
U Z N E S E N I A 

z XXVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25. 9. 2017 

 

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 547/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 25. 9. 2017 prerokovalo a  
      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:  

       I.  overovateľ: Ing. Richard TAKÁČ   

       II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO              

 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:             35                                                                  

                               PROTI:           -                                            

                               ZDRŽAL SA:       -                                        

                               NEHLASOVAL:      -     

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

    B) program XXVI. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 25.9.2017:  
        

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

a programu rokovania). 

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

 Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3.  Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
 Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017. 

 Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO 

a)  Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho    
 samosprávneho kraja číslo 511/2017 zo dňa 03.07.2017. 

b)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.   
 Prievidza v prospech Pavla Giertla a spol.. 

c)  Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie   
 zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Myjava       

 s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba Myjava.  

d) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej 

likvidácie - teplovodné potrubie GLSTN. 
 

5. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva  
    v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“. 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved. odb. školstva a kult.  
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6. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried  

    prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé  

    študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte  

    spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  

    príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné  

    odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2018/2019.  

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

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení  

    VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých  

    škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej  

    spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

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

8.  Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine  
    Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad  

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

    Váhom.  

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

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu     
    "Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ" v rámci  

    programu Erasmus+, realizovanom Strednou zdravotníckou  

    školou, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

    230, 017 01 Považská Bystrica. 

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

10. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2,  
    Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy,  

    Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských  

    zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk  

    praktického vyučovania SR.  

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

11.  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/4/2017 o združení finančných  
 prostriedkov a  vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi  

 Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a  

 Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra. 

 Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 
 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
13. Záver. 

 

    Hlasovanie poslancov č.2: ZA:              34                                                                 

                              PROTI:            -                                           

                              ZDRŽAL SA:        -                                       

                              NEHLASOVAL:       1    

                              POČET POSLANCOV: 45 
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 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. 

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

    U z n e s e n i e  číslo 548/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 25. septembra 2017 prerokovalo a  

 

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

    Hlasovanie poslancov č.3: ZA:              35                                                                

                              PROTI:            -                                           

                              ZDRŽAL SA:        -                                       

                              NEHLASOVAL:       -    

                              POČET POSLANCOV: 45 

 
 

 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

 Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.   

 Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

   U z n e s e n i e  číslo 549/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 25. septembra 2017 prerokovalo a  

 

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

    Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017. 
 

    Hlasovanie poslancov č.4: ZA:              35                                                                 

                              PROTI:            -                                           

                              ZDRŽAL SA:        -                                       

                              NEHLASOVAL:       -    

                              POČET POSLANCOV: 45 

 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO 

a) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho    
 samosprávneho kraja číslo 511/2017 zo dňa 03.07.2017.  

 

       U z n e s e n i e  číslo 550/2017 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a 

 

       z r u š u j e  

       uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

       kraja číslo 511/2017 zo dňa 03.07.2017. 

 

       Hlasovanie poslancov č.5: ZA:             35                                                                    

                                 PROTI:           -                                              

                                 ZDRŽAL SA:       -                                          
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                                 NEHLASOVAL:       -       

                                 POČET POSLANCOV: 45 

 

 

4. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.   

Prievidza v prospech Pavla Giertla a spol..     

 

      U z n e s e n i e  číslo 551/2017 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a 

 

      s c h v a ľ u j e 

      - zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti    

        povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny  

        kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku nachádza- 

        júcom sa v obci Prievidza, okres Prievidza, katastrálne  

        územie Prievidza, zapísaný na LV č. 11866, parcela   

        registra KN - C parc. č. 3120/3, druh pozemku zastavané  

        plochy a nádvoria o výmere 10474 m
2
,
 
právo na: 

      - uloženie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, odstránenie  

        kanalizačnej prípojky v rozsahu vyznačenom ako diel 1     

        Geometrického plánu číslo 360 05 622-19/2016 na zame- 

        ranie stavby na pozemku p. č. 3120/35 a vyznačenie  

        vecného bremena zo dňa 27.10.2016, vyhotovený  

        vyhotoviteľom Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,  

        Matice slovenskej 10, Prievidza, IČO 36005622, úradne  

        overený katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza  

        dňa 03.11.2016 pod č. 1193/2016,   

      - vstup osôb a vjazd vozidiel za účelom údržby, opráv,  

        rekonštrukcie, odstránenia kanalizačnej prípojky  

        v nevyhnutnom rozsahu, 

      - v prospech oprávnených z vecného bremena: Pavel Giertl,  

        Pribinovo námestie č. 2770/1E, 971 01 Prievidza,  

        Vladimír Mihalač, 018 17 Jasenica č. 157, PaedDr. Michal  

        Lukáč a manželka JUDr. Ľubica Lukáčová, A. Škarvana  

        364/2, 971 01 Prievidza,   

      - na dobu neurčitú,  

      - za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 1.015,00 EUR  

        (slovom: jedentisícpätnásť eur). 

