
 U Z N E S E N I A 
zo VI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 7.7.2014 

 
 
 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 129/2014 
    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
    na svojom zasadnutí dňa 7.7. 2014 prerokovalo a 
      
    s ch v a ľ u j e  
    A) overovateľov zápisnice:  
         I. overovateľ: František MATUŠÍK  
        II. overovateľ: MUDr. Igor STEINER 
             
    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:        35                   
                               PROTI:      -                
                               ZDRŽAL SA:  -                              
                               NEHLASOVAL: - 
 
 
    B) program VI. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 7.7.2014:  
       1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
          a programu rokovania).    
          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

       2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV.  
          a V. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  
          samosprávneho kraja.  
          Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

       3. Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Útvaru hlavného  
          kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
          Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

       4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  
          Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

       5. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného  
          majetku TSK.         __  
          Predkladá: Mgr.Michal Žitňanský,LL.M.–ved.odd.práv.,SMaVO 
           a) Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho  
             samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v k.ú.  
             Drietoma do správy správcu – Správy ciest  
             Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3,  
             911 05 Trenčín. 
          b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  
             na pozemkoch CKN parc.č. 2493/49, 2493/50 a 2493/51  
             k.ú. Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú  
             za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  
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             distribučnú, a.s.. 
          c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  
             na pozemku CKN parc.č. 1710 k.ú. Uhrovec na dobu  
             neurčitú za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  
             distribučnú, a.s.. 
 

       6. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho  
          samosprávneho kraja.            
          Predkladá: Mgr.Michal Žitňanský,LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 
 

        7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho  
          samosprávneho kraja.   
          Predkladá: Mgr.Michal Žitňanský,LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 

 

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK 
   číslo 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK  
   na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho  
   samosprávneho kraja.   
   Predkladá: Ing. Milan Semanco-vedúci odb.region. rozvoja 
 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo  7/2014  
   o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach  
   zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa  
   zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  
   a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých  
   zákonov v znení neskorších predpisov.      
   Predkladá: PhDr. Elena Behrová–vedúca odboru soc. pomoci 

 

      10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
          Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2014, ktorým   
          sa ruší Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto  
          nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto  
          nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy,  
          Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom.  
          Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol.a kult. 
 

      11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
          Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa  
          ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode  
          Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so  
          sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie.             

   Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol. a kult. 
 

      12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  
          organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. ______ 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol.a kult. 
   a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej    
      listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15,     
      Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová. 
   b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
      listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8,  
      Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín. 
   c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
      listine Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov  
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      244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov  
      244/8, 017 01 Považská Bystrica.   
   d) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej     
      listine Krajského centra voľného času, Pod  
      Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14,  
      911 01 Trenčín. 
   e) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
      listine Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové  
      Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové  
      Mesto nad Váhom. 
   f) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
      listine Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80,  
      Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80,  
      915 01 Nové Mesto nad Váhom. 
   g) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
      listine Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky  
      s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,  
      Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky,  
      so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky. 
   h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  
      listine Považského osvetového strediska v Považskej  
      Bystrici, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01  
      Považská Bystrica. 
   i) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  
      listine Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, 
      so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  
      Bystrica. 
 

      13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK 
          na II. polrok 2014.  
          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

      14. Informatívna správa o zdravotníckych zariadeniach  
          v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013. 
          Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odb. zdrav.a HF, 

                               za účasti riaditeľov nemocníc v ZP TSK 
 

      15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
      16. Záver.                            
 
    Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:        35            
                               PROTI:      -              
                               ZDRŽAL SA:  -                              
                               NEHLASOVAL: -  
 
 
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. a V.   
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 
    U z n e s e n i e  číslo 130/2014 
    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  
    zasadnutí dňa 07. júla 2014 prerokovalo a  
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    b e r i e   na  v e d o m i e  
    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. a V.  
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:         33            
                               PROTI:       -              
                               ZDRŽAL SA:   -                             
                               NEHLASOVALI: 2 
 
 
 3. Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Útvaru hlavného  
    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.     
    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 
    U z n e s e n i e  číslo 131/2014 
    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  
    zasadnutí dňa 07. júla 2014 prerokovalo a  
 
    s ch v a ľ u j e 
    v zmysle § 19 f ods. 4. zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve  
    vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zmenu  
    organizačnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja tak, že na každom oddelení  
    útvaru hlavného kontrolóra sa ruší jedna pracovná pozícia  
    odborný pracovník. Celkový počet zamestnancov na Útvare  
    hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja sa  
    znižuje z 12 zamestnancov na 10. Táto zmena nadobúda účinnosť  
    od 08. júla 2014. 
 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:        35            
                               PROTI:      -              
                               ZDRŽAL SA:  -                              
                               NEHLASOVAL: -  
 
