
 
 

U Z N E S E N I A 

z XX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25. 11. 2019 

  

 

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 364/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 25.11. 2019 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ   
       II. overovateľ: Ing. Miloš MIČEGA  

 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              41                                                                                                 

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        -     

                               NEHLASOVAL:       - 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 25.11.2019,  

       so zmenou na základe návrhu predsedu TSK Ing. Bašku: 
        

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

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Slovo pre verejnosť.  
  

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2020. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho 
samosprávneho kraja do správy príspevkovej organizácie NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

b) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku parc. č. 3142/3 k.ú. 

Čavoj v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., 

Žilina. 

c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" p.č. 

2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina. 
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d) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 8028 k. ú. Beluša v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

e) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a 
predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 1080/3, 

1080/4 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina.   

f) Návrh na schválenie nadobudnutia  vlastníctva  pozemkov  
bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská republika,  

správca Slovenský pozemkový fond. 

g) Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019 zo dňa 
25.03.2019 (zámena s Mestom Myjava).  

h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku  nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - areál bývalej 

budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza.  

j) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku - Budova učební a dielní býv. 

zváračskej školy, Prievidza. 

k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku   
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: Dielne - 

SOŠ sklárska, Lednické Rovne. 

l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku  
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: škola a 

kuchyňa - SOŠ sklárska, Lednické Rovne. 
 

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

samosprávneho kraja. 

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

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č.  23/2019, ktorým sa mení 

VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 

alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.                     

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

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
    skeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny –  

    komunitný rozpočet. 

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

                                          a predseda K-finančnej 

 

9. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 
dodávateľským spôsobom na rok 2020. 

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - pover. riad. odboru dopravy 
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10. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľ- 
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií 

pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí  

nie sú poslancami.  

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

11.  
a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 

– 2022. 

 Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 – 2022. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

12. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho   
samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020. 

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

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

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, 

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

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine  
Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom  

  Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  
 

14. Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta     
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

samosprávneho kraja. 

Predkladá: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - predseda Pracovnej  

                                          skupiny pre zdravotníctvo 
 

15. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černihivskou  
regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samo-    

správnym krajom. 

   Predkladá: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu  

                         TSK a vedúci Kancelárie predsedu TSK 
 

16. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja 
za rok 2019. 

Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie  

                                                   Ceny TSK  
 

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

tičných fondov.          _ 

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

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

s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“. 
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c) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu        
"Diversidad de culturas, una Europa" v rámci programu        

Erasmus+ realizovanom Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov,  

so sídlom Ul. mája 905, 020 15 Púchov.    

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

18. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 
2020. 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              40                                                                                                          

                           PROTI:            -                                                                 

                           ZDRŽAL SA:        -               

                           NEHLASOVAL:       1         

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XIX. zasadnutí  
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   _ 

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

   U z n e s e n i e  číslo 365/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 25. novembra 2019 prerokovalo a 

 

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

   Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIX.     

   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   

    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              37                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                              

                               ZDRŽAL SA:        -            

                               NEHLASOVALI:      3      

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.         

 

 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2020. 

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

   U z n e s e n i e  číslo 366/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 25. novembra 2019 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

   Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčian-  

   skeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2020. 
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    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              38                                                                                                      

                               PROTI:            -                                                            

                               ZDRŽAL SA:        -          

                               NEHLASOVALI:      3    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _ 

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

a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho   
samosprávneho kraja do správy príspevkovej organizácie NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach.      

 

       U z n e s e n i e  číslo 367/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e  

      zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho  

      kraja: 

      - dlhodobý hmotný majetok - navýšenie hodnoty majetku  

     Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo predstavuje cenu 

      technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho samosprávneho 

       kraja v správe organizácie vykonané po zrealizovaní diela  

      na investičnú akciu pod názvom: inv.č. 021-307  

      „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza   

      (Operačné sály)“ v obstarávacej cene 10 128 701,94 eur 

       do správy príspevkovej organizácie: Nemocnica s polikli-

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, IČO: 17335795 dňom 

podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK 

       do správy správcu. 

