
 
 

U Z N E S E N I A 

z XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 6. 7. 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 472/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 6.7.2020 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: RNDr. Viera BEŇOVÁ  
       II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO  

             

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              38                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        1    

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        40            

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

    B) program XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 6.7.2020:  

  

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

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

3. Slovo pre verejnosť.         

 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 

2020. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

6. 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"  

p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech F - 

marketing, s.r.o., Trenčín. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Daniela 

Beniaka.  



2 
 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 883/1 k.ú. Ivanovce v prospech Mgr. 

Martiny Chovancovej.  

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech Obce 

Kočovce.  

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v pros- 

pech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 

koch registra "C" parc. č. 603/1 a č. 603/2 k.ú. Vieska - 

Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti,     

a. s., Považská Bystrica.  

    h) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          

       k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik od Obce Nitrianske  

       Pravno. 

    i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

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

       z evidencie formou fyzickej likvidácie.     

j) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 341/2019 zo dňa  

       23.9.2019. 
 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa  
    čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa 

zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako 

súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín. 

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

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení 

VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 

3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku         

na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného 

zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto 

príspevkov. 

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

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej 
odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 

so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.  

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

11. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.       

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 
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a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 

2, 911 35 Trenčín. 

b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-
náziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad 

Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce  

nad Bebravou. 

c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Jablonská 301/5, Myjava, so sídlom Jablonská 301/5, 

907 01 Myjava. 

d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom,   

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

e) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská 

234/8, 017 01 Považská Bystrica. 

f) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 

2/1074, 958 01 Partizánske. 

g) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 

020 15 Púchov. 

h) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob- 
chodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 

2, 971 29 Prievidza. 

i) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob-
chodnej akadémii, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,      

so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.  

j) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Škole 
umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  

Staničná 8, 911 05 Trenčín. 

k) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
nej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské  

294, 018 52 Pruské. 

l) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín,     

so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín. 

m) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
nej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 

Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom. 

n) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 

Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov. 

o) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 

24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 

Trenčín. 

p) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
nej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2, Považská 

Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská 

Bystrica. 
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q) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom  

Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava. 

r) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,   

so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

s) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
nej priemyselnej škole, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 

Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 

1132/52, 017 01 Považská Bystrica.  

t) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom 

Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  
 

12. Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národného 

projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. 

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

13. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-

tičných fondov.           

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – 

SLOVEN v Slavnici". 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – 

KOLONKA v Púchove". 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Školský internát Strednej 

športovej školy Trenčín". 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu  

a služieb Prievidza". 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové 

Mesto nad Váhom". 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej 

škole Púchov". 
 

14. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom    
v Bojniciach za rok 2019. 

    Predkladá: Ing. Vladimír Vido-riaditeľ NsP Prievidza-Bojnice  

 

15. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica     
za rok 2019. 

    Predkladá: MUDr. Igor Steiner, MPH-riaditeľ NsP Pov. Bystrica  
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16. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2019. 
    Predkladá: MUDr. Henrich Gašparík, PhD.–riaditeľ NsP Myjava  

 

17. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďo- 
    vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

18. Diskusia – Rôzne. 
19. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
20. Záver.  
 

Hlasovanie poslancov č.2: ZA:              39                                                                                                          

                          PROTI:            -                                                         

                          ZDRŽAL SA:        -     

                          NEHLASOVAL:       1 

                          PRÍTOMNÍ:        40           

                          POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 473/2020 
    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom   
    zasadnutí dňa 06. júla 2020 prerokovalo a 

 

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. 

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

     

    Hlasovanie poslancov č.3: ZA:              39                                                                                                         

                              PROTI:            -                                                        

                              ZDRŽAL SA:        -    

                              NEHLASOVAL:       1 

                              PRÍTOMNÍ:        40           

                              POČET POSLANCOV: 47 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 

2020.            ___ 

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 474/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 06. júla 2020 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

   Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

   Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december   

   2020. 
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   Hlasovanie poslancov č.4: ZA:              38                                                                                                          

                              PROTI:            -                                                         

                              ZDRŽAL SA:        -     

                              NEHLASOVAL:       3 

                              PRÍTOMNÍ:        41            

                              POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.         ___    

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 475/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

I. v y h l a s u j e 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

samosprávneho kraja na 28.09.2020 na riadnom zasadnutí 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v budove 

sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 

7282/20A, Trenčín, na prvom poschodí, č. dverí 264 

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva) 

 

II. v o l í 

         Komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov  

    na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv- 

neho kraja v zložení: 

1. doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc. 

2. Erich DVONČ 

3. Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.  

4. Ing. Anna HALINÁROVÁ 

5. Ing. Miroslav ŽIAK  

 

III. u k l a d á   
         Komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov         

         na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv- 

         neho kraja: 

- predložiť dňa 28.09.2020 Zastupiteľstvu Trenčianskeho  
samosprávneho kraja zoznam kandidátov za účelom 

vykonania voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, po posúdení náležitostí prihlášok 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Trenčian-

skeho samosprávneho kraja 

 

IV. u s t a n o v u j e 
         podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontro-  

         lóra Trenčianskeho samosprávneho kraja a náležitosti  

         prihlášky nasledovne: 

a) vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude 
zverejnené najneskôr 31.07.2020 na úradnej tabuli    

Trenčianskeho samosprávneho kraja, na webovom sídle 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a v regionálnych 

printových médiách 
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b) písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej 

len „kandidát“) musí obsahovať: 

- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, príp. 

prechodného pobytu, 

- ďalšie osobné údaje potrebné k podaniu žiadosti       

o výpis z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 

Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa) 

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom  

doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej 

praxe 

- koncepciu činnosti hlavného kontrolóra a útvaru 

hlavného kontrolóra 

- úradne overenú kópiu dokladu o vzdelaní (podľa § 19a 

ods. 1 zákona kvalifikačným  predpokladom  na funkciu 

hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo 

technického smeru) 

- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov     

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- písomný súhlas s kandidatúrou na funkciu hlavného 

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja 

c) kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku    
do podateľne Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

14 dní pred dňom konania voľby, t.j. najneskôr 

14.09.2020 do 15,00 hod. v zalepenej obálke          

s označením „Prihláška kandidáta na funkciu    

hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho     

kraja“ s poznámkou „Neotvárať“ 

d) kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku   
v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej 

stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín s tým, že pod vyššie 

uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška 

kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčian-

skeho samosprávneho kraja“ s poznámkou „Neotvárať“.  

