
U Z N E S E N I A 

z XXXII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 27. 9. 2021 

  

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 711/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD. 
       II. overovateľ: MUDr. Peter DAŇO 

 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              39                                                                                                              

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        39    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XXXII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 27.9.2021,      

       s úpravou na základe návrhu predsedu TSK: 
 

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

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

  Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
  
3. Slovo pre verejnosť. 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

    Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    ___ 

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

a) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad 

Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy 

ciest TSK. 

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  
od vlastníkov pozemkov pod stavbou "Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK", časť 2, úsek: Nové Mesto 

nad Váhom-Trenčín. 

c) Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - 
pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. Adamovské 

Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. Štvrtok v prospech 

Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 3404 k.ú. Dolné Srnie v prospech 

Lenky Miklovičovej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech Obce 

Hrabovka. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1680/3 k. ú. Veľké Stankovce         

v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. 

Duvačovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 644/7 k. ú. Myjava v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2880/3 k. ú. Zlatníky v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

k) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - 

časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do správy 

správcu - Správy ciest TSK. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 405/1 k. ú. Nová Dubnica            

v prospech Mesta Nová Dubnica. 

m) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. 

Poriadie s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie. 

n) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Beluša  

s pozemkami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža – 

Podhorie. 

o) Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - 
pozemok parcela registra "C" KN č. 756/1 a pozemok parcela 

registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

p) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve so Západoslovenskou distribučnou, a. s.. 

q) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizova-

ných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100      

pre traťovú rýchlosť do 160 km/h IV. a V. etapa – úsek 

Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa 

cesty III/1944. 
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6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-  

skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2021-2023 (2. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená- 
    vratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

    a investičných fondov.       ____ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy  

s názvom "Vybudovanie krajského ekocentra Pruské", 

realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. 

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

"Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy 

Nováky", realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. 
 

9. Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  
   inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín. 

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

10. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska.    

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

 

11. Návrh Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania  
v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025. 

    Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 
 

12. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020. 
    Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 
 

13. Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia 
Alexandra Dubčeka.    

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
            

14. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice 
s poliklinikou Považská Bystrica a podpredsedov dozorných 

orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

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

15. Informatívna správa o pripravovanej kategorizácii ústavnej 
zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocníc,   

a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odb. zdravot.a SP 
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16. Diskusia – Rôzne. 
17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
18. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              39                                                                                                                

(vypustenie bodu 5.k)      PROTI:            -                                                         

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       - 

                           PRÍTOMNÍ:        39    

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              39                                                                                                               

(doplnenie ako bod 10.)    PROTI:            -                                                        

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       - 

                           PRÍTOMNÍ:        39    

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              39                                                                                                              

(hlasovanie o programe     PROTI:            -                                                       

 ako celku, vrátane        ZDRŽAL SA:        - 

 predložených zmien)       NEHLASOVAL:       - 

                           PRÍTOMNÍ:        39    

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

    Predkladal: Mgr. Ladislav Tóth, PhD. – vedúci Odd. hospodárenia  
     a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností, ÚHK TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 712/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 27. septembra 2021 prerokovalo a 

 

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

a) Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. 

zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, 

b) informáciu o výsledkoch mimoriadnej kontroly vyko-

nanej na základe schváleného uznesenia Z TSK č. 

686/2021 zo dňa 10.05.2021 v príspevkovej organizá-

cii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

 

II. u k l a d á 
povinnosť zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK - vykonať audit účtovnej  závierky     

k 31.12.2021 a následne najneskôr k 30.06.2022 vložiť 

audítorom overenú účtovnú závierku spolu s audítorskou 

správou poslancom Zastupiteľstva TSK do Knižnice 

poslancov. 
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    Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              37                                                                                                           

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        38     

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.   

    Predkladal: Mgr. Ladislav Tóth, PhD. – vedúci Odd. hospodárenia  
     a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností, ÚHK TSK  
 

    U z n e s e n i e  číslo 713/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 27. septembra 2021 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 2021. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              37                                                                                                             

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        38    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

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

a) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad 

Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy 

ciest TSK.           

 

U z n e s e n i e  číslo 714/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a 
 

      r o z h o d l o 

       o zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 stavba: „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto  

nad Váhom – Myjava, I. etapa“, ktorá je evidovaná    

na inventárnej karte číslo 021-365 v obstarávacej 

cene: 2 355 602,75 eur 

       do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samospráv- 

       neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568  

     dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku  

       TSK do správy. 
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       Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              35                                                                                                            

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.  

 b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena       

    od vlastníkov pozemkov pod stavbou "Zlepšenie cyklistickej   

    infraštruktúry v TSK", časť 2, úsek: Nové Mesto nad Váhom-  

    Trenčín.          _ 

 

   U z n e s e n i e  číslo 715/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e  

1. nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho       

v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorým je 

Obec Kostolná – Záriečie, Kostolná – Záriečie č. 148, 

913 04 Chocholná-Velčice, IČO 00311693, ako výlučného  

vlastníka spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1   

k zaťaženým pozemkom nachádzajúcim sa v obci 

Kostolná-Záriečie, okres Trenčín, katastrálne územie 

Kostolná-Záriečie, parcely registra KNC 

- parc. č. 625/15 o výmere 11 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, 

- parc. č. 623/21 o výmere 33 m
2
, druh pozemku vodná 

plocha, 

- parc. č. 625/21 o výmere 205 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvorených geometric-

kým  plánom  číslo  36315583-047-2020 zo dňa 06.11. 

2020 vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. 

Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 36315583, úradne 

overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 28.04.2021 pod č.: 1642/20, oddelením 

od pôvodných pozemkov KNE parc. č. 414/1 o výmere 

7231 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

zapísaného na LV č. 663 a parc. č. 70/1 o výmere 

1381 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na 

LV č. 296, strpieť na zaťažených pozemkoch právo 

na: 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek 

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu,     

v akom je záber stavby vyznačený v príslušnom 

geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie,  užívanie,  údržbu,  opravy,  

rekonštrukciu, modernizáciu  stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek 

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, a za tým účelom 
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strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov  

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým 

je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom       

v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom: 

jedno euro) za celú výmeru zaťažených nehnuteľností; 

 

2. nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho       

v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorým je 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianska Turná, 

Bánovská 27, 913 21 Trenčianska Turná, IČO 34072683, 

ako výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu    

o veľkosti 1/1 k zaťaženému pozemku nachádzajúcemu sa 

v obci Kostolná-Záriečie, okres Trenčín, katastrálne 

územie Kostolná-Záriečie, parcely registra KNC 

- parc. č. 625/12 o výmere 175 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreného geomet-

rickým plánom číslo 36315583-047-2020 zo dňa 

06.11.2020 vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. 

M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 

36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 28.04.2021 pod č.: 

1642/20, oddelením od pôvodného pozemku KNE parc. 

č. 584/5 o výmere 3338 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

zapísaného na LV č. 1030, strpieť na zaťaženom 

pozemku právo na: 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek 

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu,     

v akom je záber stavby vyznačený v príslušnom 

geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekon-

štrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, a za tým účelom 

strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov  

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým 

je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom       

v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom:  

jedno euro) za celú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti; 

 

3. nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho      

v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorým je 
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Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. Jána 

Pavla II. č. 7, 949 01 Nitra, IČO 35593008, ako 

výlučného vlastníka spoluvlastníckeho podielu         

o veľkosti 1/1 k zaťaženému pozemku nachádzajúcom sa 

v obci Kostolná-Záriečie, okres Trenčín, katastrálne 

územie Kostolná - Záriečie, parcely registra KNC 

- parc. č. 625/13 o výmere 348 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreného geomet-

rickým plánom číslo 36315583-047-2020 zo dňa 

06.11. 2020 vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. 

Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 

36315583, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 28.04.2021 pod č.: 

1642/20, oddelením od pôvodného pozemku KNE parc. 