 

      Hlasovanie poslancov č.6: ZA:              36                                                                 

                                PROTI:            -                                           

                                ZDRŽAL SA:        -                                       

                                NEHLASOVAL:       -    

                                POČET POSLANCOV: 45 

 

 

4. c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie   

zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Myjava       

s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba Myjava.    
 

      U z n e s e n i e  číslo 552/2017 
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      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a 

 

      I.  r o z h o d l o 

          o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výluč-     

          nom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

          v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho  

          kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa  

          v  okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie  

          Myjava, parcela registra „C“  

          - pozemok parc. č. 171/16 o výmere 91 m2, druh pozemku  

            zastavané plochy a nádvoria, 

          vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie  

          pozemkov p. č. 162/8, 171/16, vyhotoveným dňa  

          13.07.2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická  

          kancelária, V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO:  

          36669563, úradne overeným Okresným úradom Myjava,  

          katastrálnym odborom dňa 27.07.2017 pod č. 255/17,  

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

          171/7 o výmere 4606 m
2
, druh pozemku zastavané plochy  

          a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata  

          na LV č. 4811.     

 

      II. u r č u j e 

          prevod - zámenu trvale prebytočného nehnuteľného  

          majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samo-  

          správneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho 

          samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

          nachádzajúceho sa v okrese Myjava, v obci Myjava, 

          katastrálne územie Myjava, parcela registra „C“  

          - pozemok parc. č. 171/16 o výmere 91 m
2
, druh pozemku  

            zastavané plochy a nádvoria, 

          vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie  

          pozemkov p. č. 162/8, 171/16, vyhotoveným dňa 13.07.  

          2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária,                 

          V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne  

          overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  

          dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením od pôvodného  

          pozemku registra „C“ parc. č. 171/7 o výmere 4606 m
2
,  

          druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného  

          v časti A: Majetková podstata na LV č. 4811 s nehnu-  

          teľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Vladimíra  

          Paracku, M. Šimonoviča 477/18, 907 01 Myjava (Vladimír 

          Paracka – Kameňovýroba, IČO: 17773881, M. Šimonoviča  

          477/18, Myjava) v okrese Myjava, v obci Myjava,  

          katastrálne územie Myjava, parcela registra „C“ 

           - pozemok parc. č. 162/8 o výmere 91 m2, druh pozemku  

             zastavané plochy a nádvoria, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie  

           pozemkov p.č. 162/8, 171/16, vyhotoveným dňa 13.07.  

           2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária,            

           V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne  

           overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom  

           dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením od pôvodného  
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           pozemku registra „C“ parc. č. 162/1 o výmere 3455 m
2
,  

           druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného  

           v časti A: Majetková podstata na LV č. 2177     

           - bez finančného vyrovnania, 

           - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a  

           ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.  

           o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších  

           predpisov.  

           Osobitný zreteľ spočíva v usporiadaní vlastníckych  

           vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Myjava a to 

           na základe dlhodobého užívania časti pozemku vo vlast-  

           níctve Vladimíra Paracku Správou ciest TSK ako súčasť  

           areálu cestmajsterstva v Myjave a v potrebe zabezpe-  

           čenia prístupu Vladimíra Paracku do areálu Kameňový-  

           roby cez časť pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho 

           samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v areáli 

           cestmajsterstva Správy ciest TSK v Myjave. 

 

    III.   s c h v a ľ u j e  

           prevod - zámenu  

           trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom 

           vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe 

           Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

           Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa 

           v okrese Myjava, v obci Myjava, katastrálne územie 

           Myjava, parcela registra „C“  

           - pozemok parc. č. 171/16 o výmere 91 m
2
, druh pozemku 

             zastavané plochy a nádvoria, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie 

           pozemkov p. č. 162/8, 171/16, vyhotoveným dňa 13.07. 

           2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária,  

           V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne 

           overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom 

           dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením od pôvodného  

           pozemku registra „C“ parc. č. 171/7 o výmere 4606 m
2
, 

           druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 

           v časti A: Majetková podstata na LV č. 4811 s nehnu- 

           teľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Vladimíra 

           Paracku, M. Šimonoviča 477/18, 907 01 Myjava (Vladimír 

           Paracka – Kameňovýroba, IČO: 17773881, M. Šimonoviča 

           477/18, Myjava) v okrese Myjava, v obci Myjava, 

           katastrálne územie Myjava, parcela registra „C“ 

          - pozemok parc. č. 162/8 o výmere 91 m
2, druh pozemku  

            zastavané plochy a nádvoria, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 83/2017 na oddelenie 

           pozemkov p. č. 162/8, 171/16, vyhotoveným dňa 13.07.  