V tomto prípade musí byť dátum doručenia prihlášky 

14.09.2020. Neskorší deň doručenia prihlášky je        

v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný. 

e) posúdenie náležitostí písomných prihlášok kandidátov 
vykoná komisia zvolená Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie 

náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov        

a vypracuje zoznam kandidátov 

f) kandidát, ktorý splnil požadované podmienky účasti    
na voľbe má parvo na vystúpenie v Zastupiteľstve   

Trenčianskeho samosprávneho kraja v časovom rozsahu  

10 minút 
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g) po vystúpení kandidátov, ktorí využili právo        
na vystúpenie v Zastupiteľstve Trenčianskeho samo-

správneho kraja, otvorí predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja diskusiu. Po jej ukončení má 

kandidát, ktorý splnil požadované podmienky účasti    

na voľbe, právo na vystúpenie v Zastupiteľstve Tren-

čianskeho samosprávneho kraja v časovom rozsahu 2 

minúty, počas ktorých má právo reagovať na diskusiu. 

h) voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-
neho kraja sa vykoná tajným hlasovaním poslancov 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

takto: 

- na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, 

ktoré vydá poslancom komisia zvolená zastupiteľstvom  

v súlade s čl. 11 ods. 9 Rokovacieho poriadku Zastu-

piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 

„volebná komisia“) pri vstupe do priestoru určeného    

na tajné hlasovanie 

- volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného 

hlasovania,  spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu     

o výsledku tajného hlasovania 

- hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude 

opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a kandidáti, ktorí splnia podmienky na účasť     

na voľbe, budú uvedení v abecednom poradí 

- po predstavení kandidátov a ich vyjadrení, že súhlasia    

s kandidatúrou, môžu predstaviť svoju koncepciu 

- následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe 

hlavného kontrolóra, poslanci jednotlivo vstúpia      

do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka 

- na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať  

poradové číslo iba jedného kandidáta 

- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru  

určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací 

lístok do volebnej schránky 

- poslancovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, 

volebná komisia hlasovanie neumožní 

- neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude         

na predpísanom tlačive, alebo poslanec neoznačil 

zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil 

zakrúžkovaním viac kandidátov 

- poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho 

platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje 

- na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada 

- v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo 

neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia 

- predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích 

lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednot-

livých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali 

hlasovacie lístky, počet neplatných hlasovacích 

lístkov a následne vyhlási výsledky tajného hlasovania 

- zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou    

zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva 
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i) ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú 

dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby hlavného 

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

V. s ch v a ľ u j e 
        postup a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Trenčian-    

        skeho samosprávneho kraja dňa 28.09.2020 takto pre: 

A. prvé kolo volieb 

- po predstavení kandidátov títo môžu predstaviť svoju 

koncepciu v časovom rozsahu 10 minút 

- následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe 

hlavného kontrolóra 

- voľba sa vykoná tajným hlasovaním 

- volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného 

hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu      

o výsledku tajného hlasovania 

- na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky,  

ktoré vydá poslancom volebná komisia pri vstupe        

do priestoru určeného na tajné hlasovanie 

- hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude 

opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, podpísaný vlastnoručným podpisom predsedu 

volebnej komisie a kandidáti, ktorí splnili podmienky 

na účasť na voľbe, budú uvedení v abecednom poradí 

- poslanci jednotlivo vstúpia do priestoru určeného     

na úpravu hlasovacieho lístka 

- na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať poradové 

číslo iba jedného kandidáta 

- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného 

na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací lístok   

do volebnej schránky 

- poslancovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného 

na úpravu hlasovacieho lístka, volebná komisia hlaso-

vanie neumožní 

- neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude na pred- 

písanom tlačive, alebo poslanec neoznačil zakrúžkova-

ním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžko-

vaním viac kandidátov 

- poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho 

platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje 

- na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada 

- v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo 

neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia 

- predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích 

lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednot-

livých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali 

hlasovacie lístky, počet neplatných hlasovacích 

lístkov a následne vyhlási výsledky tajného hlasovania 

- zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou 

zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva 

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupi-
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teľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu 

nezískal, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstvo 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 

najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov      

na prvom mieste podľa počtu hlasov, do druhého kola 

volieb postupujú všetci kandidáti umiestnení na prvom 

mieste podľa počtu hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

na druhom mieste podľa počtu hlasov, do druhého kola 

volieb postupuje kandidát s najväčším počtom hlasov    

a všetci kandidáti umiestnení na druhom mieste podľa 

počtu hlasov. 

- ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú 

dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby 
 

B. druhé kolo volieb 

- voľba sa vykoná tajným hlasovaním 

- volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného 

hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu      

o výsledku tajného hlasovania 

- na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky,  

ktoré vydá poslancom volebná komisia pri vstupe        

do priestoru určeného na tajné hlasovanie 

- hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude 

opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, podpísaný vlastnoručným podpisom predsedu 

volebnej komisie a kandidáti, ktorí splnili pod-

mienky na účasť na voľbe v druhom kole, budú uvedení   

v abecednom poradí 

- poslanci jednotlivo vstúpia do priestoru určeného     

na úpravu hlasovacieho lístka 

- na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať poradové 

číslo iba jedného kandidáta 

- poslanec hlasuje tak, že po opustenípriestoru určeného 

na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací lístok   

do volebnej schránky 

- poslancovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného 

na úpravu hlasovacieho lístka, volebná komisia 

hlasovanie neumožní 

- neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude       

na predpísanom tlačive, alebo poslanec neoznačil 

zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil 

zakrúžkovaním viac kandidátov 

- poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho 

platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje 

- na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada 

- v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo 

neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia 

- predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích 

lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednot-

livých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali 

hlasovacie lístky, počet neplatných hlasovacích 

lístkov  a následne vyhlási výsledky tajného hlasovania 
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- zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou 

zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva 

- v druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý 

získal najväčší počet platných hlasov 

- pri rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje 

žrebom 
 

C. rozhodovanie žrebom 

- vykoná predseda volebnej komisie náhodným výberom 1 

hlasovacieho lístka zo všetkých hlasovacích lístkov 

vložených do volebnej schránky, pričom mená kandidátov 

s rovnakým počtom hlasov v druhom hlasovaní budú 

uvedené jednotlivo na hlasovacích lístkoch (1 hlasovací 

lístok = 1 kandidát). 