č. 417/1 o výmere 1402 m
2
, druh pozemku trvalý 

trávny porast, zapísaného na LV č. 1030, strpieť 

na zaťažených pozemkoch právo na: 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklis-
tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom 

je záber stavby vyznačený v príslušnom geomet-

rickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekon- 

štrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, a za tým účelom 

strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov  

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým 

je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom      

v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom:  

jedno euro) za celú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti; 

 

4. nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho      

v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorým je 

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice, 

Chocholná-Velčice č. 393, 913 04 Chocholná-Velčice, 

IČO 00206938, ako výlučného vlastníka spoluvlastníc-

keho podielu o veľkosti 1/1 k zaťaženým pozemkom 

nachádzajúcim sa v obci Kostolná - Záriečie, okres 

Trenčín, katastrálne územie Kostolná-Záriečie, 

parcely registra KNC 

- parc. č. 628/2 o výmere 14 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, 

- parc. č. 625/17 o výmere 62 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, 

- parc. č. 623/23 o výmere 2 m
2
, druh pozemku vodná 

plocha, vytvorených geometrickým plánom číslo 
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36315583-047-2020 zo dňa 06.11.2020 vyhotovi-

teľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 

42, 911 01 Trenčín, IČO 36315583, úradne overe-

ným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa 28.04.2021 pod č.: 1642/20, oddelením      

od pôvodného pozemku KNE parc. č. 76/5 o výmere 

81754 m
2
, druh pozemku vodná plocha, zapísaného 

na LV č. 781, strpieť na zaťažených pozemkoch 

právo na: 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je 

záber stavby vyznačený v príslušnom geometrickom 

pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekon-

štrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, a za tým účelom 

strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov   

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým 

je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom       

v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom:  

jedno euro) za celú výmeru zaťažených nehnuteľností; 

 

5. nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho      

v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorým je 

Obec Melčice-Lieskové, Melčice-Lieskové č. 119,   

913 05 Melčice-Lieskové, IČO 00311766, ako výlučného 

vlastníka spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1  

k zaťaženému pozemku nachádzajúcom sa v obci 

Melčice-Lieskové, okres Trenčín, katastrálne územie 

Zemianske Lieskové, parcely registra KNC 

- parc. č. 723/2 o výmere 8 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreného 

geometrickým plánom číslo 36315583-044-2020 zo dňa 

31.08.2020 vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. 

M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 

36315583, úradne overeným Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 08.10.2020 pod 

č.: 1271/20, oddelením od pôvodného pozemku KNC 

parc. č. 723 o výmere 1974 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 

1, strpieť na zaťaženom pozemku právo na: 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je 

záber stavby vyznačený v príslušnom geometrickom 
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pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekon- 

štrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, a za tým účelom 

strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov    

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým 

je Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom       

v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 

Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EURO (slovom:  

jedno euro) za celú výmeru  zaťaženej nehnuteľnosti; 

 

6. nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho      

v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorou je 

Zlatica Jarábková, Hlavná 7087/3, 919 34 Biely 

Kostol, ako výlučného vlastníka spoluvlastníckeho  

podielu o veľkosti ½ k zaťaženému pozemku nachá-

dzajúcom sa v obci Ivanovce, okres Trenčín, 

katastrálne územie Ivanovce, parcela registra KNC 

- parc. č. 804/167 o výmere 26 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreného geomet-

rickým plánom číslo 36315583-042-2020 zo dňa  

18.11.2020 vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. 

Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 

36315583, úradne overeným Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 02.03.2021 pod 

č.: 1695/2020, oddelením od pôvodného pozemku 

KNC parc. č. 804/155 o výmere 32 m
2
, druh 

pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 110, 

strpieť na zaťaženom pozemku právo oprávneného    

z vecného bremena na: 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: 

úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín“,        

v rozsahu, v akom je záber stavby vyznačený     

v príslušnom geometrickom pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekon- 

štrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, a za tým účelom 

strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov  

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena  

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, 

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

36126624, 

 na dobu neurčitú, 
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 za jednorazovú náhradu vo výške 27,04 EUR 

(slovom: dvadsaťsedem eur štyri centy)               

za podielovú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti; 

 

7. nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho      

v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorou je 

Eva Capáková, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 

Trenčín, ako výlučného vlastníka spoluvlastníckeho  

podielu o veľkosti ½ k zaťaženému pozemku 

nachádzajúcom sa v obci Ivanovce, okres Trenčín, 

katastrálne územie Ivanovce, parcela registra KNC 

- parc. č. 804/167 o výmere 26 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreného geomet-

rickým plánom číslo 36315583-042-2020 zo dňa  

18.11.2020 vyhotoviteľom Geo3, Trenčín, Ul. Gen. 

M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO 

36315583, úradne overeným Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 02.03.2021 pod 

č.: 1695/2020, oddelením od pôvodného pozemku 

KNC parc. č. 804/155 o výmere 32 m
2
, druh pozemku 

ostatná plocha, zapísaného na LV č. 110, strpieť 

na zaťaženom pozemku právo oprávneného z vecného 

bremena na: 

a) výstavbu a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, v rozsahu, v akom je 

záber stavby vyznačený v príslušnom geometrickom 

pláne, 

b) prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekon-

štrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK“, časť 2: úsek Nové 

Mesto nad Váhom - Trenčín“, a za tým účelom 

strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov  

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. 

zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena Tren-

čiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,    

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

36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu celkom vo výške 27,04 EUR 

(slovom: dvadsaťsedem eur štyri centy) za podielovú 

výmeru zaťaženej nehnuteľnosti. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              35                                                                                                               

                                  PROTI:            -                                                         

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVAL:       3 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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 5.    

    c) Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku – 

       pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. Adamovské  

       Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.   

 

   U z n e s e n i e  číslo 716/2021 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

   zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

zámer prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúceho 

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

Adamovské Kochanovce, zapísaného na LV č. 269 

Pozemok – parcela registra „C“: 

-  parc. č. 342/6 –  záhrada o výmere 77 m
2
,  

v prospech Pavla Capáka a manž. Oľgy Capákovej, Malé 

Bierovce 121, 913 05 Adamovské Kochanovce, do bezpodie-

lového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu 

cenu vo výške 2.310,00 eur (slovom: dvetisíctristodesať 

eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme Trenčianskeho samospráv-

neho kraja na lepšom využití pozemku a majetkovoprávnom 

usporiadaní vzťahu k pozemku, ktorý vznikol na základe 

skutočného zamerania existujúceho oplotenia Domova 

socialnych služieb – Adamovské Kochanovce č. 122,    

913 05 Adamovské Kochanovce, ktoré ostáva zachované. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              36                                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                     

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       2 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

    d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. Štvrtok v prospech  

       Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej.   

 

       U z n e s e n i e  číslo 717/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 1100 k. ú. Štvrtok, nachádzajúcom sa v obci 
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Štvrtok, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2295/1 o výmere 7812 m
2
, druh pozemku 

  zastavaná plocha a nádvorie: 

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu 

- práva prechodu osôb a prejazdu vozidiel k pozemkom 

registra „C“ parc. č. 145/2 o výmere 415 m
2
, druh 

pozemku záhrada, parc. č. 145/4 o výmere 354 m
2
, parc.  

č. 145/6 o výmere 151 m
2
, obidve parcely druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie a k rodinnému domu súp. č. 

170 k. ú. Štvrtok 

- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 54 m2, 

 uloženie elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky 

- v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 46 m
2
, 

podľa Geometrického plánu č. 43621457-100-20 na vyzna-

čenie vecného bremena na p. č. 2295/1, vyhotoveného dňa 

18.06.2021 Ing. Štefanom Kajlom – Geodetická kancelária, 

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

úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 28.06.2021 pod číslom 904/21 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mecha-

nizmami a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej miere 

za účelom údržby a opravy vjazdu k rodinnému domu súp. 

č. 170, elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky 

 na dobu neurčitú 

 v prospech Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. 

Žitňákovej, obaja bytom Štvrtok 170, 913 05 Štvrtok   

a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 

145/2 o výmere 415 m
2
, druh pozemku  záhrada, parc. č.  

145/4  o výmere 354 m
2
, parc. č. 145/6 o výmere 151 m

2
, 

obidve parcely druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

a rodinného domu súp. č. 170 k. ú. Štvrtok 

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Štvrtok vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 

100 m
2 
(diel č. 1 vo výmere 54 m

2
, diel č. 2 vo výmere 

46 m
2
) jednorazová náhrada vo výške 396,00 EUR (slovom: 

tristodeväťdesiatšesť eur). 

 

       Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              35                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

    e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" parc. č. 3404 k.ú. Dolné Srnie v prospech  

       Lenky Miklovičovej.         

 

U z n e s e n i e  číslo 718/2021 
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 578 k. ú. Dolné Srnie, nachádzajúcom sa      

v obci Dolné Srnie, okres Nové Mesto nad Váhom, 

parcela  registra „C“ 

-  pozemok parc. č. 3404 o výmere 4349 m
2
, druh pozemku  

   zastavaná plocha a nádvorie: 

 uloženie elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky 

-  v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 28 m2, 

   podľa Geometrického plánu č. 50183630-41-21 na vy-

značenie vecného bremena na p. č. 3404, vyhoto-

veného dňa 22.06.2021 Ing. Branislavom Novákom – 

GSK Trenčín s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 42,     

911 01 Trenčín, IČO: 50183630, úradne overeného 

Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 16.07.2021 pod číslom G1-516/2021 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mecha-

nizmami a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej 

miere za účelom údržby a opravy elektrickej NN 

prípojky a vodovodnej prípojky 

 na dobu neurčitú 

 v prospech Lenky Miklovičovej rod. Fulierovej, bytom 

Vajanského č. 1364/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. 