           2017 firmou GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, 

           V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36669563, úradne 

           overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom 

           dňa 27.07.2017 pod č. 255/17, oddelením od pôvodného 

           pozemku registra „C“ parc. č. 162/1 o výmere 3455 m
2
, 

           druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 

           v časti A: Majetková podstata na LV č. 2177, 
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           - bez finančného vyrovnania, 

           - ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a 

           ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 

           o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

           predpisov.  

           Osobitný zreteľ spočíva v usporiadaní vlastníckych  

           vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Myjava a to 

           na základe dlhodobého užívania časti pozemku vo vlast-  

           níctve Vladimíra Paracku Správou ciest TSK ako súčasť  

           areálu cestmajsterstva v Myjave a v potrebe zabezpeče-  

           nia prístupu Vladimíra Paracku do areálu Kameňovýroby  

           cez časť pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v areáli  

           cestmajsterstva Správy ciest TSK v Myjave. 
 

      Hlasovanie poslancov č.7: ZA:              36                                                                 

                                PROTI:            -                                           

                                ZDRŽAL SA:        -                                       

                                NEHLASOVAL:       -    

                                POČET POSLANCOV: 45 

 

 

4. d) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

      nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej  

      likvidácie - teplovodné potrubie GLSTN.     
 

      U z n e s e n i e  číslo 553/2017 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a 

 

      r o z h o d l o  

      1. o neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku na základe  

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

         celkov v znení neskorších predpisov a čl. 32 ods. 1 a 2  

         Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samospráv-  

         neho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospo-  

         dárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

         vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho  

         kraja, v správe Gymnázia Ľudovíta Štúra, 1. mája 2,  

         911 35 Trenčín (ďalej len „správca“), nachádzajúceho sa  

         v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v k.ú. Trenčín,  

         zapísaného na LV č. 2941: 

         - JEDÁLEŇ, súp. číslo 175, postavená na parcele č.  

           143/2, názov podľa majetkovej evidencie: Budova –  

           školská jedáleň, inv. číslo 1801 10, zaradená 

           do majetkovej evidencie ku dňu 01.09.1989,  

           v nadobúdacej hodnote 385 359,87 eur, v zostatkovej  

           hodnote ku dňu 31.08.2017 187 932,03 eur; súčasťou  

           budovy je teplovodné potrubie, ktoré je predmetom  

           fyzickej likvidácie. 

      2. o vyradení nehnuteľného majetku z evidencie, ktoré sa  

         uskutoční formou fyzickej likvidácie demontážou v súlade  

         s čl. 32, ods. 3 písm. c) – (i) Zásad hospodárenia s ma- 

         jetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku  

         č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčian-  
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         skeho samosprávneho kraja. Pri fyzickej likvidácii 

         teplovodného potrubia sa obstarávacia cena stavby  

         – JEDÁLEŇ, zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti  

           majetku – teplovodného potrubia.  

 

       Hlasovanie poslancov č.8: ZA:              35                                                                  

                                 PROTI:            -                                            

                                 ZDRŽAL SA:        -                                        

                                 NEHLASOVAL:       1     

                                 POČET POSLANCOV: 45 

 

 

5. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva  
    v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“. _ 

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved. odb.školstva a kult.  
 

     U z n e s e n i e  číslo 554/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    aktualizáciu strategického dokumentu „Stratégia rozvoja  

    stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom 

    kraji na roky 2013 – 2020“. 
 

    Hlasovanie poslancov č.9: ZA:              33                                                                     

                              PROTI:            -                                             

                              ZDRŽAL SA:        2                                         

                              NEHLASOVALI:      3        

                              POČET POSLANCOV: 45 

 

 

6. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried  

    prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé  

    študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte  

    spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  

    príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné  

    odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2018/2019.             

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 
 

    U z n e s e n i e  číslo 555/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme  

    štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jed-  

    notlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého  

    ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory  

    alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy  
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    v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre  

    prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.   

 

    Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              31                                                                 

                               PROTI:            -                                           

                               ZDRŽAL SA:        1                                       

                               NEHLASOVALI:      6    

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení  

    VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých  

    škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej  

    spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 
  
    U z n e s e n i e  číslo 556/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 

    kraja č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení  

    VZN TSK č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, 

    jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní 

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

    alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby  

    alebo fyzickej osoby.  

 

    Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              31                                                                 

                               PROTI:            -                                           

                               ZDRŽAL SA:        -                                       

                               NEHLASOVALI:      7    

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine  
    Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad  

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

    Váhom.             

   Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

       

   U z n e s e n i e  číslo 557/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  
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    s účinnosťou od 01.09.2018 Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine  

    Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad  

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

    Váhom, číslo: T/2008/02397-6 zo dňa 30.04.2008, IČO:  

    42026393. 

 

    Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              29                                                                 

                               PROTI:            -                                           

                               ZDRŽAL SA:        -                                       

                               NEHLASOVALI:      8    

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu     
    "Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ" v rámci  

    programu Erasmus+, realizovanom Strednou zdravotníckou  

    školou, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

    230, 017 01 Považská Bystrica.        

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

¨ 

    U z n e s e n i e  číslo 558/2017 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

a) poskytnutie finančných prostriedkov Strednej 

zdravotníckej škole, Školská 230, Považská Bystrica,  

so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica na úhradu 

záverečnej platby projektu „Ošetrovateľská starostlivosť 

v krajinách EÚ“ v rámci programu Erasmus+ vo výške 

6 947,00 EUR,  

b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju vo výške 6 947,00 EUR 

Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská 

Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica 

do 15 pracovných dní od prijatia záverečnej platby 

z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu. V prípade, že organizácia prekročí 

výdavky na projekt alebo jej záverečná platba nebude 

zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti 

výdavkov, znáša tieto výdavky Stredná zdravotnícka škola, 

Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská 230, 

017 01 Považská Bystrica z iných zdrojov a finančné 

prostriedky poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom 

vráti v plnej výške.  

 

    Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              27                                                                 

                               PROTI:            -                                           

                               ZDRŽAL SA:        -                                       

                               NEHLASOVALI:     10    

                               POČET POSLANCOV: 45 
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10.  Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2,  
    Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy,  

    Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských  

    zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk  

    praktického vyučovania SR.         

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult. 

  

    U z n e s e n i e  číslo 559/2017 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 25.09.2017 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e 

    návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2,  

    Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy,  

    Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských  

    zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk  

    praktického vyučovania SR od 01.09.2018. 

 

    Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              29                                                                 

                               PROTI:            -                                           

                               ZDRŽAL SA:        -                                       

                               NEHLASOVALI:      8    

                               POČET POSLANCOV: 45 

 

 

11. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/4/2017 o združení finančných  
 prostriedkov a  vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi  

 Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a  

 Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra.     

 Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 

 

     U z n e s e n i e  číslo 560/2017 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

     na svojom zasadnutí dňa 25. 09. 2017 prerokovalo a  

 

     s ch v a ľ u j e  

     Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov  

     a o vzájomnej spolupráci uzatvorenou medzi Správou ciest 

     Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a Rímskokatolíckou 

     cirkvou Biskupstvo Nitra. 

 

     Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              29                                                                  

                                PROTI:            -                                            

                                ZDRŽAL SA:        -                                        

                                NEHLASOVALI:      8     

                                POČET POSLANCOV: 45 
 

Trenčín,    26. 9. 2017 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková, 

            zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

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

                                           predseda                                

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

 

Z o z n a m   u z n e s e n í 

z XXVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25. septembra 2017. 

 

547/2017 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).   

548/2017 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV.  

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja.  

549/2017 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  

          na Úrade  Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. 

          polrok 2017.   

550/2017 - Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

       a) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva  

          Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 511/2017  

          zo dňa 03.07.2017.  

551/2017 – b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              v k.ú. Prievidza v prospech Pavla Giertla a spol.. 

552/2017 - c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schvá- 

              lenie zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú.  

              Myjava s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba  

              Myjava.   

553/2017 – d) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyra-  

              dení nehnuteľného majetku z evidencie formou  

              fyzickej likvidácie - teplovodné potrubie GLSTN.  

554/2017 – Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného  

           školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky  

           2013 – 2020“. 

555/2017 – Návrhy na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte  

           tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení  

           na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé  

           učebné odbory a o počte spoločných tried prvého 

           ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné  

           odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory  

           pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský  

           rok 2018/2019.    

556/2017 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým  

           sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 

           o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových  

           škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-  

           nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o finan-  

           covaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl  

           a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  

           štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti  

           alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

557/2017 – Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine  

           Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica  

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

           Dubnica nad Váhom.   
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558/2017 – Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k pro-  

           jektu "Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ"  

           v rámci programu Erasmus+, realizovanom Strednou  

           zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica,  

           so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica.  

559/2017 – Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná  

           2, Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy,  

           Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských  

           zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk 

           praktického vyučovania SR.  

560/2017 – Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/4/2017 o združení finan- 

           čných prostriedkov a vzájomnej spolupráci uzatvorenej  

           medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra.

    