 

      Hlasovanie poslancov č.5: ZA:              39                                                                                                              

                                PROTI:            -                                                              

                                ZDRŽAL SA:        -          

                                NEHLASOVALI:      2   

                                PRÍTOMNÍ:        41            

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. 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"  

   p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech F –  

   marketing, s.r.o., Trenčín.       

 

   U z n e s e n i e  číslo 476/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,    

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa 

v okrese Trenčín, v obci Melčice - Lieskové,            

v katastrálnom území Zemianske Lieskové, parcela 

registra „C“ 

- pozemok parc. č. 704/2 o výmere 20 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 

na oddelenie pozemku p. č. 704/2, ktorý vyhotovil dňa  

31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN,  

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924  

a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,  

katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20, 

oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 704 

o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha        

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 799. 
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II. u r č u j e 

             prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného v bode I.  

         tohto uznesenia, v správe Správy ciest Trenčianskeho  

          samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  

          nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Melčice –  

         Lieskové, v katastrálnom území Zemianske Lieskové,  

           parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 704/2 o výmere 20 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20   

        na oddelenie pozemku p. č. 704/2, ktorý vyhotovil dňa  

           31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN,  

          Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924  

           a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,  

           katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20,  

        oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č.  

          704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

           a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata  

           na LV č. 799, 

           ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve  

           nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.  

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

         nadobúdateľovi – kupujúcemu F - marketing, s. r. o., 

           Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 43 977 596 do výlučného 

           vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  

           600,00 EUR (slovom: šesťsto eur). 

 

III. s ch v a ľ u j e 

           odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast- 

           níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

           Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

       Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa 

           v okrese Trenčín, v obci Melčice - Lieskové,  

           v katastrálnom území Zemianske Lieskové, parcela  

           registra „C“ 

- pozemok parc. č. 704/2 o výmere 20 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 

           na oddelenie pozemku p. č. 704/2, ktorý vyhotovil dňa 

           31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN,  

          Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 

           a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

           katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20,  

        oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č.  

           704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

            a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata 

            na LV č. 799, 

            ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlast- 

            níctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

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

            celkov nadobúdateľovi – kupujúcemu F - marketing,  

            s. r. o., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 43 977 596  

            do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu 
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            vo výške 600,00 EUR (slovom: šesťsto eur). 

 

      Hlasovanie poslancov č.6: ZA:              37                                                                                                          

                                PROTI:            -                                                         

                                ZDRŽAL SA:        -     

                                NEHLASOVALI:      4 

                                PRÍTOMNÍ:        41            

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 6. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Daniela  

       Beniaka.            

 

       U z n e s e n i e  číslo 477/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 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. 8474 k. ú. Beluša, nachádzajúcom sa v obci  

       Beluša, okres Púchov, 

       parcela registra „E“ 

       - pozemok parc. č. 8028 o výmere 13734 m
2
, druh pozemku  

         zastavaná plocha a nádvorie: 

- existenciu, prevádzkovanie, vykonávanie údržby, opráv,   

rekonštrukcií či akýchkoľvek iných úkonov potrebných   

na zabezpečenie bezpečnej prevádzky plynárenských 

zariadení a uplatňovania práv a plnenia povinností 

prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti        

s týmito zariadeniami 

   v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 053/2020, 

ktorý vyhotovil dňa 03.04.2020 Ing. Matej Papšo, GeoID  

s.r.o., Hatné 210, 018 02 Hatné, IČO: 46 659 757 a bol 

úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym 

odborom dňa 20.04.2020 pod č. 240/20 

- vstup a vjazd osôb a motorových vozidiel oprávneného    

z vecného bremena alebo ním poverených osôb na zaťažený 

pozemok za účelom zabezpečenia činností súvisiacich      

s prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou či 

akýmikoľvek inými úkonmi potrebnými na zabezpečenie 

bezpečnej prevádzky týchto plynárenských zariadení    

a uplatňovania práv a plnenia povinností prevádzko-

vateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito 

zariadeniami, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 

rozsahu bude vzťahovať na celú dotknutú nehnuteľnosť 

- na dobu neurčitú 

- v prospech oprávneného z vecného bremena – Daniela 

Beniaka, M. Kukučína 790/27, 018 61 Beluša a každodobého 

vlastníka distribučného plynovodu 

- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 
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Beluša vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 37 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 205,35 EUR (slovom: 

dvestopäť eur tridsaťpäť centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č.7: ZA:              38                                                                                                          

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        -     

                                 NEHLASOVALI:      3 

                                 PRÍTOMNÍ:        41            

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 6. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    

   registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej   

   vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.    

 

       U z n e s e n i e  číslo 478/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 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. 8474 k. ú. Beluša, nachádzajúcom sa v obci 

       Beluša, okres Púchov, 

      parcela registra „E“ 

      -  pozemok parc. č. 8028 o výmere 13734 m
2
, druh pozemku   

         zastavaná plocha a nádvorie: 

- uloženie verejného vodovodu 

   v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 053/2020, 

ktorý vyhotovil dňa 03.04.2020 Ing. Matej Papšo, GeoID  

s.r.o., Hatné 210, 018 02 Hatné, IČO: 46 659 757 a bol 

úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym 

odborom dňa 20.04.2020 pod č. 240/20 

- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 

automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác 

spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňo-vaním porúch, 

vykonávaním opráv a rekonštrukcií verejného vodovodu 

- na dobu neurčitú 

 

- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena 

- Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ul. Nová 133, 

017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 

- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Beluša vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 60 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 333,00 EUR (slovom: 

tristotridsaťtri eur), ktorú uhradí Vladimír Belobrad, 

ul. J. A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša. 