č. 344/1 o výmere 123 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, parc. č. 344/2 o výmere 577 m
2
, 

druh pozemku záhrada, parc. č. 344/4 o výmere 604 

m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k. ú. 

Dolné Srnie 

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle  

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec  

Dolné Srnie vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 

28 m
2 
dielu č. 1 jednorazová náhrada celkom vo výške 

110,88 EUR (slovom: stodesať eur osemdesiatosem centov). 

 

Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              33                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 5. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech Obce 

Hrabovka.           
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       U z n e s e n i e  číslo 719/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 206 k. ú. Hrabovka, nachádzajúcom sa v obci 

Hrabovka, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 371/1 o výmere 9928 m
2
, druh pozemku 

   zastavaná plocha a nádvorie: 

 zriadenie a uloženie inžinierskej siete (vodovodu) 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 48124591-

18-21 na zriadenie vecného bremena na p. č. 371/1, 

ktorý vyhotovil dňa 21.06.2021 Ing. Tomáš Bagín – 

geodet Ilava, Skala 653, 019 01 Ilava a bol úradne 

overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa 13.07.2021 pod č. 935/2021 (diel č. 1 vo výmere 

556 m
2
, diel č. 2 vo výmere 3068 m

2
) 

 vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemo-

torovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mecha-

nizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami   

v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon oprávnenej 

činnosti spojenej s prevádzkovaním, údržbou a akými- 

koľvek stavebnými úpravami inžinierskej siete 

(vodovodu) 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Obec  

Hrabovka, Hrabovka č. 26, 913 32 Dolná Súča, IČO: 

00311600 

   za odplatu – jednorazovú náhradu stanovenú Znaleckým 

posudkom č. 77/2020, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom  

Rosívalom, Tichá 403/11, 911 01 Trenčín vo výške 0,23 

EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 3624 m

2 
(diel č. 1 

vo výmere 556 m
2
, diel č. 2 vo výmere 3068 m

2
) 

jednorazová náhrada vo výške 833,52 EUR (slovom: 

osemstotridsaťtri eur päťdesiatdva centov). 

 

   Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              34                                                                                                             

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       4 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
5. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1680/3 k. ú. Veľké Stankovce         

v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. 

Duvačovej.           
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       U z n e s e n i e  číslo 720/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 1489 k. ú. Veľké Stankovce, nachádzajúcom sa 

v obci Trenčianske Stankovce, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

-  pozemok parc. č. 1680/3 o výmere 9767 m
2
, druh  

  pozemku ostatná plocha: 

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu 

(prechodu osôb a prejazdu vozidiel) - k pozemkom 

registra „C“ parc. č. 539/6 o výmere 464 m
2
, druh 

pozemku orná pôda, parc. č. 539/19 o výmere 123 m
2
, 

druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 539/32     

o výmere 194 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha      

a nádvorie,  

a rodinného domu (t. č. rozostavaný) na parc. č. 

539/32 k. ú. Veľké Stankovce 

- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 33 m2, 

 uloženie kanalizačnej prípojky a elektrickej NN  

   prípojky 

- v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 28 m2, 

podľa Geometrického plánu č. 52736326-74/2020     

na zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 

1680/3 vo vyznačenom rozsahu, vyhotoveného dňa 

12.01.2021 Ing. Barborou Bánovskou – MAP GEO DCA 

s.r.o., Pod hájom 4245/210, 018 41 Dubnica nad 

Váhom, IČO: 527363256, úradne overeného Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 21.01.2021 

pod číslom 35/21 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mecha-

nizmami a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej 

miere za účelom údržby a opravy vjazdu k rodinnému 

domu, kanalizačnej prípojky a elektrickej NN prípojky 

 na dobu neurčitú 

 v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky 

Pecháčkovej rod. Duvačovej, obaja bytom 913 11 

Trenčianske Stankovce 139 a každodobého vlastníka 

pozemkov registra „C“ parc. č. 539/6 o výmere 464 m
2
, 

druh pozemku orná pôda, parc. č. 539/19 o výmere 123 

m
2
, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 539/32    

o výmere 194 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha      

a nádvorie,  

a rodinného domu (t. č. rozostavaný) na parc. č. 

539/32 k. ú. Veľké Stankovce 

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec  

Trenčianske  Stankovce  vo  výške  5,55  EUR/m
2
,  čo  je 
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pri celkovej výmere 61 m

2 
(diel č. 1 vo výmere 33 m

2
, 

diel č. 2 vo výmere 28 m
2
) jednorazová náhrada      

vo výške 338,55 EUR (slovom: tristotridsaťosem eur 

päťdesiatpäť centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              35                                                                                                             

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 5. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

 

      U z n e s e n i e  číslo 721/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 206 k. ú. Hrabovka, nachádzajúcom sa v obci 

Hrabovka, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 371/1 o výmere 9928 m
2
, druh pozemku 

    zastavaná plocha a nádvorie: 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstrá-

nenie, 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34125361-

113/2021 na vyznačenie vecného bremena na priznanie 

práva uloženia inžinierskej siete a jej ochranného pásma 

na parcele č. 371/1, ktorý vyhotovil dňa 4.6.2021 Mgr. 

Ľuboš Mikota, GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1, 

911 48 Trenčín, IČO: 34 125 361 a bol úradne overený 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 17.06. 

2021 pod č. 846/21 (diel č. 1 vo výmere 19 m
2
) 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západo-

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

Bratislava, IČO: 36361518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí 

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

pri výmere 19 m
2 
jednorazová náhrada vo výške 75,24 EUR 

(slovom: sedemdesiatpäť eur dvadsaťštyri centov). 
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      Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              35                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                      

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       3 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

5.  

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 644/7 k. ú. Myjava v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

 

      U z n e s e n i e  číslo 722/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 5206 k. ú. Myjava, nachádzajúcom sa v obci 

Myjava, okres Myjava, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 644/7 o výmere 3483 m
2
, druh pozemku 

          zastavaná plocha a nádvorie: 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstrá-

nenie, 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 312_2/2020 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva 

uloženia inžinierskych sietí na p. č. 644/7, ktorý 

vyhotovil dňa 13.6.2021 Radovan Verčík – RV GEO, 

Bazovského 17, Bratislava, IČO: 41335996 a bol úradne 

overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 

25.6.2021 pod č. G1-254/2021(diel č. 1 vo výmere 17 m
2
): 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západo-

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

Bratislava, IČO: 36361518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí 

pre mesto Myjava sumu vo výške 13,92 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 17 m
2 

jednorazová náhrada vo výške 236,64 EUR 

(slovom: dvestotridsaťšesť eur šesťdesiatštyri centov). 

 

      Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              33                                                                                                               

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        -  

                                 NEHLASOVAL:       5 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    
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                                 POČET POSLANCOV: 47 

  

 5. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   

   registra "C" parc. č. 2880/3 k. ú. Zlatníky v prospech  

   Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

 

      U z n e s e n i e  číslo 723/2021 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

  zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 338 k. ú. Zlatníky, nachádzajúcom sa v obci 

Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2880/3 o výmere 7693 m
2
, druh pozemku 

    zastavaná  plocha a nádvorie: 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstrá-

nenie, 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34125361 -  

93/2021 na vyznačenie práva vecného bremena v rozsahu 

ochranného pásma inž. siete na parcely C KN č. 2880/3, 

ktorý vyhotovila dňa 30.05.2021 Ing. Ivana Bursová, 

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

IČO: 34 125 361 a bol úradne overený Okresným úradom 

Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 18. júna 

2021 pod č. 203/2021 (diel č. 1 vo výmere 441 m
2
) 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslo-

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

Bratislava, IČO: 36361518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí 

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

pri výmere 441 m
2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 

1.746,36 EUR (slovom: tisícsedemstoštyridsaťšesť eur trid-

saťšesť centov). 

 

      Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              32                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                      

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       6 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 
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5. 

k) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do správy správcu - 

Správy ciest TSK.          

 

U z n e s e n i e  číslo 724/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

r o z h o d l o 

o zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve   

Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 stavba „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, 

časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, ktorá je  

evidovaná na inventárnej karte číslo 021 - 369          

v hodnote 4.379.161,93 EUR 

do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 

dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK 

do správy. 

 

Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              34                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                      

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       4 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 405/1 k. ú. Nová Dubnica v prospech 

Mesta Nová Dubnica.         