     

       Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              36                                                                                                       

                                  PROTI:            -                                                            

                                  ZDRŽAL SA:        -          

                                  NEHLASOVALI:      5    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.   

b) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie     

   zákonného vecného bremena na pozemku parc. č. 3142/3 k.ú.  

   Čavoj v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.,  

   Žilina.            

 

  U z n e s e n i e  číslo 368/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majet- 

       kom TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č.  

       251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých  
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     zákonov, za zriadenie zákonného vecného bremena zapísa- 

       ného v KN pod Z - 6076/2018 - 58/19, spočívajúceho  

      v priznaní práva umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí  

       a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných  

       právnych predpisov so vstupom na CKN pozemok p. č. 3142/3  

       v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,  

       údržby a rekonštrukcie v rozsahu podľa GP č. 39/2018  

      v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Raj- 

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

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 595/2019, vyhotoveným 

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

Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 

bremena vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho 

práva k pozemkom v k. ú. Čavoj, obec Čavoj, okres 

Prievidza, vybudovanou líniovou stavbou „1651 – Čavoj – 

časť Košárovci – zaústenie DTS – Krpelance, UV“ na 

pozemku registra „C“ parc. č. 3142/3 o výmere 12782 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného   

na LV č. 1727 k. ú. Čavoj, v rozsahu dielov č. 7 a č. 8 

vo výmere 47 m
2
  

- vo výške 0,06 EUR/m
2, čo je pri výmere 47 m2

 
náhrada 

celkom vo výške 2,82 EUR (slovom: dve eurá osemdesiat-

dva centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

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

         

     Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              32                                                                                                       

                                PROTI:            -                                                            

                                ZDRŽAL SA:        -          

                                NEHLASOVALI:      8    

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 5. 

    c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie     

       zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" p.č.  

       2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslovenskej  

       distribučnej, a.s., Žilina.        

 

       U z n e s e n i e  číslo 369/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

       s c h v a ľ u j e 

       jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  

       TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 

       Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

     za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod 

       Z - 354/2019 - 103/2019, spočívajúceho v  práve uloženia 

        inžinierskych sietí ( el. vedenia NN zem) a k nim prislú-  

        chajúcim ochranným pásmom v zmysle platných právnych pred-  

        pisov,  za  účelom  prevádzky,  údržby  a rekonštrukcie 

        so  vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok 
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       KNE parc. č. 2083/621 v rozsahu špecifikovanom geometrickým 

       plánom č. 202-98/2018, vypracovaným spoločnosťou Geodézia 

       Žilina a.s. dňa 14.12.2018, overeným katastrálnym odborom  

       dňa 31.12.2018 pod č. G1-684/2018 v prospech Stredoslo-  

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

       Žilina, IČO: 36 442 151 

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 67/2019, vyhotoveným 
znaleckou organizáciou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 

01 Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 

bremena vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho 

práva k pozemkom v k.ú. Ilava, obec Ilava, okres Ilava, 

vybudovanou stavbou „8027 – Ilava – Zaústenie TS –  

priemyselná zóna“ na pozemku registra „E“ parc. č. 

2083/621 o výmere 2986 m
2
, druh pozemku trvalý trávny 

porast, zapísaného na LV č. 3467, v rozsahu dielu č. 1 

vo výmere 21 m
2
 

- vo výške 0,58 EUR/m2, čo je pri výmere 21 m2 náhrada 
celkom vo výške 12,18 EUR (slovom: dvanásť eur osemnásť 

centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              34                                                                                                      

                                  PROTI:            -                                                           

                                  ZDRŽAL SA:        -         

                                  NEHLASOVALI:      6   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 5. 

    d) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "E" parc. č. 8028 k. ú. Beluša v prospech  

       Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.    