 

      Hlasovanie poslancov č.8: ZA:              39                                                                                                           

                                PROTI:            -                                                          

                                ZDRŽAL SA:        -      
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                                NEHLASOVALI:      2 

                                PRÍTOMNÍ:        41            

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

      registra "C" parc. č. 883/1 k.ú. Ivanovce v prospech Mgr.    

      Martiny Chovancovej.          

 

  U z n e s e n i e  číslo 479/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 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. 1831 k. ú. Ivanovce, nachádzajúceho sa v obci Ivanovce,  

      okres Trenčín, 

      parcela  registra „C“ 

-  pozemok parc. č. 883/1 o výmere 3399 m2, druh pozemku  
zastavaná plocha a nádvorie: 

- umiestnenie a uloženie NN prípojky 

  v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 266/2020 na vyzna-

čenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, 

práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. číslo registra 

C KN 883/1, ktorý vyhotovil dňa 26.05.2020 Ing. 

Rastislav Mikláš, RMG, M. R. Štefánika 12, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, IČO: 43114458 a bol úradne overený 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 10. júna 

2020 pod číslom 750/20 (diel č. 1 vo výmere 25 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 Mgr. Martiny Chovancovej, bytom Komenského 

827/41, 020 01 Púchov a každodobého vlastníka pozemkov 

registra „C“ parc. č. 336/1 o výmere 644 m
2
, č. 336/2     

o výmere 669 m
2
, č. 336/3 o výmere 735 m

2
, č. 336/4        

o výmere 696 m
2
, č. 336/5 o výmere 274 m

2
, č. 336/6   

  o výmere 6 m
2
, všetky parcely druh pozemku záhrada k. ú.    

  Ivanovce 

- za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Ivanovce vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 25 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 99,00 EUR (slovom: 

deväťdesiatdeväť eur). 

 

      Hlasovanie poslancov č.9: ZA:              39                                                                                                              

                                PROTI:            -                                                            

                                ZDRŽAL SA:        -         

                                NEHLASOVALI:      2    

                                PRÍTOMNÍ:        41            

                                POČET POSLANCOV: 47 
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 6. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech Obce    

       Kočovce.            

 

       U z n e s e n i e  číslo  480/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 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. 1619 k.ú. Rakoľuby, nachádzajúceho sa v obci Kočovce,  

       okres Nové Mesto nad Váhom, 

       parcela  registra „C“ 

       - pozemok parc. č. 222/1 o výmere 3746 m
2
, druh pozemku 

         zastavaná plocha a nádvorie 

- umiestnenie verejného vodovodu 

  v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 33183287-17-20    

na vyznačenie vecného bremena na parc. č. 222/1, 

vyhotoveného dňa 17.3.2020 Ing. Branislavom Novákom, 

Legionárska 47, 911 01 Trenčín, IČO: 33183287, úradne 

overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 31.3.2020 pod č. G1- 225/2020 

(diel 1 vo výmere 39 m
2
) 

- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 

automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác 

spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, 

vykonávaním opráv a rekonštrukcií verejného vodovodu 

- na dobu neurčitú 

- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – 

OBEC KOČOVCE, 916 31 Kočovce 280, IČO: 00311685 

- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Kočovce vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 39 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 216,45 EUR (slovom: 

dvestošestnásť eur štyridsaťpäť centov), ktorú uhradí 

Peter Kočický, Piaristická 38, 911 01 Trenčín. 

-  

      Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              40                                                                                                             

                                 PROTI:            -                                                          

                                 ZDRŽAL SA:        -       

                                 NEHLASOVAL:       1  

                                 PRÍTOMNÍ:        41           

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
   registra "C" parc. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v pros-  

   pech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.   

 

       U z n e s e n i e  číslo 481/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 
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       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. 321 k. ú. Horné Motešice, nachádzajúcom sa v obci 

      Motešice, okres Trenčín, 

       parcela registra „C“ 

      - pozemok parc. č. 1861/1 o výmere 12671 m
2
, druh pozemku  

        zastavaná plocha a nádvorie: 

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné úpravy 

elektroenergetických zariadení a ich odstránenie 

  v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 37666401-

5/2020 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia   

inžinierskych sietí a ochranného pásma vo vyznačenom 

rozsahu a oddelenie pozemkov, parcely č. 925/60       

a 925/61, ktorý vyhotovil dňa 3.2.2020 Ing. Peter Drha – 

Geofit, Partizánska 13, 911 01 Trenčín, IČO: 37666401   

a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrál-

nym odborom dňa 13.02.2020 pod č. 179/20 ako koridor 

vecných bremien (parc. č. 1861/1, diel č. 5 vo výmere 37 

m
2
): 

- na dobu neurčitú 

- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – 

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

Bratislava, IČO: 36 361 518 

- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Motešice vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 37 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 146,52 EUR (slovom: 

stoštyridsaťšesť eur päťdesiatdva centov), ktorú uhradí 

Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, IČO: 

00311804. 

 

       Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              39                                                                                                         

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        -   

                                  NEHLASOVALI:      2 

                                  PRÍTOMNÍ:        41            

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 6. g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 

       koch registra "C" parc. č. 603/1 a č. 603/2 k.ú. Vieska    

       - Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti,     

       a. s., Považská Bystrica.         