 

      U z n e s e n i e  číslo 725/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 27.09.2021 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. 4019 k. ú. Nová Dubnica, nachádzajúcom sa      

v obci Nová Dubnica, okres Ilava, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 405/1 o výmere 3561 m
2
, druh pozemku 

    zastavaná  plocha a nádvorie: 

 zriadenie a uloženie inžinierskej siete – verejného 

    vodovodu 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 46596399-49/2021   

na priznanie vecného práva uloženia inž. siete (vodovodu) 

na parc. reg. C č. 405/1, vyhotoveného dňa 16.08.2021 

Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová 
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Dubnica, IČO: 46596399, úradne overeného Okresným úradom 

Ilava, katastrálnym odborom dňa 23.08.2021 pod č. G1- 

419/2021 (diel 1 vo výmere 40 m
2
) 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý 

pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom 

výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstra-

ňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií 

verejného vodovodu 

 na dobu neurčitú 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena  

–  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska ulica 45/41, 018 51 

Nová Dubnica, IČO: 00317586 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre mesto 

Nová Dubnica vo výške 7,95 EUR/m
2
, čo je pri výmere 40 

m
2 

dielu č. 1 jednorazová náhrada celkom vo výške 318,00 

EUR (slovom: tristoosemnásť eur), ktorú uhradí firma 

KRAPS, s.r.o., SNP 900/13, 019 01 Ilava, IČO: 43862489. 

 

Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              33                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                      

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       5 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

  

 5. 

   m) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  

      zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Poriadie 

      s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie.     

 

      U z n e s e n i e  číslo 726/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

I.  r o z h o d l o 

     o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vý-

lučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samo-

správneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

nachádzajúceho sa v okrese Myjava, v obci Poriadie, 

katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 25498/3, diel č. 1 o výmere 45 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

     vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde-

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 

Myjava, IČO: 18040446, úradne overeným Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 
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pod č. G-1-76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „C“ parc. č. 25498/1 o výmere 1816 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného    

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778 

- pozemok parc. č. 25454/5 o výmere 87 m
2, druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

     vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde- 

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 

Myjava, IČO: 18040446, úradne overeným Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 

pod č. G-1-76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „E“ parc. č. 26454/1 o výmere 2144 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného    

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778. 

 

II. u r č 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 Poriadie, katastrálne 

územie Poriadie, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 25498/3, diel č. 1 o výmere 45 m
2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

     vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde-

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 

Myjava, IČO: 18040446, úradne overeným Okresným  

úradom  Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021  

pod č. G-1-76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „C“ parc. č. 25498/1 o výmere 1816 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného    

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778 

- pozemok parc. č. 26454/5 o výmere 87 m
2, druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

     vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde-

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 

Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 

pod č. G-1-76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „E“ parc. č. 26454/1 o výmere 2144 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísa-

ného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778 

     s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce 



23 

 
Poriadie, v okrese Myjava, v obci Poriadie, katas-

trálne územie Poriadie, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 26454/7 o výmere 19 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný     

na LV č. 690, 

- pozemok parc. č. 26454/8 o výmere 156 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

     vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde-

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 

Myjava, IČO: 18040446, úradne overeným Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 

pod č. G-1-76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „C“ parc. č. 26454/3 o výmere 257 m
2
, druh  

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného      

v časti A: Majetková podstata na LV č. 690  

     v pomere  1 k 1m
2 
bez finančného vyrovnania, 

     ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane pri-

ľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 

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

územných celkov v znení neskorších predpisov. 

 

III. s ch 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 Poriadie, katastrálne 

územie Poriadie, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 25498/3, diel č. 1 o výmere 45 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

     vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde-

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 

Myjava, IČO: 18040446, úradne overeným Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 

pod č. G-1-76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „C“ parc. č. 25498/1 o výmere 1816 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného    

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778 

- pozemok parc. č. 26454/5 o výmere 87 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

     vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde-

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 
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Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 

pod č. G-1- 76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „E“ parc. č. 26454/1 o výmere 2144 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného    

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778 

     s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce 

Poriadie, v okrese Myjava, v obci Poriadie, katas-

trálne územie Poriadie, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 26454/7 o výmere 19 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný     

na LV č. 690, 

- pozemok parc. č. 26454/8 o výmere 156 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

     vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na odde-

lenie pozemku p. č. 25498/3, 25499/49, 26454/5 - 

26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom 

Garajom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 

Myjava, IČO:18040446, úradne overeným Okresným 

úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 

pod č. G-1-76/2021, oddelením od pôvodného pozemku  

registra „C“ parc. č. 26454/3 o výmere 257 m
2
, druh  

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného       

v časti A: Majetková podstata na LV č. 690 

     v pomere 1 k 1 m
2 
bez finančného vyrovnania, 

     ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane pri-

ľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 

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

územných celkov v znení neskorších predpisov. 

 

      Hlasovanie poslancov č.19: ZA:              31                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                      

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

n) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny 
nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Beluša s pozem-

kami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža – Podhorie.  

 

      U z n e s e n i e  číslo 727/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vý-

lučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

sa v okrese Púchov, v obci Beluša, katastrálne územie 
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Beluša, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 714/10 o výmere 418 m
2, druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/11 o výmere 1583 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/12 o výmere 1584 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/13 o výmere 328 m
2, druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 30/2021 na prevod  

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam par. KN-C č.  

714/10 - 13, vyhotoveným dňa 1.6.2021 Ing. Ľuboslavom 

Čičkánom, Milochov 223, 017 06 Pov. Bystrica, IČO: 

46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Púchov, 

katastrálnym odborom dňa 11.08.2021 pod č. 354/21, 

oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. 

č. 8034 o výmere 13120 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 8474. 

 

II. u r č 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 Púchov, v obci Beluša, katastrálne územie 

Beluša, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 714/10 o výmere 418 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/11 o výmere 1583 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/12 o výmere 1584 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/13 o výmere 328 m
2, druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 30/2021 na prevod   

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam parc. KN-C č.   

714/10-13, vyhotoveným dňa 1.6.2021 Ing. Ľuboslavom 

Čičkánom, Milochov 223, 017 06 Pov. Bystrica, IČO: 

46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Púchov, 

katastrálnym odborom dňa 11.08.2021 pod č. 354/21, 

oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. 

č. 8034 o výmere 13120 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 8474 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce 

Beluša, v okrese Púchov, v obci Beluša, katastrálne 

územie Hloža - Podhorie, parcela registra „C“: 

- pozemok parc. č. 731/9 o výmere 3913 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
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vytvorený Geometrickým plánom č. 33/2021 na obnovenie 

časti par. KN-E č. 2855/1, vyhotoveným dňa 12.7.2021 

Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Milochov 223, 017 06 Pov. 

Bystrica, IČO: 46 298 029, úradne overeným Okresným 

úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2021 

pod č. 368/21, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 2855/1 o výmere 5588 m
2
, druh 

pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 3279 

v pomere 1 k 1 m
2 
bez finančného vyrovnania, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so  stavbou podľa § 9a ods. 

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

územných celkov v znení neskorších predpisov. 

 

III. s ch 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 Púchov, v obci Beluša, katastrálne územie 

Beluša, parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 714/10 o výmere 418 m
2, druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/11 o výmere 1583 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/12 o výmere 1584 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 714/13 o výmere 328 m
2, druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 30/2021 na prevod 

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam par. KN-C č.  

714/10-13, vyhotoveným dňa 1.6.2021 Ing. Ľuboslavom 

Čičkánom, Milochov 223, 017 06 Pov. Bystrica, IČO: 

46 298 029, úradne overeným Okresným úradom Púchov, 

katastrálnym odborom dňa 11.08.2021 pod č. 354/21, 

oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. 

č. 8034 o výmere 13120 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 8474 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce 

Beluša, v okrese Púchov, v obci Beluša, katastrálne 

územie Hloža - Podhorie, parcela registra „C“: 

- pozemok parc. č. 731/9 o výmere 3913 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 33/2021 na obnovenie 

časti par. KN-E č. 2855/1, vyhotoveným dňa 12.7.2021 

Ing. Ľuboslavom Čičkánom, Milochov 223, 017 06 Pov. 

Bystrica, IČO: 46 298 029, úradne overeným Okresným 

úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2021 
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pod č. 368/21, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „E“ parc. č. 2855/1 o výmere 5588 m
2
, druh 

pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 3279 

v pomere 1 k 1 m
2 
bez finančného vyrovnania, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím  

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods. 

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

územných celkov v znení neskorších predpisov. 

  

      Hlasovanie poslancov č.20: ZA:              31                                                                                                           

                                 PROTI:            -                                                      

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

o) Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - 
pozemok parcela registra "C" KN č. 756/1 a pozemok parcela 

registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa.        

 

      U z n e s e n i e  číslo 728/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Zámer nájmu časti nehnuteľného majetku vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádza-

júceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrál-

nom území Hanzlíková, zapísaného na LV č. 1973: 

Pozemok – parcela registra „C“: 

- parc. č. 756/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

                   8940 m
2
, 

- parc. č. 857/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere                        

                 484 m
2
. 

v prospech nájomcu KONI INVEST s.r.o., so sídlom: Hlavná 

21, 911 01 Trenčín, IČO: 36 332 372, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

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

v znení neskorších právnych predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva v záväzku nájomcu majetok Tren-

čianskeho samosprávneho kraja ako predmet nájmu zhodnotiť 

rekonštrukciou pri realizácii stavebného objektu SO 202 

Úprava na ceste III. triedy v rámci stavby „Rekonštrukcia 

Križovatky ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“. 