 
 4. 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 132/2014 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  
    zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a 
 
    I.  v y h l a s u j e 
        deň konania voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja na 29.09.2014 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 
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        Komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov  
        na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja v zložení: 
        1. Pavel HALABRÍN       
        2. doc. PhDr. PaedDr. Karol JANAS, PhD. 
        3. PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ 
        4. Ing. Richard TAKÁČ 
        5. PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ 
 
   III. u k l a d á 
        Komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov  
        na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja: 
        - predložiť 29.09.2014 Zastupiteľstvu Trenčianskeho  
          samosprávneho kraja po posúdení náležitostí prihlášok  
          kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho  
          samosprávneho kraja zoznam kandidátov za účelom  
          vykonania voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho  
          samosprávneho kraja, 
 
    IV.  u s t a n o v u j e 
         podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného   
         kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja a  
         náležitosti prihlášky nasledovne: 

a) vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude  
            zverejnené najneskôr dňa 20.08.2014 na úradnej tabuli  
            Trenčianskeho samosprávneho kraja, na internetovej  
            stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja  
            a v regionálnych printových médiách 

b) písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného  
            kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej  
            len „kandidát“) musí obsahovať: 
            - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu  
              trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu,  
              kontaktný údaj (telefón, e-mail) 
            - štruktúrovaný profesijný životopis 
            - koncepciu činnosti hlavného kontrolóra a útvaru  
              hlavného kontrolóra 
            - úradne overenú fotokópiu 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)  
            - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
            - súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu  
              podľa § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z.  
              o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
              niektorých zákonov 

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  
            16.09.2014 do 13.00 h v zalepenej obálke s označením  
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            „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  
            Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s poznámkou  
            „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná  
            pečiatka podateľne s najneskorším dátumom 16.09.2014  
         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 právo na vystúpenie v Zastupiteľstve  
            Trenčianskeho samosprávneho kraja v časovom rozsahu  
            10 minút 
         g) voľba hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho  
            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 
Zastupiteľstva 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  
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 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 
jednotlivých 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 

         h) ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú  
            dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby. 
 
    Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:        34 
                               PROTI:      -  
                               ZDRŽAL SA:  -  
                               NEHLASOVAL: -  

 
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku  
   TSK.                                                    
   Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 
  a) Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho     
     kraja so sídlom v Trenčíne v k.ú. Drietoma do správy  
     správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
     Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín.     __ 

 
      U z n e s e n i e  číslo 133/2014 
      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
      na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a 
 
      s c h v a ľ u j e  
      zverenie majetku vo vlastníctve Trenčianskeho  
      samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne – pozemkov  
      nachádzajúcich sa pod cestou III. triedy č. 050259   
      Drietoma – Horná Súča, v obci Drietoma, k.ú. Drietoma: 
      1. KN-E parc. č. 3245/13 o výmere 6 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1, 
      2. KN-E parc. č. 3245/14 o výmere 10 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1,  
      3. KN-E parc. č. 3245/15 o výmere 131 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1, 
      4. KN-E parc. č. 3245/16 o výmere 553 m2, druh pozemku 
         lesné pozemky, v 1/1, 
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      5. KN-E parc. č. 3245/22 o výmere 251 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1, 
      6. KN-E parc. č. 3253/1  o výmere 17 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1, 
      7. KN-E parc. č. 3253/22 o výmere 426 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1, 
      8. KN-E parc. č. 3254/11 o výmere 13 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1, 
      9. KN-E parc. č. 3254/12 o výmere 140 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky, v 1/1, 
     10. KN-E parc. č. 3254/23 o výmere 1211 m2, druh pozemku  
         lesné pozemky,v 1/1, 
     11. KN-E parc. č. 5101/21 o výmere 280 m2, druh pozemku  
         ostatné plochy, v 1/1, 
     12. KN-E parc. č. 5103/15 o výmere 146 m2, druh pozemku  
         vodné plochy, v 1/1, 
     13. KN-E parc. č. 5103/16 o výmere 49 m2, druh pozemku  
         vodné plochy, v 1/1, 
     14. KN-E parc. č. 5103/17 o výmere 25 m2, druh pozemku  
         vodné plochy, v 1/1, 
     15. KN-E parc. č. 5103/18 o výmere 33 m2, druh pozemku  
         vodné plochy, v 1/1, 
     16. KN-E parc. č. 5104 o výmere 277 m2, druh pozemku  
         ostatné plochy, v 1/1 
     - do správy správcovi – príspevkovej organizácii  
       Trenčianskeho samosprávneho kraja: Správa ciest  
       Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3,   
       911 05 Trenčín, IČO : 37915568 
     - za účelom plnenia úloh príspevkovej organizácie  
       vymedzených predmetom činnosti v jej zriaďovacej listine  
     - dňom nadobudnutia účinnosti písomného Protokolu  
       o zverení majetku TSK do správy  
     - na dobu neurčitú. 