 

       U z n e s e n i e  číslo 482/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 
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       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. 2692 k. ú. Vieska - Bezdedov, nachádzajúcich sa  

       v obci Púchov, okres Púchov, 

       parcely  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 603/1 o výmere 2955 m
2
, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie, 

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

zastavaná plocha a nádvorie: 

- uloženie kanalizačného potrubia so šachtami, výtlačného  

kanalizačného potrubia a vodovodného potrubia 

  v rozsahu podľa geometrických plánov: 

- č. 305/2015 na vyznačenie rozsahu vecného bremena         

na priznanie práva uloženia vodovodu a kanalizácie     

na KN-C p.č. 618/1, 634/9, 603/1-2 a KN-E p.č. 618/2  

a 620, vyhotoveného dňa 06.09.2015 Ing. Jankou 

Stehlíkovou, GEODET v.o.s., Pavla Mudroňa 45, 036 01 

Martin, IČO: 36390674, úradne overeného Okresným úradom 

Púchov, katastrálnym odborom dňa 16.09.2015 pod č. 461/15 

- č. 306/2015 na vyznačenie rozsahu vecného bremena        

na priznanie práva uloženia vodovodu a kanalizácie, 

vyhotoveného dňa 27.09.2015 Ing. Jankou Stehlíkovou, 

GEODET v.o.s., Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, IČO: 

36390674, úradne overeného Okresným úradom Púchov, 

katastrálnym odborom dňa 14.10.2015 pod č. 526/15 

- vstup na dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere za účelom  

prístupu k stavbe v súvislosti s jej prevádzkovaním,  

vykonávaním jej údržby a opráv 

- na dobu neurčitú 

- v prospech oprávneného z vecného bremena – Považskej  

vodárenskej spoločnosti a.s., ul. Nová 133, 017 01 

Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckými 

posudkami č. 66/2019 a č. 67/2019 vo veci stanovenia   

všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemkoch využitých 

pre umiestnenie podzemných inžinierskych sietí podľa 

geometrických plánov č. 305/2015 a č. 306/2015        

v katastrálnom území Vieska – Bezdedov, vyhotovenými 

znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty 

nehnuteľností Ing. Pavlom Appelom, Stred 58/53, Považská 

Bystrica, ktorými bola stanovená hodnota jednorazovej   

odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra 

„C“ parc. č. 603/1 a č. 603/2 vo výške 2,77 EUR/m
2
, čo je 

pri výmere 1612,84 m
2 
náhrada celkom vo výške 4467,57 EUR 

(slovom: štyritisícštyristošesťdesiatsedem eur päťdesiat-

sedem centov). 
 

      Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              39                                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                         

                                  ZDRŽAL SA:        -      

                                  NEHLASOVALI:      2 

                                  PRÍTOMNÍ:        41 

                                  POČET POSLANCOV: 47  
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 6. h) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          

       k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik od Obce Nitrianske  

       Pravno.            

       

       U z n e s e n i e  číslo 483/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

      nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam          

      vo výlučnom vlastníctve Obce Nitrianske Pravno, Námestie  

      SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 00318337: 

- k pozemkom nachádzajúcim sa v okrese Prievidza, v obci  
Nitrianske Pravno, v katastrálnom území Nitrianske Pravno: 

- parcela KN-C č. 2052/15 – zastavaná plocha a nádvorie         

  o výmere 91 m
2
, 

- parcela KN-C č. 2054/20 – zastavaná plocha a nádvorie  

  o výmere 70 m
2
, 

- parcela KN-C č. 2054/24 – zastavaná plocha a nádvorie       

  o výmere 1 m
2
, 

  odčlenených od pozemku parc. KN-E č. 5207 - trvalý  

  trávnatý porast o výmere 14 822 m
2
, v katastrálnom území  

       Nitrianske Pravno, zapísanom na LV č. 1, geometrickým  

     plánom č. 26/2019 na zameranie stavieb a majetkovopráv.  

       vysporiadanie p.c.2052/15,2054/20,24, ktorý vyhotovil 

       GEOMETRA Ing. Dana Gašparovičová, Námestie Slobody 22, 

       971 01 Prievidza, IČO: 34341897, úradne overil katastrál- 

       ny odbor Okresného úradu Prievidza, Ing. Barbora Petris-  

       ková, dňa 12.12.2019 pod číslom 1338/19, 

- k pozemku parc. KN-C č. 2054/16 – zastavaná plocha  
  a nádvorie o výmere 319 m

2
, nachádzajúcemu sa v okrese 

  Prievidza, v obci Nitrianske Pravno, v katastrálnom 

         území Nitrianske Pravno, zapísaný na LV č. 1, 

     kúpou za celkovú kúpnu cenu 7.836,- eur s DPH (slovom:  

     sedemtisícosemstotridsaťšesť eur). 
 

      Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              39                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                           

                                  ZDRŽAL SA:        -        

                                  NEHLASOVALI:      2   

                                  PRÍTOMNÍ:        41 

                                  POČET POSLANCOV: 47  

Pozn.: 

- bod 6. i) bol stiahnutý z rokovania pred hlasovaním.  
 

6. j) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva  
       Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 341/2019 zo dňa  

       23.9.2019.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 484/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 
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z m e n u  uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 341/2019 zo dňa 23.09.2019 tak, 

že v texte uznesenia sa údaj o výmere pozemku registra „C“ 

parc. č. 372/2 - „3109 m
2
“ nahrádza výmerou „2502 m

2
“. 

 

      Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              37                                                                                                         

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        -   

                                  NEHLASOVALI:      3 

                                  PRÍTOMNÍ:        40 

                                  POČET POSLANCOV: 47  

 

 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa  
    čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja.       

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 485/2020 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

   na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

   odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky: 

1. Domova sociálnych služieb – Zemianske Podhradie, 913 07 
Zemianske Podhradie č. 4: 

- pohľadávka vo výške 4194,04 eur voči Anne Mrázikovej, 
rod. Mrázikovej, nar. 30.07.1940, naposledy bytom 

Zemianske Podhradie č. 4, zomr. 29.06.2019, 
2. Centra sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, Ul. 

Textilná 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou: 

- pohľadávka vo výške 6716,91 eur voči Viliamovi 
Poništovi, rod. Poništovi, nar. 29.03.1947, posledný 

trvalý pobyt Textilná 900/7, Bánovce nad Bebravou, zomr. 

09.09.2018. 

    

   Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              34                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        -      

                               NEHLASOVALI:      5 

                               PRÍTOMNÍ:        39 

                               POČET POSLANCOV: 47  

 

 

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa 

zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako 

súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.  

