetku TSK v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza 

              z evidencie formou fyzickej likvidácie.     

540/2020 – o) Návrh na zmenu uznesenia Z TSK číslo 372/2019 zo dňa 

              25.11.2019, ktorým sa schválilo nadobudnutie vlast-  

              níctva pozemkov bezodplatným prevodom od vlastníka  

              Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového  

              fondu.   

541/2020 – Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020.  

542/2020 – Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kom- 

           penzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku  

           2020 vo výške 5 522 741 eur.  

           Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie  

           návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku  

           dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške  

           5 522 741 eur.  

543/2020 – Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci  

           poskytnutej Ministerstvom financií SR zo štátnych  

           finančných aktív vo výške 20 000 000 eur.  

           Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie  

           návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom  

           financií SR zo štátnych finančných aktív vo výške  

           20 000 000 eur. 

544/2020 – Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja na roky 2020-2022 (2. zmena).  

545/2020 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým  

           sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018  

           a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých 

           škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďova- 

           teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

           a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových  

           škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  

           štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti  

           alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

546/2020 – Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďo- 

           vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii  

           detí a žiakov II".   

547/2020 – Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zria- 

           ďovateľskej pôsobnosti TSK.       _ 

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Gymnáziu, Školská 2, Dubnica nad Váhom,  

   so sídlom Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom.  
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548/2020 – b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

   pri Obchodnej akadémii Milana Hodžu, M. Rázusa 1, 

   Trenčín, so sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín.  

549/2020 – c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

   pri Strednej odbornej škole technickej, Bratislavská 

   439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská  

   439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.  

550/2020 – d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

              pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu,  

              Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP  

              5, 958 01 Partizánske.   

551/2020 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

           organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. ___ 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej  
   listine Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja so sídlom Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín.  

552/2020 – b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej  

              listine Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 018 54  

              Slavnica 68.  

553/2020 – c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej 

              listine Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 018 52  

              Pruské č. 399.  

554/2020 – d) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej  

              listine Centrum sociálnych služieb v Novom Meste  

              nad Váhom, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ul.  

              Bernolákova č. 14/604.  

555/2020 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti 

           o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych  

           štrukturálnych a investičných fondov.  _____________  

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje s názvom „Zodpovedná príprava 

pre prax" realizovaného Strednou zdravotníckou školou 

v Považskej Bystrici. 

556/2020 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  

              regionálneho operačného programu s názvom "Podpora  

              opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici  

              s poliklinikou Myjava". 

557/2020 – c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

              regionálneho operačného programu s názvom "Podpora 

              opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici 

              s poliklinikou Považská Bystrica".  

558/2020 – d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

              regionálneho operačného programu s názvom "Podpora  

              opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici 

              s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach".   

559/2020 – Deklarácia vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej  

           iniciatívy Európskej únie - Európske hlavné mesto  

           kultúry Trenčín 2026.  

560/2020 – Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci  

           pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta  
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           Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.   

561/2020 – Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

           kraja.   

562/2020 – Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2019.  

563/2020 - Diskusia – Rôzne.        _ 

a) Návrh novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskyto- 
vateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravot-

níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov - posun termínu exekúcií.   

564/2020 – b) Návrh na prehodnotenie Priorít vo výstavbe cestnej  

              infraštruktúry do roku 2030.     

 

 

 