 
       Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:        33            
                                  PROTI:      -             
                                  ZDRŽAL SA:  -                            
                                  NEHLASOVAL: 1  
 
 
  5. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  
        na pozemkoch CKN parc.č. 2493/49, 2493/50 a 2493/51 k.ú. 
        Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú za jednorazovú  
        náhradu pre Západoslovenskú distribučnú, a.s..    

     
        U z n e s e n i e  číslo 134/2014 
        Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
        na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
        s ch v a ľ u j e  
        zriadenie vecného bremena - v prospech oprávneného  
        z vecného bremena, ktorým bude Západoslovenská  
        distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:  
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        36 361 518 - spočívajúcom v povinnosti povinného  
        z vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj  
        so sídlom v Trenčíne – strpieť na nových pozemkoch parc.  
        CKN č. 2493/49 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
        o výmere 33 m2, parc. CKN č. 2493/50 druh pozemku  
        zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2  a parc. CKN č.  
        2493/51 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  
        40 m2 odčlenených geometrickým plánom č.34125361-64/2013  
        vyhotoveného firmou GEOplán Trenčín s.r.o., geodetická  
        kancelária, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, úradne  
        overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,  
        katastrálnym odborom pod. č. 588/2013 dňa 23.10.2013,  
        z pôvodných pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja zapísaných na LV č. 1107 parc. CKN č.  
        2493/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
        9310 m2  a parc. CKN č. 2493/19 druh pozemku zastavané 
        plochy a nádvoria  o výmere 1202 m2 v katastrálnom území  
        Nové Mesto nad Váhom: 
        - zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia  
          oprávneného z vecného bremena a to v rozsahu vymedzenom  
          geometrickým plánom, 
        - užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy,  

  rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné  
  úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými  
  a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi  

          a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
          činnosti,  
        na dobu neurčitú, odplatne za dohodnutú jednorazovú  
        náhradu vo výške 8,-€ (slovom: osem Eur) za 1 m2 výmery  
        zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým  
        plánom, celkom o výmere 154 m2 vo výške 1.232,- € slovom  
        tisícdvestotridsaťdva Eur.  
 
        Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:        34            
                                   PROTI:      -             
                                   ZDRŽAL SA:  -                            
                                   NEHLASOVAL: -  
 
 
  5. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
        CKN parc.č. 1710 k.ú. Uhrovec na dobu neurčitú za  
        jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú distribučnú,a.s..  
 
        U z n e s e n i e  číslo 135/2014 
        Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
        na svojom zasadnutí dňa 07. 07. 2014 prerokovalo a  
 
        s ch v a ľ u j e  
        zriadenie vecného bremena – v prospech oprávneného  
        z vecného bremena, ktorým bude Západoslovenská  
        distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:  
        36 361 518 - spočívajúcom v povinnosti povinného  
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        z vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj  
        so sídlom v Trenčíne – strpieť na pozemku parc. CKN č.  
        1710 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1301 m²,  
        zapísaného na LV č. 1155 v kat. území Uhrovec zriadené  
        vecné bremeno – zemný elektrický kábel VN v dĺžke 10,02  
        m, vyznačeného na „Geometrickom pláne na vyznačenie  
        vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych  
        sietí na p. č. 1710 registra C KN“, vyhotoveného: GEODETI  
        Ing. Miroslav Kováč, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO:  
        18024335; 
        - na dobu neurčitú, odplatne za dohodnutú jednorazovú  
          náhradu vo výške 5,- Eur/m², výmere zameranom  
          v geometrickom pláne, celkom 20,04 m² vo výške 100,20  
          Eur.  
 
        Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:        34            
                                   PROTI:      -            
                                   ZDRŽAL SA:  -                           
                                   NEHLASOVAL: - 
 
 
  6. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho  
     samosprávneho kraja.                   
     Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 
 
     U z n e s e n i e  číslo 136/2014 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
     na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a 
 
     z r u š u j e  
     a) uznesenie číslo 159/2003 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja zo dňa 27.08.2003, v znení uznesenia   
        číslo 262/2004 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja zo dňa 23.06.2004,   
     b) uznesenie číslo 34/2006 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja zo dňa 26.04.2006 v časti II.,  
     c) uznesenie číslo 525/2008 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja zo dňa 30.04.2008 v časti II., 
     d) uznesenie číslo 283/2011 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja zo dňa 24.08.2011 v časti I., 
     e) uznesenie číslo 388/2012 Zastupiteľstva Trenčianskeho  
        samosprávneho kraja zo dňa 25.04.2012 v časti I.. 

 
     Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:        34            
                                PROTI:      -             
                                ZDRŽAL SA:  -                             
                                NEHLASOVAL: -  
 
 

7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.         __ 

     Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–vedúci odd.práv.,SMaVO 
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     U z n e s e n i e  číslo 137/2014 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
     na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014  prerokovalo a  
 
     s ch v a ľ u j e  

Zásady hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho  
kraja s účinnosťou od 1. augusta 2014. 

 
     Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:        34               
                                 PROTI:      -            
                                 ZDRŽAL SA:  -                            
                                 NEHLASOVAL: - 
 
 

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK číslo 
8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu 
rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja._   

     Predkladal: Ing. Milan Semanco-vedúci odboru region. rozvoja 
 
     U z n e s e n i e  číslo 138/2014 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
     na svojom zasadnutí dňa 7. júla 2014 prerokovalo a  
 
     s ch v a ľ u j e 
     Všeobecne záväzné nariadenie TSK číslo 8/2014 o poskytovaní  
     dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území  
     Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
     Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:         30           
                                 PROTI:       -          
                                 ZDRŽAL SA:   -                           
                                 NEHLASOVALI: 4 
 
 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2014 o poskytovaní 
starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym 
samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.          __ 

     Predkladala: PhDr. Elena Behrová – pover.ved.odd.soc. pomoci 
 
     U z n e s e n i e  číslo 139/2014 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
     v súlade s §11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z.  
     o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších  
     predpisov na svojom zasadnutí dňa 07. 07. 2014 prerokovalo a 
 
     s ch v a ľ u j e   
     Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja č. 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach 
zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym  krajom podľa zákona 
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č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
     Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:         32            
                                 PROTI:       -              
                                 ZDRŽAL SA:   -                             
                                 NEHLASOVALI: 2   
 
 
  10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
      Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2014, ktorým sa ruší  
      Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom  
      a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako  
      súčasť Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto  
      nad Váhom.           __ 
      Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.školstva a kult. 
 
      U z n e s e n i e  číslo 140/2014 
      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
      na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
      s ch v a ľ u j e  
      Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  
      kraja č. 5/2014, ktorým sa ruší Stredná odborná škola,  
      Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom a Školská jedáleň,  
      Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej  
      odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom.  
 
      Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:         31             
                                  PROTI:       -             
                                  ZDRŽAL SA:   -                             
                                  NEHLASOVALI: 3 
 
 

11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia     
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa ruší  
    školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patrovec,  
    Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec  
    249, 913 22 Trenčianske Jastrabie.      _  
    Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol. a kult. 

  
       U z n e s e n i e  číslo 141/2014 
      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
      na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
      s ch v a ľ u j e  
      Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  
      kraja č. 6/2014, ktorým sa ruší školské zariadenie  
      s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249,  
      Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 
      Trenčianske Jastrabie.    
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      Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:         31           
                                  PROTI:       -            
                                  ZDRŽAL SA:   1                            
                                  NEHLASOVALI: 2  
 
 

12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám   
    organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  _____ 
    Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol. a kult. 
    a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

   Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová,  
   so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová.    