 

       U z n e s e n i e  číslo 370/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

      zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti     

      povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny  

       kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom  

     na LV č. 8474 k. ú. Beluša, nachádzajúcom sa v obci  

       Beluša, okres Púchov, parcela  registra „E“ 

- pozemok parc. č. 8028 o výmere 13 734 m
2
, druh pozemku  

   zastavaná plocha a nádvorie: 

- umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí (el. vedenia  

   NN) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle  

   platných právnych predpisov, za  účelom prevádzky, 

   údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek  

   ročnom období 

       v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36/2019,  

     ktorý vyhotovil dňa 14.03.2019 Dávid Pagáč, SLOV- 
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       PRODUKT, s.r.o., Republiky 7, 010 01 Žilina, IČO: 

          46673725 a bol úradne overený Okresným úradom Púchov,  

        katastrálnym odborom dňa 05.04.2019 pod č. 155/19 

- umožnenie vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu  

          údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sietí  

          v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 

- na dobu neurčitú 

- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena     

   - Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke  

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

- za odplatu - jednorazovú náhradu, navrhnutú na základe     

   platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK vo výške 5,55    

   EUR/m
2
, čo je pri výmere 40,6 m

2 
jednorazová náhrada  

   celkom vo výške 225,33 EUR (slovom: dvestodvadsaťpäť eur  

  tridsaťtri centov), ktorú uhradí Daniel Beniak ZIBE, M.  

   Kukučína 790/27, 018 61 Beluša, IČO: 44 336 772. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              36                                                                                                      

                                  PROTI:            -                                                           

                                  ZDRŽAL SA:        -         

                                  NEHLASOVALI:      3   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 5. 

   e)  Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu   

       a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 1080/3,  

       1080/4 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej  

       distribučnej, a.s., Žilina.         

 

       U z n e s e n i e  číslo 371/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom      

       zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

            o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku  

         vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

            v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

            kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

            sa v okrese Púchov, v obci Dolná Breznica, katastrálne 

            územie Dolná Breznica, parcely registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1080/3 o výmere 4 m
2, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1080/4 o výmere 13 m
2, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie, 
 

            vytvorených Geometrickým plánom č. 51/2013 na zameranie 

            transformačnej stanice na pozemku p. č. 1080/3  

         a oddelenie pozemku p. č. 1080/4, ktorý vyhotovil dňa 

            09.09.2013 Ing. Ivan Goralka, GEOSLUŽBA s.r.o., 17.  

            novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 36 429 236 a bol  

            úradne overený Správou katastra Púchov dňa 30.09.2013  

           pod č. 487/13, oddelením od pôvodného pozemku registra 
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            „E“ parc. č. 597/1 o výmere 16125 m
2
, druh pozemku  

         trvalý trávny porast, zapísaného v časti A: Majetková  

            podstata na LV č. 1223. 

 

II. u r č u j e 

            prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

            Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného v bode I. 

            tohto uznesenia, v správe Správy ciest Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

            nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Dolná  

            Breznica, katastrálne územie Dolná Breznica, parcely  

            registra „C“  

- pozemok parc. č. 1080/3 o výmere 4 m
2, druh pozemku  

  zastavaná plocha a nádvorie,  

- pozemok parc. č. 1080/4 o výmere 13 m
2, druh pozemku   

  zastavaná plocha a nádvorie, 

            vytvorených Geometrickým plánom č. 51/2013 na zameranie 

            transformačnej stanice na pozemku p. č. 1080/3  

         a oddelenie pozemku p. č. 1080/4, ktorý vyhotovil dňa 

            09.09.2013 Ing. Ivan Goralka, GEOSLUŽBA s.r.o., 17.  

            novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 36 429 236 a bol  

            úradne overený Správou katastra Púchov dňa 30.09.2013  

           pod č. 487/13, oddelením od pôvodného pozemku registra 

            „E“ parc. č. 597/1 o výmere 16125 m
2
, druh pozemku  

            trvalý trávny porast, zapísaného v časti A: Majetková 

            podstata na LV č. 1223 

            v prospech kupujúceho – Stredoslovenskej distribučnej,  

           a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:  