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 486/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 
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    s ch v a ľ u j e 

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 

    kraja č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň,  

    Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej  

    školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín. 

 

   Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              38                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVALI:      2 

                               PRÍTOMNÍ:        40 

                               POČET POSLANCOV: 47  

 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení 

VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 

3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku         

na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného 

zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto 

príspevkov.         _ 

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

    

    U z n e s e n i e  číslo 487/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK 

č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, 

príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady      

v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení 

podmienok úhrady týchto príspevkov. 

  

   Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              39                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        40 

                               POČET POSLANCOV: 47  

 

 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine   
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 

so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.      

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

 

   U z n e s e n i e  číslo 488/2020 
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    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

   s účinnosťou od 01.09.2020 - Dodatok č. 4 k Zriaďovacej 

listine Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 

so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, číslo: 

T/2007/03886-47 zo dňa 22.08.2007, IČO: 17053668. 

 

   Hlasovanie poslancov č.19: ZA:              38                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVALI:      2 

                               PRÍTOMNÍ:        40 

                               POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl   
 v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.      __ 

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

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 

2, 911 35 Trenčín.        ___ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 489/2020 

        Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

        zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

        d e l e g u j e 

        doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., Ing. Ladislava Matejku,  

      MVDr. Stanislava Svatika, PhDr. Štefana Škultétyho - 

       do Rady školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2,  

       Trenčín, so  sídlom 1. mája 2, 911 35 Trenčín, na ďalšie  

        funkčné obdobie. 

 

 Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                              PROTI:            -                                                       

                                              ZDRŽAL SA:        -    

                                              NEHLASOVALI:      2 

                                              PRÍTOMNÍ:        40 

                                              POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  

       náziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad    

       Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce  

       nad Bebravou.          

 

       U z n e s e n i e  číslo 490/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

  

      d e l e g u j e 
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Ing. Máriu Hajšovú, PhD., Ing. Zuzanu Máčekovú, PhDr. 

PaedDr. Rudolfu Novotnú, Ing. Juraja Maláňa - do Rady 

školy pri Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 

Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

 11. c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  

        náziu, Jablonská 301/5, Myjava, so sídlom Jablonská 301/5,     

        907 01 Myjava.         __ 

 

        U z n e s e n i e  číslo 491/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

        na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

        d e l e g u j e  

Mgr. Annu Abramovičovú, Pavla Halabrína, doc. MUDr. Jána 

Bielika, CSc., Mgr. Evu Ušiakovú - do Rady školy      

pri Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava, so sídlom Jablonská 

301/5, 907 01 Myjava, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-     
   náziu M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom,   

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

 

       U z n e s e n i e  číslo 492/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

      d e l e g u j e 

       Mgr. Dušana Bublavého, Ing. Annu  Halinárovú,  JUDr.  

       Vladimíra  Fraňa, LL.M., Ing. Jozefa Trstenského –  

      do Rady školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Športová 41,  

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

       Mesto nad Váhom, na ďalšie funkčné obdobie. 
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Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. e) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  
   náziu, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

   234/8, 017 01 Považská Bystrica.      _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 493/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., Mgr. Juraja 

Smatanu, MUDr. Igora Steinera, MPH, Ing. Vieru Zboranovú -  

do Rady školy pri Gymnáziu, Školská 234/8, Považská 

Bystrica, so sídlom Školská 234/8, 017 01 Považská 

Bystrica, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. f) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  
   náziu, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského  

   2/1074, 958 01 Partizánske.       __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 494/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD., Tomáša Merašického, Ing. 

Ivetu Randziakovú, Ericha Dvonča - do Rady školy       

pri Gymnáziu, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom 

Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske, na ďalšie funkčné 

obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  
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11. g) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  

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

   020 15 Púchov.         _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 495/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Mgr. Rastislava Heneka, Ing. Milana Panáčka, Romana 

Hvizdáka, prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD. - do  Rady  

školy pri Gymnáziu, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 

1. mája 905, 020 15 Púchov, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. h) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob-  
   chodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu  

   2, 971 29 Prievidza.        __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 496/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

       d e l e g u j e 

Ing. Richarda Takáča, MUDr. Petra Oulehle, MUDr. Mohameda   

Hemzu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú - do Rady školy       

pri Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom  

F. Madvu 2, 971 29 Prievidza, na ďalšie funkčné obdobie. 

       

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. i) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob- 
   chodnej akadémii, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,     

   so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.   

 

       U z n e s e n i e  číslo 497/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e  
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Mgr. Juraja Smatanu, Františka Matušíka, doc. PhDr. 

PaedDr. Karola Janasa, PhD., MUDr. Igora Steinera, MPH - 

do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Jesenského 259/6, 

Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 

Považská Bystrica, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. j) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Škole  
   umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  

       Staničná 8, 911 05 Trenčín.       _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 498/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Ing. Ladislava Matejku, Bc. Eduarda Fila, doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD., Ing. Juraja Maláňa -  do Rady školy     

pri Škole umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín,     

so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín, na ďalšie funkčné 

obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. k) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-  
   nej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské  

       294, 018 52 Pruské.        __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 499/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

MUDr. Viliama Cíbika, PhD., Ing. Petra Marušinca, Ing. 

Juraja Horta, Ing. Jána Kopšu -  do Rady školy pri Strednej 

odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 

018 52 Pruské, na ďalšie funkčné obdobie. 
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Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. l) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
       pri Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín,  

       so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.    

 

       U z n e s e n i e  číslo 500/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Bc. Eduarda Fila, Ing. Miloša Mičegu, Bc. Tomáša Vaňa, 

Vladimíra Bielika - do Rady školy pri Strednej odbornej 

škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokoli-

cami 14, 911 01 Trenčín, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. m) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-  
   nej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,  

   Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01  

   Nové Mesto nad Váhom.        __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 501/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Mgr. Dušana Bublavého, JUDr. Vladimíra Fraňa, LL.M., Ing.  