      
     U z n e s e n i e  číslo 142/2014 

          Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
          na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
          s ch v a ľ u j e  
          s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 3 k zriaďovacej  
          listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová,  
          so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová, číslo:  
          T/2007/03886-9 zo dňa 27.06.2007, IČO: 00160601. 
  
          Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:        32           
                                      PROTI:      -             
                                      ZDRŽALI SA: 2                             
                                      NEHLASOVAL: - 

 
 

  12. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  
         Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  
         Staničná 8, 911 05 Trenčín.       
 
         U z n e s e n i e  číslo 143/2014 
         Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
         na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
         s ch v a ľ u j e  
         s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej  
         listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín,  
         so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín, číslo:  
         T/2007/03886-24 zo dňa 22.08.2007, IČO: 00161438.        
 
         Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:        34             
                                     PROTI:      -             
                                     ZDRŽAL SA:  -                             
                                     NEHLASOVAL: - 
 
 
12. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine 
       Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská  
       Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  
       Bystrica.           
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      U z n e s e n i e  číslo 144/2014 
      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
      na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
      s ch v a ľ u j e  
      s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej  
      listine Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8,  
      Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01  
      Považská Bystrica, číslo: T/2007/03886-25 zo dňa  
      22.08.2007, IČO: 00607002. 

 
       Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:        34           
                                   PROTI:      -            
                                   ZDRŽAL SA:  -                             
                                   NEHLASOVAL: - 
 
 
12. d) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  
       Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín,  
       so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.    

 
  U z n e s e n i e  číslo 145/2014 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
       na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
       s ch v a ľ u j e  
       s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej  
       listine Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14, 
       Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín,  
       číslo: T/2007/03886-57 zo dňa 22.08.2007, IČO: 34056149.        
  
       Hlasovanie poslancov č. 19: ZA:        34            
                                   PROTI:      -             
                                   ZDRŽAL SA:  -                            
                                   NEHLASOVAL: - 
 
 
12. e) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  
       Strednej odbornej školy, 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 146/2014 
       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
       na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
       s ch v a ľ u j e  
       s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej  
       listine Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto  
       nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad  
       Váhom, číslo: T/2007/03886-28 zo dňa 22.08.2007, IČO:  
       00161403. 
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       Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:        33            
                                   PROTI:      -            
                                   ZDRŽAL SA:  -                           
                                   NEHLASOVAL: 1 
 
 
12. f) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  
       Strednej odbornej školy, 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 147/2014 
       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
       na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
       s ch v a ľ u j e  
       s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej 
       listine Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80, Nové  
       Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové  
       Mesto nad Váhom, číslo: T/2007/03886-29 zo dňa 22.08.2007,  
       IČO: 00893111. 
 
       Hlasovanie poslancov č. 21: ZA:        34            
                                   PROTI:      -             
                                   ZDRŽAL SA:  -                            
                                   NEHLASOVAL: - 
 
 
12. g) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  
       Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými  
       zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky  
       a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8,  
       972 71 Nováky.          

 
    U z n e s e n i e  číslo 148/2014 
    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
    na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
    s ch v a ľ u j e  
    s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej  
    listine Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými  
    zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky  
    a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8,  
    972 71 Nováky, číslo: T/2007/03886-38 zo dňa 22.08.2007,  
    IČO: 42152551. 
 
    Hlasovanie poslancov č. 22: ZA:   34 
                                PROTI:      - 
                                ZDRŽAL SA:  - 
                                NEHLASOVAL: - 
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12. h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  
       Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici,  
       so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.  

 
     U z n e s e n i e  číslo 149/2014 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
     na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
     s ch v a ľ u j e  
     s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej  
     listine Považského osvetového strediska v Považskej  
     Bystrici, so sídlom  Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  
     Bystrica, ev. č.: TSK/2007/03327-4 schválenej uznesením  
     Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja  
     č. 275/2007 dňa 27. júna 2007, IČO: 34059067. 
 
     Hlasovanie poslancov č. 23: ZA:    34 
                                 PROTI:      - 
                                 ZDRŽAL SA:  - 
                                 NEHLASOVAL: - 
 
 

12. i) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  
       Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, so sídlom Ul.  
       odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.     
 
       U z n e s e n i e  číslo 150/2014 
       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
       na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  
 
       s ch v a ľ u j e  
       s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej  
       listine Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici,  
       so sídlom  Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica,  
       ev. č.: TSK/2007/03318-4, schválenej uznesením  
       Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č.  
       279/2007 dňa 27. júna 2007, IČO: 3405904.  
 