          36 442 151 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,  

            za kúpnu cenu vo výške 105,40 EUR (slovom: stopäť eur  

            štyridsať centov) ako prevod pozemkov zastavaných  

          stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim  

            umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok  

            so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 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 trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

            vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

            v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho  

            kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

            sa v okrese Púchov, v obci Dolná Breznica, katas- 

            trálne územie Dolná Breznica, parcely registra „C“ 

            - pozemok parc. č. 1080/3 o výmere 4 m
2
, druh 

              pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

            - pozemok parc. č. 1080/4 o výmere 13 m
2, druh  

              pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            vytvorených Geometrickým plánom č. 51/2013  

            na zameranie transformačnej stanice na pozemku  

            p. č. 1080/3 a oddelenie pozemku p. č. 1080/4, 

            ktorý vyhotovil dňa 09.09.2013 Ing. Ivan Goralka, 

            GEOSLUŽBA s.r.o., 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, 
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            IČO: 36 429 236 a bol úradne overený Správou  

          katastra Púchov dňa 30.09.2013 pod č. 487/13,  

           oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.  

            č. 597/1 o výmere 16125 m
2
, druh pozemku trvalý  

         trávny porast, zapísaného v časti A: Majetková  

            podstata na LV č. 1223, 

            v prospech kupujúceho - Stredoslovenskej distri- 

            bučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

            IČO: 36 442 151 do výlučného vlastníctva v podiele 

            1/1, za kúpnu cenu vo výške 105,40 EUR (slovom:  

            stopäť eur štyridsať centov) ako prevod pozemkov 

            zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy,  

            ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neodde- 

            liteľný celok so stavbou vo vlastníctve  

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

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

            v znení neskorších predpisov. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              36                                                                                                         

                                  PROTI:            -                                                              

                                  ZDRŽAL SA:        -            

                                  NEHLASOVALI:      3      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

    

 

 5. 

    f) Návrh na schválenie nadobudnutia  vlastníctva  pozemkov   

       bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská republika,   

       správca Slovenský pozemkový fond.      

 

       U z n e s e n i e  číslo 372/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

      nadobudnutie vlastníctva pozemkov, v celosti vo výlučnom  

       vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského  

      pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, nachádzajúcich 

       sa 

a) v obci Trenčín, okres Trenčín, katastrálne územie 
Opatová, zapísaný na LV č. 3039 ako parcela registra „C“ 

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

3251 m
2
 

b) v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne 
územie Skala, zapísaný na LV č. 563 ako parcela 

registra „C“ 

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

2197 m
2
 

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

parcela registra „C“ 

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

2
, 
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v celkovej hodnote 19 676,92 EUR určenej znalcom Ing.  

Ladislavom Horným, Soblahov č. 410, Znaleckými posudkami 

č. 100/2017, 101/2017 a č. 102/2017 zo dňa 24.04.2017; 

bezodplatne na základe Zmluvy o bezodplatnom prevode 

vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na vyšší územný 

celok podľa § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb.  

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc-

tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov, za účelom 

vybudovania verejnoprospešnej stavby „Na bicykli po stopách 

histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín“. 

       

       Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              36                                                                                                       

                                  PROTI:            -                                                            

                                  ZDRŽAL SA:        -          

                                  NEHLASOVALI:      3    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

    

 

 5.     

    g) Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019 zo dňa  

       25.03.2019 (zámena s Mestom Myjava).       

 

   U z n e s e n i e  číslo 373/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

   

       s ch v a ľ u j e 

       zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv- 

       neho kraja číslo 234/2019 zo dňa 25.03.2019 takto: 

       v časti IV. na strane 13 sa text uznesenia: 

       „Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania.“ 

       nahrádza novým textom, ktorý znie: 

       „Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania  

     so započítaním investícií vynaložených Mestom Myjava  

      do výstavby okružných križovatiek ul. 1. mája –  

       Partizánska ulica – vetva C,D a pri obchodnom dome  

       BILLA, obe sa nachádzajú na ceste III/1187 vo vlast- 

       níctve TSK, ktoré boli skolaudované v rokoch 2006 a 2004. 

       Ich hodnota bola stanovená Znaleckými posudkami č. 99 –  

      2017 zo dňa 03.05.2017 a č. 27-2018 zo dňa 12.03.2018, 

       vypracovanými znalkyňou Alžbetou Jelínkovou, Pakanská  

       16, 907 01 Myjava spolu vo výške 376.518,15 eur,  

       (t.j. 169.653,10 + 206.865,05 eur)“. 