 

      Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              32                                                                                                             

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 
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                                 NEHLASOVAL:       6 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

p) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve so Západoslovenskou distribučnou, a. s..  

 

      U z n e s e n i e  číslo 729/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

s ú h l a s í 

s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoloč-

nosťou Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6,   

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 ako budúcim kupujúcim, 

ktorou sa Trenčiansky samosprávny kraj ako budúci predá-

vajúci zaväzuje, že: 

do 30 kalendárnych dní odo dňa ako Zastupiteľstvo Trenčian- 

skeho samosprávneho kraja schváli prevod budúceho predáva-

ného pozemku 

– pozemok bude odčlenený geometrickým plánom, jeho výmera 

bude cca 32 m², bude sa nachádzať pod distribučnou trans-

formačnou stanicou vybudovanou v rámci stavby „TN_ A1_ 

Horné Srnie, VNV 282, NVK,TS,NNK“ na pozemku vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, parc. KN-C 

č. 1155/3 o výmere 2277 m², druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Horné Srnie, obec Horné Srnie, okres Trenčín, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 971, 

v prospech budúceho kupujúceho, uzavrie s budúcim kupujú-

cim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude predaj budúceho 

predávaného pozemku budúcemu kupujúcemu. 

Kúpna cena bude v kúpnej zmluve stanovená na základe 

znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 

budúceho predávaného pozemku, ktorý bude vyhotovený podľa 

geometrického plánu. Vyhotovenie Znaleckého posudku 

zabezpečí na vlastné náklady budúci kupujúci. 

 

      Hlasovanie poslancov č.22: ZA:              29                                                                                                             

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       8 

                                 PRÍTOMNÍ:        37    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

q) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizova-

ných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/h IV. a V. etapa – úsek 
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Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa 

cesty III/1944.          

 

      U z n e s e n i e  číslo 730/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 27.09. 2021 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných 

investícií medzi Železnicami Slovenskej republiky       

a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci 

stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť 

do 160 km/h IV. a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – 

Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa cesty III/1944. 

 

      Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              29                                                                                                             

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       8 

                                 PRÍTOMNÍ:        37    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-  
skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.     

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

    U z n e s e n i e  číslo 731/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a 

 

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

    Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian- 

    skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

 

    Hlasovanie poslancov č.24: ZA:              30                                                                                                             

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       5 

                               PRÍTOMNÍ:        35    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2021-2023 (2. zmena).        

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

    U z n e s e n i e  číslo 732/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 

2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 
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14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

v znení neskorších predpisov „Návrh na Zmenu Rozpočtu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (2. 

zmena)“ a 

 

    s ch v a ľ u j e 

    Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

    2021-2023 (2. zmena). 

 

    Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              35                                                                                                             

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        36    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená- 
    vratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

    a investičných fondov.       ____ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy  

s názvom "Vybudovanie krajského ekocentra Pruské", 

realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.    

 

 U z n e s e n i e  číslo 733/2021 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finan-
čného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Vybudovanie krajského ekocentra Pruské“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého 

územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samo-

správneho kraja na roky 2013 - 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
výzvy s kódom OPKZP-PO2SC211-2021-67 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

na podporu budovania environmentálnych centier za úče-

lom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie 

na zmenu klímy; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova-
vanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu vo výške 480 000,00 EUR, 

   t. j. maximálne do výšky 24 000,00 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených nákladov z roz-
počtu TSK; 
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e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 

TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

 Hlasovanie poslancov č.26: ZA:              38                                                                                                             

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       - 

                                  PRÍTOMNÍ:        38    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

8. 

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

energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky", 

realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.    

 

      U z n e s e n i e  číslo 734/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 27. 09. 2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej 

školy Nováky“ v rámci výzvy zameranej na zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-

PO4-SC431-2021-68, 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 podmien-

kami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových   

oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade  

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 

52 631,58 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

      Hlasovanie poslancov č.27: ZA:              38                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                      

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       - 

                                 PRÍTOMNÍ:        38    

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

9. Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  
   inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín.     

Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 
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   U z n e s e n i e  číslo 735/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a  

 

I. s ch v a ľ u j e   

pozmeňujúci návrh poslanca doc. Ing. Habánika, PhD.: 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a  

 

1 .   s c h v a ľ u j e  
 zmenu Zakladacej listiny neziskovej organizácie Kreatívny     

 inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2,   

 911 64 Trenčín spočívajúcu vo vypustení čl. III. ods. 1  

 písm. h) Zakladacej listiny neziskovej organizácie Kreatívny  

 inštitút Trenčín, n. o. 

 

2 .   s c h v a ľ u j e  
zmenu Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 

Trenčín spočívajúcu vo vypustení čl. III. ods. 1 písm. h) 

Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, 

n. o. a doplnení vety v čl. XV. ods. 2 za poslednou vetou 

v znení „V období od 01.01. príslušného kalendárneho roka  

do schválenia rozpočtu neziskovej organizácie na príslušný 

kalendárny rok je riaditeľ v mene neziskovej organizácie 

oprávnený vykonávať len tie úkony, ktoré vyplývajú          

z existujúcich záväzkov neziskovej organizácie alebo        

z platných rozhodnutí správnej rady neziskovej organizácie.“ 

 

3.  p o v e r u j e 

    Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja k podpísaniu predloženej Zakladacej listiny a Štatútu 

neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,   

so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín v znení 

pozmeňujúceho návrhu v mene Trenčianskeho samosprávneho 

kraja ako jedného zo zakladateľov neziskovej organizácie, 

pod podmienkou v zmysle bodu 1. uznesenia, 

 

4.  b e r i e  n a   v e d o m i e 

upravenú správu o návrhu financovania neziskovej organizácie 

Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. a vyjadruje deklaratórnu 

podporu bežným a kapitálovým výdavkom v zmysle predloženého 

upraveného materiálu v tabuľkovom znení, ktoré nahrádza 

pôvodný materiál v rozsahu zmeny. 

 

    Hlasovanie poslancov č.28: ZA:              33                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       5 

                               PRÍTOMNÍ:        38    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 



33 

 
II. s ch v a ľ u j e  

založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2,    

911 64 Trenčín, zakladateľmi ktorej je:  

1/ Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 

Trenčín, IČO: 00312037,  

2/ Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 

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

pričom Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624 sa zakladateľom 

neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín,    

n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 

stane výlučne pod podmienkou získania titulu Európske 

hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú 

republiku pre Mesto Trenčín,  

 

    III. s ch v a ľ u j e  

Zakladaciu listinu neziskovej organizácie Kreatívny 

inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 

2, 911 64 Trenčín v zmysle predloženého a pozmeňujúceho 

návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia,  

pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia, 

 

     IV. s ch v a ľ u j e  

Štatút neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2,    

911 64 Trenčín v zmysle predloženého a pozmeňujúceho 

návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia,  

pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia, 

 

      V. s ch v a ľ u j e  

a) Mgr. Richarda Rybníčka  

b) Ing. Jaroslava Bašku  

c) Milenu Dragićević Šešić, PhD.  

d) Prof. Ilonu Németh, DLA  

e) Prof. Dušana Galuseka, DrSc.  

f) Mgr. Silviu Hroncovú  

g) Dipl. Ing. Petra Gera  

h) Mgr. Veroniku Staňkovú  

i) Mgr. Art. Šimona Klimana  

do funkcie prvých členov správnej rady neziskovej 

organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,         

so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín,  

pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia 

 

     VI. s ch v a ľ u j e  

         M.A. Luciu DUBAČOVÚ - do funkcie prvého riaditeľa    

         neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín,  

         n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, 

         pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia 
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    VII. s ch v a ľ u j e  

a) Petra Hoštáka MBA, PhD. 

b) Bc. Tomáša Vaňa 

c) Patrika Žáka, B.S.B.A. 

d) doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

e) Ing. Richarda Takáča 

do funkcie prvých členov dozornej rady neziskovej 

organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,        

so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín,     

pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia, 

 

   VIII. p o v e r u j e  

Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja - k podpísaniu predloženej Zakladacej 

listiny a Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny 

inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 

2, 911 64 Trenčín v znení pozmeňujúceho návrhu v mene 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako jedného zo za-

kladateľov neziskovej organizácie,  

pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia, 

 

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

predloženú upravenú správu o návrhu financovania 

neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín,     

n. o. a vyjadruje deklaratórnu podporu bežným 

a kapitálovým výdavkom v zmysle predloženého upraveného 

materiálu v tabuľkovom znení, ktoré nahrádza pôvodný 

materiál v rozsahu schválenej zmeny,  

pod podmienkou verifikovania bežných výdavkov neziskovej 

organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. zo strany 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a alokovania objemu 

finančných prostriedkov vo výške minimálne 15 000 000,- 

EUR z kapitálových výdavkov alokácie pre Európske hlavné 

mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku na ich 

vynaloženie v prospech majetku Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, pričom nezisková organizácia Kreatívny 

inštitút Trenčín, n. o. je povinná predložiť Tren-

čianskemu samosprávnemu kraju žiadosť o príspevok 

s uvedením aktivít, ktoré majú byť financované 

Trenčianskym samosprávnym krajom, do 15.9. predchádza-

júceho roka, na ktorý má byť príspevok poskytnutý         

a na akúkoľvek zmenu výdavkov oproti schválenému 

príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja počas roka je 

potrebný predchádzajúci súhlas Zastupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. 