       Hlasovanie poslancov č. 24: ZA:    33 
                                   PROTI:      - 
                                   ZDRŽAL SA:  1 
                                   NEHLASOVAL: - 
 
 
13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.  
    polrok 2014.            
    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 
    U z n e s e n i e  číslo 151/2014 
    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
    na svojom zasadnutí dňa 7.7. 2014 prerokovalo a 
 
    s c h v a ľ u j e  
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    Plán činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  
    samosprávneho kraja na II. polrok 2014. 
 
    Hlasovanie poslancov č. 26: ZA:         31              
                                PROTI:       1           
                                ZDRŽAL SA:   -                             
                                NEHLASOVALI: 2 
 
 
14. Informatívna správa o zdravotníckych zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013.     
Predkladali: Mgr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb. zdrav.a HF 
             MUDr. Ján Belanský, MPH – riaditeľ NsP Prievidza  
                                       so sídlom v Bojniciach  
             Ing. Peter Rendek – riaditeľ NsP Pov. Bystrica 
             MUDr. Jozef Markovič – riaditeľ NsP Myjava 
 

    U z n e s e n i e  číslo 152/2014 
    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
    na svojom zasadnutí dňa 7. 7. 2014 prerokovalo a  
 
    b e r i e  na  v e d o m i e   
    Informatívnu správu o zdravotníckych zariadeniach  
    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013.  
 
    Hlasovanie poslancov č. 27: ZA:         30            
                                PROTI:       -             
                                ZDRŽAL SA:   -                             
                                NEHLASOVALI: 4 
 

 
 
Trenčín,    7.7.2014 
Spracovala: Mgr. Anna Hájková 
            zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.   
                                            predseda                                    
                                Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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T r e n č i a n s k y   s a m o s p r á v n y    k r a j 
 
 

Z o z n a m   u z n e s e n í 
zo VI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 7. júla 2014. 
 
129/2014 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  
           zápisnice, programu rokovania).    
130/2014 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV.  
           a V. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  
           samosprávneho kraja. 
131/2014 – Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Útvaru hlavného  
           kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
132/2014 - Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  
           Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
133/2014 – Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného  
           majetku TSK.                                    

a) Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho  
              samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v k.ú.  
              Drietoma do správy správcu – Správy ciest  
              Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3,  
              911 05 Trenčín. 
134/2014 – b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  
              na pozemkoch CKN parc.č. 2493/49, 2493/50 a 2493/51  
              k.ú. Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú  
              za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  
              distribučnú, a.s..    
135/2014 – c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  
              na pozemku CKN parc.č. 1710 k.ú. Uhrovec na dobu  
              neurčitú za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  
              distribučnú, a.s..     
136/2014 – Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva  
           Trenčianskeho samosprávneho kraja.               
137/2014 – Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho  
           samosprávneho kraja.      
138/2014 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK  
           číslo 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK  
           na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho  
           samosprávneho kraja. 
139/2014 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
           Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2014  
           o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach  
           zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa  
           zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane  
           detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  
           niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
140/2014 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2014, ktorým  
           sa ruší Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové  
           Mesto nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové  
           Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy,  
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           Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom.  
141/2014 - Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia     
           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa  
           ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode  
           Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie,  
           so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie.  
142/2014 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám   
           organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  __ 
           a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej  
              listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15,  
              Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51  
              Handlová.   
143/2014 – b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
              listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8,  
              Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.  
144/2014 – c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
              listine Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov  
              244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov  
              244/8, 017 01 Považská Bystrica.  
145/2014 – d) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  
              listine Krajského centra voľného času, Pod  
              Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami  
              14, 911 01 Trenčín.   
146/2014 – e) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
              listine Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové  
              Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové  
              Mesto nad Váhom.   
147/2014 – f) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  
              listine Strednej odbornej školy, Piešťanská  
              2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská  
              2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.   
148/2014 – g) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej 
              listine Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky  
              s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,  
              Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky,  
              so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky.  
149/2014 – h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  
              listine Považského osvetového strediska v Považskej  
              Bystrici, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01  
              Považská Bystrica.  
150/2014 – i) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  
              listine Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici,  
              so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  
              Bystrica.     
151/2014 – Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK  
           na II. polrok 2014.    
152/2014 - Informatívna správa o zdravotníckych zariadeniach  
           v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013.  
   