       V ostatnej časti zostáva uznesenie č. 234/2019 zo dňa  

       25.03.2019 nezmenené. 

        

       Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              36                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                                   

                                  ZDRŽAL SA:        -                 

                                  NEHLASOVALI:      3           

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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 5. 

    h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK  

       v k.ú. Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný  

       osobitného zreteľa.          

 

       U z n e s e n i e  číslo 374/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

I.  u r č u j e 
           ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a  

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

         vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

           prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – 

           pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samo-  

           správneho kraja, nachádzajúcich sa v okrese Nové Mesto  

           nad Váhom, v obci Stará Turá, v k. ú. Stará Turá: 

 

           PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

610 804 zastavaná plocha a nádvorie 

611 207 ostatná plocha 

615 7404 ovocný sad 
 

           STAVBY  zapísané na LV č. 370: 

Druh 
stavby 

Súpisné 
číslo 

Na pozemku 
registra „C“ parc.č. 

 

Škola 375 610 – zastavaná 
plocha a nádvorie  
o výmere 804 m2 

s príslušenstvom 

 

           z á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky  

         vo vlastníctve Mesta Stará Turá, nachádzajúce sa  

        v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Stará Turá,  

           v k. ú. Stará Turá: 
 

           PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1: 

Číslo 
parcely 

Výmera  
v m² 

 
Druh pozemku 

6010/9 24 zastavaná plocha a nádvorie 

6010/10 599 zastavaná plocha a nádvorie 

6010/12 304 zastavaná plocha a nádvorie 

4851/2 1804 zastavaná plocha a nádvorie 

8452/2 1798 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/7 17 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/8 35 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/3 99 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/4 19 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/5 66 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/1 1543 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/3 23 zastavaná plocha a nádvorie 
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8453/4 255 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/10 1275 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/1 1229 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/11 1668 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/16 472 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/18 363 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/20 2480 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/22 218 zastavaná plocha a nádvorie 
 

          Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

          majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestami  

          III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Tren- 

          čianskeho samosprávneho kraja číslo III/1237,  

        III/1245 a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia 

        nehnuteľností a pre potrebu plnenia úloh samosprávy  

          Mesta Stará Turá. 

 

II. s ch v a ľ u j e 
          prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku –  

          pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho 

          samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Nové  

          Mesto nad Váhom, v obci Stará Turá, v k. ú. Stará Turá: 

           PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

610 804 zastavaná plocha a nádvorie 

611 207 ostatná plocha 

615 7404 ovocný sad 
 

           STAVBY zapísané na LV č. 370: 

Druh 
stavby 

Súpisné 
číslo 

Na pozemku registra „C“ 
parc.č. 

 

Škola 375 610 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 804 m2 

s príslušenstvom 

 

           z á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky  

         vo vlastníctve Mesta Stará Turá, nachádzajúce sa  

           v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Stará Turá, 

           k. ú. Stará Turá: 
 

          PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1: 

Číslo 
parcely 

Výmera v 
m² 

 
Druh pozemku 

6010/9 24 zastavaná plocha a nádvorie 

6010/10 599 zastavaná plocha a nádvorie 

6010/12 304 zastavaná plocha a nádvorie 

4851/2 1804 zastavaná plocha a nádvorie 

8452/2 1798 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/7 17 zastavaná plocha a nádvorie 

11316/8 35 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/3 99 zastavaná plocha a nádvorie 
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11317/4 19 zastavaná plocha a nádvorie 

11317/5 66 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/1 1543 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/3 23 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/4 255 zastavaná plocha a nádvorie 

8453/10 1275 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/1 1229 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/11 1668 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/16 472 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/18 363 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/20 2480 zastavaná plocha a nádvorie 

8814/22 218 zastavaná plocha a nádvorie 

 
          ako prípad hodný osobitného  zreteľa podľa § 9a 

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

          vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 
 

          Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

          majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestami  

          III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve  

          Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo III/1237,  

          III/1245 a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia  

          nehnuteľností a pre potrebu plnenia úloh samosprávy  

          Mesta Stará Turá. 
 

          Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške  

        1317,10 eur zo strany Mesta Stará Turá. 
 

          Mesto Stará Turá doplatí sumu 1317,10 eur na účet  

          Trenčianskeho samosprávneho kraja v lehote do 30 dní 

          odo dňa účinnosti zámennej zmluvy uzavretej  

          na základe tohto uznesenia. 

        

       Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              33                                                                                                     

                                  PROTI:            -                                                          

                                  ZDRŽAL SA:        -        

                                  NEHLASOVALI:      6  

                                  POČET POSLANCOV: 47 

    

 

 5. 

    i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

       majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - areál  

       bývalej budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza.    

 

       U z n e s e n i e  číslo 375/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

      prevod prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa 

      v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k.ú.  Prievidza,  

     zapísaného na LV č. 11866 v časti A: majetková podstata: 
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      Stavby: 

- budova, súp. číslo 11, postavená na pozemku C KN    

   parc. č. 1171 - zastavané plocha a nádvorie o     

   výmere 502 m² s príslušenstvom, 

      Pozemky – parcely registra „C“: 

- parcela C KN parc. č. 1171 - zastavaná plocha a    

   nádvorie o výmere 502 m² 

- parcela C KN parc. č. 1172 - záhrada o výmere 308 m², 

      na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja 

      Obchodnou verejnou súťažou č. TSK/001/2017 –  

     „Predaj nehnuteľností – areál bývalej budovy, ul. Slád- 

      kovičova 11, Prievidza“ uchádzačovi – kupujúcemu:  

      Bc. Boris Vanek, rod. Vanek, nar. 16.12.1989, r.č.  

       891216/8353, trvale bytom Bojnická cesta 415/27, 971 01  

       Prievidza, za kúpnu cenu vo výške  122500,- eur (slovom:  

       stodvadsaťdvatisíc päťsto eur) v podiele 1/1- ina. 

        

       Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              31                                                                                                        

                                  PROTI:            -                                                              

                                  ZDRŽAL SA:        -            

                                  NEHLASOVALI:      8      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

    

                          

 5. 

j) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu-

teľného majetku - Budova učební a dielní býv. zváračskej 

školy, Prievidza.          

 

   U z n e s e n i e  číslo 376/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

       s ch v a ľ u j e 

1. trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčianskeho  
samosprávneho kraja na základe zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a čl. 10 ods. 3 písm. a) – i. Zásad hospodáre-

nia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v plat-

nom znení, nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci 

Prievidza, v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 11866: 

       Stavby: 

- škola, dielne, bez súp. čísla, postavené na pozemku    

   registra „C“, parc. č. 1461/10 

    - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1045 m
2
 s príslu-  

      šenstvom 

       Parcely registra „C“: 

- pozemok, parc. č. 1461/10 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1045 m
2

 

- pozemok, parc. č. 1461/11 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1630 m
2
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2. spôsob  odpredaja  nehnuteľného  majetku  formou  

obchodnej   verejnej súťaže na základe  § 9a  ods. 1 

písm. a) v súlade s podmienkami uvedenými v ods. 2     

a ods. 3  tohto §,  zákona  č. 446/2001 Z. z.      

o majetku vyšších  územných celkov v znení neskorších 

právnych predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení, 

nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci 

Prievidza, v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 11866: 

         Stavby:  

          - škola, dielne, bez súp. čísla, postavené na  

            pozemku registra „C“, parc. č. 1461/10 – zastavaná 

           plocha a nádvorie o výmere 1045 m
2 
s príslušenstvom 

         Parcely registra „C“:  

         - pozemok, parc. č. 1461/10 – zastavaná plocha 

           a nádvorie o výmere 1045 m2  

         - pozemok, parc. č. 1461/11 – zastavaná plocha  

           a nádvorie o výmere 1630 m
2
 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 
TSK/005/2019 - „Predaj nehnuteľností – Budova 

            učební a dielní býv. zváračskej školy, Prievidza“. 