 
    Hlasovanie poslancov č.29: ZA:              31                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        1 

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        38    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/poslanci-tsk-vo-volebnom-obdobi-2017-2022/trencin/jozef-habanik.html?page_id=449409
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10. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska.    

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

 

U z n e s e n i e  číslo 736/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e 

a) podanie prihlášky na členstvo Trenčianskeho samosprávneho  
kraja v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska, 

b) vstup Trenčianskeho samosprávneho kraja do Národnej 
vodíkovej asociácie Slovenska. 

 

    Hlasovanie poslancov č.30: ZA:              27                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       9 

                               PRÍTOMNÍ:        36    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

11. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  
v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025.   

    Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 
 

U z n e s e n i e  číslo 737/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 27. septembra 2021 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

    Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v Trenčianskom 

    samosprávnom kraji na roky 2021-2025. 
 

Hlasovanie poslancov č.31: ZA:              31                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        37    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020.  _____ 

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

 

 U z n e s e n i e  číslo 738/2021 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a 

 

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

    Výročnú správu KOCR Trenčín región za rok 2020. 
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     Hlasovanie poslancov č.32: ZA:              25                                                                                                             

                                PROTI:            -                                                       

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:      12 

                                PRÍTOMNÍ:        37   

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

13. Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia 
Alexandra Dubčeka.            

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 739/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a   

 

I. p r i j í m a 

Deklaráciu Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka. 

  

    Hlasovanie poslancov č.33: ZA:              32                                                                                                             

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        36    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

II. s ch v a ľ u j e  

nomináciu Ing. Zuzany MÁČEKOVEJ, starostky Obce Uhrovec, 

na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka v zmysle 

ustanovenia § 6 a nasl. zákona č. 261/2017 Z. z.        

o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene 

Alexandra Dubčeka, 

 

III. p o v e r u j e 
         Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja - na podanie podnetu vláde Slovenskej 

republiky v mene Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja na udelenie štátnej ceny Alexandra 

Dubčeka v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 261/2017   

Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej 

cene Alexandra Dubčeka - Ing. Zuzane MÁČEKOVEJ. 

 

    Hlasovanie poslancov č.34: ZA:              31                                                                                                             

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        1 

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        36    

                               POČET POSLANCOV: 47 
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14. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice s poli-

klinikou Považská Bystrica a podpredsedov dozorných orgánov 

nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.          

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

 

U z n e s e n i e  číslo 740/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom     

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. septembra 

    2021 prerokovalo a 

 

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

s účinnosťou od 03.04.2020 

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

predsedu dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou 

Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská 

Bystrica 

 

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

ku dňu 01. 02. 2021 

uplynutie funkčného obdobia MUDr. Mariána BRÍDIKA:  

- vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu Nemocnice  

  s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice,  

- vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu Nemocnice       

  s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986,  

  017 26 Považská Bystrica  

a vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu Nemocnice   

s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 

Myjava. 

 

III. m e n u j e  

s účinnosťou od 01.10.2021 na obdobie dvoch rokov 

a) Mgr. Ivana BUKOVSKÉHO, LL.M. - za predsedu dozorného 
orgánu Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, 

Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, 

b) PhDr. Elenu ŠTEFÍKOVÚ, MPH -  za podpredsedu dozor-  
  ného orgánu Nemocnice s poliklinikou Prievidza       

   so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 

Bojnice, 

c)  Mgr. Petra GLATZA - za podpredsedu dozorného orgánu 
   Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica,  

   Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, 

d) MUDr. Janu HANAJÍKOVÚ - za podpredsedu dozorného     
   orgánu Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 

   59, 907 01 Myjava. 

 

    Hlasovanie poslancov č.35: ZA:              28                                                                                                                

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       7  

                               PRÍTOMNÍ:        35     

                               POČET POSLANCOV: 47 
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15. Informatívna správa o pripravovanej kategorizácii ústavnej 
zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocníc,   

a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.        

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

U z n e s e n i e  číslo 741/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. septembra 

2021 prerokovalo a  

 

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

         Informatívnu správu o pripravovanej kategorizácií   

         ústavnej zdravotnej starostlivosti a optimalizácii   

         siete nemocníc a ich možnom dopade na nemocnice  

         v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 

II. o d m i e t a  

návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ako celok. 

 

    Hlasovanie poslancov č.36: ZA:              26                                                                                                                

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        2   

                               NEHLASOVAL:       7  

                               PRÍTOMNÍ:        35     

                               POČET POSLANCOV: 47 
 

 

16. Diskusia – Rôzne. 
17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
18. Záver. 

 

 

 

Trenčín,    1.10.2021 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 



39 

 
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 XXXII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 27. septembra 2021. 

 

711/2021 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

712/2021 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. 

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja.  

713/2021 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  

           na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I.  

           polrok 2021.   

714/2021 - Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    

a) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného 
   majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/581 

   Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa" do správy 

   správcu - Správy ciest TSK.  

715/2021 – b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného  

              bremena od vlastníkov pozemkov pod stavbou  

              "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK",   

              časť 2, úsek: Nové Mesto nad Váhom-Trenčín.  

716/2021 – c) Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného 

              majetku – pozemok registra "C", parc. č. 342/6,  

              v k. ú. Adamovské Kochanovce, z dôvodu hodného  

              osobitného zreteľa.   

717/2021 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 2295/1 k.ú.   

              Štvrtok v prospech Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej 

              rod. Žitňákovej.   

718/2021 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 3404 k.ú. Dolné  

              Srnie v prospech Lenky Miklovičovej.    

719/2021 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 k. ú.  

              Hrabovka v prospech Obce Hrabovka.    

720/2021 – g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 1680/3 k. ú. Veľké 

              Stankovce v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky 

              Pecháčkovej rod. Duvačovej.      

721/2021 – h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 371/1 k. ú.  

              Hrabovka v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

              a. s., Bratislava.    

722/2021 – i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 644/7 k. ú. Myjava 

              v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  

              Bratislava. 

 

 

       



40 

 
723/2021 – j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 2880/3 k. ú. 

              Zlatníky v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

              a. s., Bratislava.  

724/2021 – k) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného  

              majetku TSK - stavby "Zlepšenie cyklistickej  

              infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové Mesto   

              nad Váhom - Trenčín do správy správcu – Správy 

              ciest TSK.          

725/2021 – l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 405/1 k. ú. Nová 

              Dubnica v prospech Mesta Nová Dubnica.  

726/2021 – m) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schvá- 

              lenie zámeny nehnuteľného majetku TSK – pozemkov 

              v k. ú. Poriadie s pozemkami vo vlastníctve Obce  

              Poriadie.     

727/2021 – n) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schvá- 

              lenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov  

              v k. ú. Beluša s pozemkami vo vlastníctve Obce  

              Beluša v k.ú. Hloža – Podhorie.    

728/2021 – o) Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného  

              majetku - pozemok parcela registra "C" KN č. 756/1  

              a pozemok parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú.  

              Hanzlíková, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

729/2021 – p) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy 

              o budúcej kúpnej zmluve so Západoslovenskou distri- 

              bučnou, a. s..  

730/2021 – q) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí 

              objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami  

              Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym  

              krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, Moder- 

              nizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom –  

              Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť  

              do 160 km/h IV. a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá  

              – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa cesty  

              III/1944.   

731/2021 – Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

732/2021 – Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja na roky 2021-2023 (2. zmena).   

733/2021 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti 

           o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych 

           štrukturálnych a investičných fondov.   

       a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

              na podporu budovania environmentálnych centier  

              za účelom realizácie informačných aktivít 

              v oblasti adaptácie na zmenu klímy  s názvom  

              "Vybudovanie krajského ekocentra Pruské",  

              realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. 
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734/2021 – b) Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

              finančný príspevok v rámci OP KŽP na projekt 

              s názvom "Zníženie energetickej náročnosti Stred- 

              nej odbornej školy Nováky", realizovaný Trenčian- 

              skym samosprávnym krajom.  