Jozefa Trstenského, doc. Ing. Jozefa Budaya, CSc. - do Rady  

školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, 

Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom 

Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, na ďalšie 

funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  
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11. n) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 

   nej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 

   Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.  __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 502/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Mgr. Rastislava Heneka, Ing. Milana Panáčka, Romana 

Hvizdáka, Ing. Jozefa Bystrického - do Rady školy        

pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 

1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov,    

na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. o) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
   nej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 

   24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického 24, 912 50  

   Trenčín.          __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 503/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., Ing. Ladislava Matejku, 

MVDr. Stanislava Svatika, Ing. Martina Hoštáka - do Rady  

školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul.  

P. Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického  

24, 912 50 Trenčín, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. p) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-  
   nej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2, Považská  

   Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská  

   Bystrica.          __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 504/2020 
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      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Ing. Vieru Zboranovú, Františka Matušíka, Ing. Jozefa 

Kerúľa, Ing. Vladimíra Kollára, MEng. - do Rady školy    

pri Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2, 

Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 

Považská Bystrica, na ďalšie funkčné obdobie. 

      

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. q) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
   nej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom  

       Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.      __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 505/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Mgr. Annu Abramovičovú, Pavla Halabrína, Ing. Annu 

Halinárovú, Ing. Branislava Škápika - do Rady školy     

pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava,    

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

obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. r) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
   nej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,    

   so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.   __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 506/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Mgr. Dušana Bublavého, Ing. Annu Halinárovú, Ing. Jozefa    

Trstenského, Ing. Stanislavu Chlapíkovú - do Rady školy 

pri Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové Mesto 

nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto      
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nad Váhom, na ďalšie funkčné obdobie. 

        

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. s) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-  
   nej priemyselnej škole, Ul. slovenských partizánov 1132/52,  

   Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov  

   1132/52, 017 01 Považská Bystrica.      __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 507/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., MUDr. Igora 

Steinera, MPH, Františka Matušíka, doc. Ing. Petra  

Kriššáka, PhD. - do Rady školy pri Strednej priemyselnej   

škole, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská 

Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1132/52, 

017 01 Považská Bystrica, na ďalšie funkčné obdobie. 

       

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

11. t) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred- 
   nej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom  

   Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.       __ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 508/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2020 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Ing. Juraja Maláňa, Bc. Tomáša Vaňa, MVDr. Stanislava 

Svatika, PhDr. Štefana Škultétyho - do Rady školy       

pri Strednej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín,     

so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, na ďalšie funkčné 

obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.20: ZA:              38                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      2 
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                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

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

 ného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. 

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 509/2020 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

     na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020 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“, ktorého 

prijímateľom je Metodicko-pedagogické centrum Bratislava; 

b) poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu 
Trenčianskeho 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 zapojenej strednej škole v danom  

mesiaci nebudú postačovať jej vlastné zdroje. 

      

     Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              37                                                                                                        

                                 PROTI:            -                                                     

                                 ZDRŽAL SA:        -  

                                 NEHLASOVALI:      3 

                                 PRÍTOMNÍ:        40 

                                 POČET POSLANCOV: 47  

 

 

13. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-

tičných fondov.           

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb –  

SLOVEN v Slavnici".         

 

      U z n e s e n i e  číslo 510/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2020 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

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

„Vypracovanie energetického auditu pre Centrum  

sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici“ realizovaného   
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v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok zameranej na rozvoj energetických 

služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy OPKZP-

PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia a ktorého ciele 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 podmienkami  

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 1 566,00 eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.22: ZA:              34                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      6 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

13. b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb 

       – KOLONKA v Púchove".         

 

      U z n e s e n i e  číslo 511/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2020 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„Vypracovanie energetického auditu pre Centrum 

sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove“ realizovaného  

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok zameranej na rozvoj energetických 

služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy 

   OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia a ktorého ciele 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-
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kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 396,00 

eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.22: ZA:              34                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      6 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

13. c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Školský internát Strednej  

       športovej školy Trenčín".        

 

   U z n e s e n i e  číslo 512/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2020 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát  

Strednej športovej školy Trenčín“ realizovaného v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok zameranej na rozvoj energetických služieb na 

regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-

2019-53 z Operačného programu Kvalita životného pros-

tredia a ktorého ciele 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 540,00 

eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
TSK. 

        

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.22: ZA:              34                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      6 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  
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13. d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ  

       obchodu a služieb Prievidza".       

 

   U z n e s e n i e  číslo 513/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2020 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza“ realizovaného    

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok zameranej na rozvoj energetických 

služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia a ktorého ciele 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 288,00 

eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.22: ZA:              34                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      6 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

13. e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ  

       Nové Mesto nad Váhom".         

 

      U z n e s e n i e  číslo 514/2020 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2020 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

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

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský  
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internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom“ realizovaného   

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok zameranej na rozvoj energetických 

služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia a ktorého ciele 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 podmienkami 

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 396,00 eur; 

d)  financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.22: ZA:              34                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      6 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

13. f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-  

       vratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom  

       "Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

       pri Spojenej škole Púchov".        

 

   U z n e s e n i e  číslo 515/2020 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

      na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2020 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri Spojenej škole Púchov“ realizovaného v rámci výzvy 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej 

a miestnej úrovni, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53    

z Operačného programu Kvalita životného prostredia     

a ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčian-

skeho 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-
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kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 1 032,00 

eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz- 
počtu TSK. 

       

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.22: ZA:              34                                                                                                          

                                             PROTI:            -                                                       

                                             ZDRŽAL SA:        -    

                                             NEHLASOVALI:      6 

                                             PRÍTOMNÍ:        40 

                                             POČET POSLANCOV: 47  

 

 

14. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom  
    v Bojniciach za rok 2019.         

    Predkladal: Ing. Vladimír Vido-riaditeľ NsP Prievidza-Bojnice  

 

U z n e s e n i e  číslo 516/2020 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. júla 2020  

prerokovalo a 

 

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

Výročnú správu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom  

v Bojniciach za rok 2019. 

 

   Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              37                                                                                                          

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        -    

                               NEHLASOVALI:      2 

                               PRÍTOMNÍ:        39 

                               POČET POSLANCOV: 47  

 

 

15. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica  
    za rok 2019.           