        

       Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              31                                                                                                        

                                  PROTI:            -                                                             

                                  ZDRŽAL SA:        -           

                                  NEHLASOVALI:      8     

                                  POČET POSLANCOV: 47 

    

 

 5. 

 k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku     

    a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: Dielne –  

    SOŠ sklárska, Lednické Rovne.       

      

   U z n e s e n i e  číslo 377/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e  

1. trvalú prebytočnosť  
a) nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  

a  čl. 10 ods. 3 písm. a) – i. Zásad hospodárenia s 

majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom 

znení, nachádzajúceho v okrese Púchov, v obci 

Lednické Rovne, v k.ú. Lednické Rovne, zapísaného   

na LV č. 694 v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA: 

             Stavby: 

             - školské odb. dielne, súp. č. 242, postavené  

              na pozemku registra „C“, parc. č. 183/66 - zastavaná  

              plocha a nádvorie o výmere 351 m
2 
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             Pozemky – parcely registra „C“:  

             - pozemok, parc. č. 183/66 – zastavaná plocha  

               a nádvorie o výmere 351 m
2 
  

             - pozemok, parc. č. 183/94 – zastavaná plocha  

            a nádvorie o výmere 1049 m
2
, ktorý vznikol  

               oddelením od pozemku parc. č. 183/3 – zastavaná 

               plocha a nádvorie o výmere 7092 m
2 
zapísanom na LV 

               č. 694 v k.ú. Lednické Rovne, na základe Geometric- 

               kého plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019, vypraco- 

               vaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan Jantoš, 

               Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného Okresným  

            úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2019 

               pod. číslom 471/19.  

             - pozemok, parc. č. 183/95 – zastavaná plocha  

           a nádvorie o výmere 213 m
2
, ktorý vznikol oddelením  

              od pozemku parc. č. 183/3 - zastavaná plocha  

              a nádvorie o výmere 7092 m
2 
zapísanom na LV č. 694  

             v k.ú. Lednické Rovne, na základe Geometrického 

               plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019, vypracovaného  

            Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan Jantoš, 

               Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného Okresným  

            úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2019  

               pod. číslom 471/19.  

            b) hnuteľného  majetku Trenčianskeho samosprávneho 

               kraja na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku  

               vyšších územných celkov v znení neskorších  

               predpisov a čl. 10 ods. 3 písm. a) – ii. Zásad   

           hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 

                kraja v platnom znení: 

                Vaňová pec  dvojotvorová – inv. č. 3 0096, dátum  

                zaradenia 05.10.2001, nadobúdacia hodnota  

               92 520,48 €, účtovná zostatková hodnota 0,- €,  

               reálna hodnota 5 250,- €. 

 

2. spôsob odpredaja: 
              nehnuteľného  majetku  nachádzajúceho sa v okrese  

             Púchov, v obci Lednické Rovne, v k.ú. Lednické  

           Rovne, zapísaného na LV č. 694 v časti A: 

              MAJETKOVÁ PODSTATA ako: 

              Stavby: 

               - školské odb. dielne, súp. č. 242, postavené  

                na pozemku registra „C“, parc. č. 183/66 –  

                zastavaná plocha a nádvorie o výmere 351 m
2 

                     
Pozemky – parcely registra „C“:  

              - pozemok, parc. č. 183/66 – zastavaná plocha  

                a nádvorie o výmere 351 m
2  

       - pozemok, parc. č. 183/94 – zastavaná plocha  

             a nádvorie o výmere 1049 m
2
, ktorý vznikol 

                oddelením od pozemku parc. č. 183/3 – zastavaná 

                plocha a nádvorie o výmere 7092 m
2 
zapísanom na LV  

              č. 694 v k.ú. Lednické Rovne, na základe Geomet- 

                rického plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019,  

             vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan 

                Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného  
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             Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 

                12.08.2019 pod. číslom 471/19.  