735/2021 – Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  

           inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín.  

736/2021 – Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samospráv- 

           neho kraja v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska.  

737/2021 – Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  

           v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025. 

738/2021 – Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020.   

739/2021 – Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu   

           narodenia Alexandra Dubčeka.     

740/2021 - Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice  

           s poliklinikou Považská Bystrica a podpredsedov  

           dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej  

           pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

741/2021 - Informatívna správa o pripravovanej kategorizácii  

           ústavnej zdravotnej starostlivosti a optimalizácii  

           siete nemocníc, a ich možnom dopade na nemocnice 

           a obyvateľov v regióne Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja.      



Príloha č. 1 – Zakladacia listina neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

Zakladacia listina  

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom  

Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

(ďalej len „nezisková organizácia“ alebo „Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.“) 

 

Zakladateľ:  

Zakladateľ 1:  

Názov:  Mesto Trenčín 

Sídlo:   Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 

IČO:   00312037 

 

Zakladateľ 2:  

Názov:  Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo:   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

IČO:   36126624 

 

zakladá podľa § 5  ods. 1 a nasl. zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“) 

neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 

 

Čl. I 

Názov a sídlo neziskovej organizácie 

1. Názov: Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n. o. 

2. Sídlo: Mierové námestie č. 2, 911  64 Trenčín. 

 

Čl. II 

Doba trvania neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.  

 

 



Čl. III  

Druh všeobecne prospešných služieb   

1. Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:  

a. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a  prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

b. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

c. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

d. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

e. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  

f. spolupráca na tvorbe a implementácií kultúrnej stratégie mesta Trenčín a v prípade, ak 

bude o to požiadaný zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja, predkladá svoje 

vyjadrenie k návrhu kultúrnej stratégie Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

g. realizácia projektu Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) Trenčín 2026, 

h. prepájanie kultúrneho, verejného, podnikateľského a neziskového sektora za účelom 
dlhodobej spolupráce, 

i. realizácia kultúrnych, komunitných, vzdelávacích a sieťovacích aktivít, vrátane 
publikačnej činnosti, 

j. vytváranie partnerských vzťahov s podobnými organizáciami doma a v zahraničí, 

k. prepájanie kultúry s ostatnými oblasťami života, 

l. organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí, 

m. podpora cestovného ruchu, vrátane prípadného predaja suvenírov. 

 

Čl. IV 

Orgány neziskovej organizácie  

1. Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

a. správna rada, 

b. riaditeľ, 

c. dozorná rada. 

2. Prví členovia správnej rady sú: 

a) Mgr. Richard Rybníček, r. č. …………….., trvale bytom: …………………….. (menovaný na 
základe návrhu Mesta Trenčín) 

b) Ing. Jaroslav Baška, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..(menovaný na 
základe návrhu Trenčianskeho samosprávneho kraja) 

c) Milena Dragićević Šešić, PhD, r. č. …………….., trvale bytom: …………………….. 
d) Prof. Ilona Németh, DLA, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
e) Prof. Dušan Galusek, DrSc., r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
f) Mgr. Silvia Hroncová, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
g) Dipl.Ing. Peter Gero, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
h) Mgr. Veronika Staňková, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
i) Mgr. Art. Šimon Kliman, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  

 



3. Prví členovia dozornej rady sú: 

a) Peter Hošták MBA, PhD., r. č. …………….., trvale bytom: …………………….. (menovaný na 
základe návrhu Mesta Trenčín) 

b) Bc. Tomáš Vaňo, r. č. …………….., trvale bytom: …………………….. (menovaný na základe 
návrhu Mesta Trenčín) 

c) Patrik Žák, B.S.B.A., r. č. …………….., trvale bytom: …………………….. (menovaný na 
základe návrhu Mesta Trenčín) 

d) doc. Ing. Jozef Habánik PhD. r. č. …………….., trvale bytom: …………………….. (menovaný 
na základe návrhu Trenčianskeho samosprávneho kraja) 

e) Ing. Richard Takáč, r. č. …………….., trvale bytom: …………………….. (menovaný na 
základe návrhu Trenčianskeho samosprávneho kraja) 
 

 

4. Prvý riaditeľ neziskovej organizácie je: 

M.A. Lucia Dubačová , r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
 

Čl. V 

Vklady zakladateľov  

Zakladatelia neziskovej organizácie nevložili pri založení neziskovej organizácie žiaden peňažný ani 

nepeňažný vklad.  

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia  

1. Zakladateľ vydal dňa ....štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny.  

2. Táto zakladacia listina je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho po jednom exemplári 

dostane každý zakladateľ, dva sú určené pre registrový úrad a jeden bude uložený 

v dokumentácii neziskovej organizácie.  

V Trenčíne, dňa ......          

   Zakladateľ neziskovej organizácie: 

 

                          

 
Mgr. Richard Rybníček 

primátor mesta Trenčín 

 

                          

 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 



Príloha č. 2 – Štatút neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

Š T A T Ú T 

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom 

Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

(ďalej len „nezisková organizácia“ alebo „Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.“) 

 

Zakladateľ neziskovej organizácie vydal dňa ...... tento 

 

Š T A T Ú T 

neziskovej organizácie 

 

Čl. I 

Názov a sídlo neziskovej organizácie 

1. Názov: Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n. o. 

2. Sídlo: Mierové námestie č. 2, 911  64 Trenčín. 

 

Čl. II 

Trvanie neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

Čl. III 

Druh všeobecne prospešných služieb 

1. Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:  

a. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a  prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

b. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

c. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

d. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

e. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  

f. spolupráca na tvorbe a implementácií kultúrnej stratégie mesta Trenčín a v prípade, ak 

bude o to požiadaný zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja, predkladá svoje 

vyjadrenie k návrhu kultúrnej stratégie Trenčianskeho samosprávneho kraja, 



g. realizácia projektu Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) Trenčín 2026, 

h. prepájanie kultúrneho, verejného, podnikateľského a neziskového sektora za účelom 

dlhodobej spolupráce, 

i. realizácia kultúrnych, komunitných, vzdelávacích a sieťovacích aktivít, vrátane 

publikačnej činnosti, 

j. vytváranie partnerských vzťahov s podobnými organizáciami doma a v zahraničí, 

k. prepája kultúru s ostatnými oblasťami života, 

l. organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí, 

m. podpora cestovného ruchu, vrátane prípadného predaja suvenírov. 

  

Čl. IV 

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb 

1. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa čl. III odseku 1  za vopred 

určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.  

2. Nezisková organizácia zverejní podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne 

prospešných služieb: 

a. v sídle organizácie, 

b. na internetovej stránke neziskovej organizácie www.trencin2026.sk,  

c. na základe žiadosti ich zasiela poštou alebo elektronicky. 

 

Čl. V 

Orgány neziskovej organizácie   

1. Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

a. správna rada, 

b. riaditeľ, 

c. dozorná rada. 

 

Čl. VI 

Správna rada 

1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady 

vymenúvajú zakladatelia. 

2. Funkčné obdobie členov správnej rady je 3 ročné. 

3. Správna rada najmä: 

a. schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (), 



b. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, 

c. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania 

najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia, 

d. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 

e. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, 

f. volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat, 

g. volí a odvoláva predsedu správnej rady,  

h. volí a odvoláva členov správnej rady, ak nenastane prípad podľa ods. 6 tohto článku, 

i.  volí a odvoláva členov dozornej rady, 

j. menuje a odvoláva likvidátora, 

k. schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, 

l. rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil 

v zakladateľskej listine, 

m. rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie, 

n. zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie. 

4. Správna rada má deväť  členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je 

spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej 

rady a riaditeľ. 

5. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, 

pripravuje a riadi schôdze správnej rady. 

6. V prípade: 

a) ak počas funkčného obdobia zanikne členstvo nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

správnej rady (t.z. správna rada nie je uznášaniaschopná) alebo  

b) ak by došlo k situácii, kedy zanikne členstvo všetkým členom správnej rady (napr. 

v dôsledku toho, že správna rada nezvolí nových členov na ďalšie funkčné obdobie),  

platí, že chýbajúcich členov správnej rady vymenujú zakladatelia neziskovej organizácie po 

vzájomnej dohode.  

7. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Predseda správnej 

rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady. Správna rada musí byť zvolaná do 

desať dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo jednej tretiny členov správnej rady. 

Najneskôr na poslednom zasadnutí správnej rady konanom pred ukončením funkčného 

obdobia správnej rady bude obligatórne zaradený do programu zasadnutia správnej rady 

bod: voľba členov správnej rady na ďalšie funkčné obdobie.  

8. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na 

zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých 

členov správnej rady. 