    Predkladal: MUDr. Igor Steiner, MPH-riaditeľ NsP Pov. Bystrica  

 

    U z n e s e n i e  číslo 517/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

   v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. júla 2020  

    prerokovalo a 

 

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

    Výročnú správu Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica 

    za rok 2019. 

 

    Hlasovanie poslancov č.24: ZA:              37                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVALI:      2 

                               PRÍTOMNÍ:        39 

                               POČET POSLANCOV: 47  
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16. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2019. 
    Predkladal: MUDr. Henrich Gašparík, PhD.–riaditeľ NsP Myjava  

 

U z n e s e n i e  číslo 518/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. júla 2020  

    prerokovalo a 

 

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

 Výročnú správu Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2019. 

  

   Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              37                                                                                                          

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        -    

                               NEHLASOVALI:      2 

                               PRÍTOMNÍ:        39 

                               POČET POSLANCOV: 47  

 

 

17. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďo- 
    vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

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

U z n e s e n i e  číslo 519/2020 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. júla 2020  

    prerokovalo a 

 

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

 Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc  v zriaďovateľ- 

 skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

 Hlasovanie poslancov č.26: ZA:              37                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        -    

                               NEHLASOVALI:      2 

                               PRÍTOMNÍ:        39 

                               POČET POSLANCOV: 47  

 

 

 

Trenčín,    10. 7. 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 XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 6. júla 2020. 

 

472/2020 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

473/2020 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII.     

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja. 

474/2020 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

           kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

           júl – december 2020.    

475/2020 – Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

476/2020 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. _____ 

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

          "C" p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech 

          F – marketing, s.r.o., Trenčín.      

477/2020 – b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša 

              v prospech Daniela Beniaka.    

478/2020 - c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša 

              v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 

              Považská Bystrica.    

479/2020 - d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "C" parc. č. 883/1 k.ú. Ivanovce 

              v prospech Mgr. Martiny Chovancovej.  

480/2020 - e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby 

              v prospech Obce Kočovce.    

481/2020 - f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "C" parc. č. 1861/1 k. ú. Horné 

              Motešice v prospech Západoslovenskej distribučnej,  

              a.s., Bratislava.   

482/2020 - g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemkoch registra "C" parc. č. 603/1 a č. 603/2  

              k.ú. Vieska - Bezdedov v prospech Považskej vodá- 

              renskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.   

483/2020 – h) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva  

              k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik od Obce Nitrianske  

              Pravno. 

Bod i) bol vypustený z rokovania:   

         – i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

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

              z evidencie formou fyzickej likvidácie.     

484/2020 – j) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 341/2019 

              zo dňa 23.9.2019. 
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485/2020 – Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok 

           podľa čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia  

           s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

486/2020 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým 

           sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín 

           ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14,  

           Trenčín.  

487/2020 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým  

           sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, 

           VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky 

           príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

           zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup 

           potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné 

           náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

           a určení podmienok úhrady týchto príspevkov. 

488/2020 – Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine   

           Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 

           so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.   

489/2020 – Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl   

       v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.      

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 
pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín,  

so sídlom 1. mája 2, 911 35 Trenčín.  

490/2020 – b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2,  

              Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2,  

              957 01 Bánovce nad Bebravou.   

491/2020 – c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

              pri Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava, so sídlom  

              Jablonská 301/5, 907 01 Myjava.   

492/2020 – d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Športová 41, Nové  

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

              Mesto nad Váhom.   

493/2020 – e) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Gymnáziu, Školská 234/8, Považská Bystrica,  

              so sídlom Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica. 

494/2020 – f) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

              pri Gymnáziu, Komenského 2/1074, Partizánske,  

              so sídlom Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.  

495/2020 – g) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Gymnáziu, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 

              1. mája 905, 020 15 Púchov.      

496/2020 – h) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza,  

              so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza.    

497/2020 – i) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Obchodnej akadémii, Jesenského 259/6, Považská  

              Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44  

              Považská Bystrica. 
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498/2020 – j) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Škole umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, 

              so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.   

499/2020 – k) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

              pri Strednej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, 

              so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské.  

500/2020 – l) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14,  

              Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01  

              Trenčín.   

501/2020 – m) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

              pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb,  

              Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom 

              Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

502/2020 – n) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 

1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264,  
020 01 Púchov.   

503/2020 – o) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

              pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul.  

              P. Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P.  

              Jilemnického 24, 912 50 Trenčín.  

504/2020 – p) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 

              341/2, Považská Bystrica, so sídlom Športovcov  

              341/2, 017 49 Považská Bystrica. 

505/2020 – q) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8,  

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

506/2020 – r) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové  

              Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové  

              Mesto nad Váhom. 

507/2020 – s) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Strednej priemyselnej škole, Ul. slovenských  

              partizánov 1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul.  

              slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská  

              Bystrica.   

508/2020 – t) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

              pri Strednej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín,  

              so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.   

509/2020 – Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďo- 

           vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii  

           detí a žiakov“. 

510/2020 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená- 

           vratný finančný príspevok v rámci európskych štruktu- 

           rálnych a investičných fondov.       

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

s názvom "Vypracovanie energetického auditu        

pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici “. 

511/2020 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

              o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP 
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              s názvom "Vypracovanie energetického auditu  

              pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove". 

512/2020 – c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP  

              s názvom "Vypracovanie energetického auditu  

              pre Školský internát Strednej športovej školy  

              Trenčín".        

513/2020 – d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP  

              s názvom "Vypracovanie energetického auditu  

              pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb  

              Prievidza".  

514/2020 – e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

              o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP  

              s názvom "Vypracovanie energetického auditu  

              pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom". 

515/2020 – f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP 

              s názvom "Vypracovanie energetického auditu  

              pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov".  

516/2020 – Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza  

           so sídlom v Bojniciach za rok 2019.   

517/2020 – Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská  

           Bystrica za rok 2019.  

518/2020 - Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok  

           2019. 

519/2020 - Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc   

           v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv- 

           neho kraja.  

 

  

 