9. Za prítomného člena správnej rady sa považuje aj ten člen, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí 

správnej rady on-line - prostredníctvom videokonferencie, pričom za prítomného sa 

považuje len v prípade pripojenia so zvukovo-obrazovým prenosom (nepostačuje iba 

zvukový prenos alebo iba obrazový prenos). 

10. V prípadoch ustanovených štatútom alebo v prípadoch, kedy je potrebné rozhodnúť bez 

zbytočného odkladu alebo, ak nie je možné zvolať zasadnutie správnej rady s osobnou 

účasťou členov z dôvodov prekážky spočívajúcej v rozhodnutí príslušných orgánov verejnej 

moci (napr. Úradu verejného zdravotníctva SR a pod.),  môžu členovia správnej rady hlasovať 

i bez zvolania zasadnutia správnej rady a to prostredníctvom elektronickej pošty (hlasovanie 

per rollam). Návrh uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie zasiela členom správnej rady 

predseda správnej rady. Členovia správnej rady zašlú svoje vyjadrenie e-mailom na adresu 

určenú v návrhu na hlasovanie per rollam. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, 

že s návrhom nesúhlasí. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

hlasov členov správnej rady, ak tento štatút neustanovuje vyšší počet hlasov. Predseda 

správnej rady oznámi výsledky hlasovania písomne alebo elektronicky všetkým členom 

správnej rady a zahrnie ich aj do zápisnice na najbližšom zasadnutí správnej rady.  

11. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí 

úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie. 

12. Členstvo v správnej rade zaniká: 

a. uplynutím funkčného obdobia, 

b. odstúpením, 

c. odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení 

(ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“) alebo ak sa bez náležitého 

ospravedlnenia nezúčastní na troch, po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach 

správnej rady alebo ak prestane spĺňať podmienky podľa § 20 ods. 1 zákona 

o neziskových organizáciách, 

d. smrťou. 

13. Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, 

ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 

neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri 

rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, 

zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 

tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy 

alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje 

záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami 

neziskovej organizácie.    

Čl. VII 

Riaditeľ 



1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. 

Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou 

listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov neziskovej organizácie. 

2. Riaditeľ môže samostatne rozhodovať o nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade 

s rozpočtom neziskovej organizácie. Za porušenie povinnosti ustanovenej  v tomto odseku 

zodpovedá riaditeľ neziskovej organizácii za škodu tým spôsobenú v súlade s ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  

3. Riaditeľ je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil neziskovej organizácií porušením svojich 

povinností pri výkone svojej pôsobnosti. 

4. Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti 

s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. Riaditeľ 

nezodpovedá za škodu spôsobenú neziskovej organizácií konaním, ktorým vykonával 

rozhodnutie správnej rady; to neplatí, ak je rozhodnutie správnej  rady v rozpore s právnymi 

predpismi, zakladacou listinou alebo štatútom alebo ak ide o povinnosť podať návrh na 

vyhlásenie konkurzu. Riaditeľa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná 

rada . 

5. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s  poradným hlasom. 

6. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je 

bezúhonná. 

7. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada. 

8. Riaditeľa správna rada odvolá, ak 

a. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie 

riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin, 

b. vykonáva činnosť podľa § 27 zákona o neziskových organizáciách  (totožne uvedenú v čl. 

XI tohto štatútu),  

c. o to sám požiada. 

9. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak 

a. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto 

funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, 

b. koná v rozpore s ustanoveniami zákona o neziskových organizáciách, zakladacou listinou 

alebo štatútom, 

c. to navrhla dozorná rada alebo člen správnej rady. 

10. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov 

všetkých členov správnej rady. 

11. Riaditeľ nemôže byť členom správnej rady ani členom dozornej rady. 

12. Funkčné obdobie prvého riaditeľa neziskovej organizácie je 3 mesiace odo dňa jej vzniku. 

Funkčné obdobie ďalších riaditeľov neziskovej organizácie je 3 roky.  

 



Čl. VIII 

Dozorná rada  

1. Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej 

organizácie. Dozorná rada má päť  členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 3 ročné. 

2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich 

sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolovať, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade 

s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom. 

3. Dozorná rada najmä: 

a. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie 

správnej rade, 

b. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, 

c. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. 

4. Dozorná rada je oprávnená: 

a. navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem 

neziskovej organizácie, 

b. podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, 

c. navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie, 

d. zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným, 

e. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo 

štatútu. 

5. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je 

bezúhonná.  

6. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada. Správna rada zvolí dvoch členov dozornej 

rady na návrh mesta Trenčín a 2 členov dozornej rady na návrh Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

7. Pre zánik funkcie člena dozornej rady platia obdobné ustanovenia tohto štatútu ako o zániku 

členstva v správnej rade (čl. VI, bod 12 tohto štatútu).  

8. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členovi dozornej rady patrí 

náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone jeho funkcie, podľa osobitného 

predpisu. 

Čl. IX 

Zákaz konkurencie 

1. Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmú o vlastnom mene ani na vlastný účet 

uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie. 

2. Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady  nesmú o vlastnom mene ani na vlastný účet 

sprostredkovať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie. 



 

Čl. X 

Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie 

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia 

uschováva po dobu 10 rokov.  

 

Čl. XI 

Hospodárenie neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže 

užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi. 

2. Majetok neziskovej organizácie tvoria 

a. príjmy z vlastnej činnosti, 

b. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

c. príjmy získané dedením, 

d. dary od fyzických osôb a právnických osôb 

e. vklady zakladateľov. 

3. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v 

zakladacej listine  alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. 

4. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v 

miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie. 

5. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho 

fondu a rozpočtu obce.  

6. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie všeobecne prospešných služieb na 

poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb. 

7. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu 

uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie; na tento účel môže poskytnúť 

neziskovej organizácii jej zakladateľ príspevok zo svojho rozpočtu. 

Čl. XII 

Podnikanie neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto 

činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah 

a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. 

2. Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať 

zmluvu o tichom spoločenstve. 

3. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných 

daňových zákonov. 



Čl. XIII 

Majetok neziskovej organizácie 

1.  Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými 

v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. 

Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte 

v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie. 

2. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok 

na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len 

s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla. 

 

 

Čl. XIV 

Účtovníctvo a Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. 

2. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s 

všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.  

3.  Nezisková organizácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú 

štatutárnym audítorom, ak  

a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré 

je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo  

b) všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka 

zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej 

závierky podľa osobitného predpisu. 

4. Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom podľa 

odseku 3 vo verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla.  

5. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej 

organizácie najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. 

6. Výročná správa obsahuje: 

a. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia neziskovej organizácie, 

b. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

c. výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju štatutárny audítor 

overoval, 

d. prehľad o peňažných prímoch a výdavkoch, 

e. prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, 

f. stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, 

g. zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka, 



h. ďalšie údaje určené správnou radou. 

7. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti Registra účtovných závierok do 

15. júla. Výročná správa bude pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie 

a webovom sídle neziskovej organizácie. 

Čl. XV 

Rozpočet neziskovej organizácie 

1. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa 

zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.  

2. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred 

začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje 

rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.   

V období od 01.01. príslušného kalendárneho roka  do schválenia rozpočtu neziskovej 

organizácie na príslušný kalendárny rok je riaditeľ v mene neziskovej organizácie oprávnený 

vykonávať len tie úkony, ktoré vyplývajú          z existujúcich záväzkov neziskovej organizácie 

alebo        z platných rozhodnutí správnej rady neziskovej organizácie. 

Čl. XVI 

Zrušenie neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia sa zrušuje 

a. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, 

keď bolo toto rozhodnutie prijaté, 

b. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 

c. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď 

toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, 

d. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku 

2. Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu 

alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila. 

3. Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo 

nadáciu vzniknutú splynutím.  

4. Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, 

oznámi riaditeľ novovzniknutej organizácie do siedmich dní registrovému úradu. 

Čl. XVII 

Zánik a likvidácia neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Zániku predchádza zrušenie 

s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

2. Likvidátorom neziskovej organizácie je riaditeľ, pokiaľ správna rada nerozhodne inak.  



3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú 

organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. 

4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. 

5. Ak zákon o neziskových organizáciách v platnom znení neustanovuje inak, na zrušenie 

neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa 

použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných 

spoločností. 

Čl. XVIII 

Záverečné ustanovenia 

Tento Štatút bol schválený a vydaný zakladateľom pri podpise zakladacej listiny dňa ...... 2021 a tvorí 

jej neoddeliteľnú súčasť.  

 

V Trenčíne, dňa ..... 

Zakladateľ neziskovej organizácie: 

 

                          

 
Mgr. Richard Rybníček 

primátor mesta Trenčín 

 

 

                          

 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 