             - pozemok, parc. č. 183/95 – zastavaná plocha 

               a nádvorie o výmere 213 m
2
, ktorý vznikol 

               oddelením od pozemku parc. č. 183/3 - zastavaná  

               plocha a nádvorie o výmere 7092 m
2 
zapísanom na LV 

               č. 694 v k.ú. Lednické Rovne, na základe Geomet-  

               rického plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019, 

               vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan  

            Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného 

               Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 

               12.08.2019 pod. číslom 471/19, 

             

             hnuteľného majetku 

 
 
Invent. číslo 

 
Názov 

Dátum 

zaradenia 

Nadobúdacia 

hodnota 

Účtovná zostatková 
hodnota 

 
Reálna hodnota 

3 0046 Temperovacia pec 5.10.2001 14 948,26 € 0,- € 1 500,- € 

3 0047 Sklarska pec dvojpanvová 5.10.2001 33 622,95 € 0,- € 5 250,- € 

3022 0078 Chladiaca pec 10.11.2004 10 409,45 € 0,- € 1 800,- € 

3 0069 Vaňová pec dvojotvorová 5.10.2001 92 520,48 € 0,- € 5 250,- € 

3 0048 Chladiaca pec 5.10.2001 17 628,91 € 0,- € 2 500,- € 

3 0045 Opukávací stroj 5.10.2001 823,21 € 0,- € 600,- € 

 

             a ostatného drobného hmotného majetku v celkovej  

             nadobúdacej hodnote 1870,99 € (špecifikácia  

             v prílohe č. 1) 

             formou obchodnej verejnej súťaže na základe § 9a  

             ods. 1 písm. a) v súlade s podmienkami uvedenými 

             v ods. 2 a ods. 3 tohto §, zákona č. 446/2001 Z. z. 

             o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

             právnych predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom 

             Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení. 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 
TSK/002/2019 - „Predaj majetku – dielne, SOŠ sklárska, 

Lednické Rovne“. 

        

       Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              30                                                                                                       

                                  PROTI:            -                                                            

                                  ZDRŽAL SA:        1          

                                  NEHLASOVALI:      8    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

    

 

 5. 

l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku  
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: škola  

a kuchyňa - SOŠ sklárska, Lednické Rovne.     

 

   U z n e s e n i e  číslo 378/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 
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1. trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčianskeho  

samosprávneho kraja na základe zákona č. 446/2001 Z. 

z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

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

Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v platnom znení, nachádzajúceho  

v okrese Púchov, v obci Lednické Rovne, v k.ú. 

Lednické Rovne, zapísaného na LV č. 694 v časti A: 

MAJETKOVÁ PODSTATA: 

           Stavby: 

           - škola, súp. č. 193, postavená na pozemku registra  

            „C“, parc. č. 183/4 – zastavaná plocha a nádvorie  

             o výmere 1641 m², súčasťou budovy je aj výmenníková  

             stanica,  

           - školská jedáleň+kuchyňa, súp. č. 240, postavená  

           na pozemku registra „C“, parc. č. 183/3 – zastavaná 

             plocha a nádvorie o výmere 3861 m
2

, ktorý vznikol  

             na základe Geometrického plánu č. 106/2019 zo dňa 

             09.08.2019, vypracovaného Geodetickou kanceláriou 

             Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, 

             úradne overeného Okresným úradom Púchov,  

          katastrálnym odborom 12.08.2019 pod. číslom 471/19,      

           - školské odborné dielne II, súp. č. 459, postavené  

            na pozemku registra „C“, parc. č. 183/67 – zastavaná  

              plocha a nádvorie o výmere 133 m² 

           Pozemky – parcely registra „C“:  

           - pozemok, parc. č. 183/4 – zastavaná plocha a nádvorie  

             o výmere 1641 m²,  

           - pozemok parc. č. 183/67 – zastavaná plocha a nádvorie  

             o výmere 133 m²,  

           - pozemok, parc. č. 183/3 – zastavaná plocha  

             a nádvorie o výmere 3861 m
2
, ktorý vznikol na základe  

          Geometrického plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019, 

             vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan 

             Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného 

             Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom  

             12.08.2019 pod. číslom 471/19. 

2.  spôsob odpredaja: 
           nehnuteľného majetku nachádzajúceho v okrese Púchov,  

           v obci Lednické Rovne, v k.ú. Lednické Rovne, zapísa-  

           ného na LV č. 694 v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA ako: 

           Stavby:  

            - škola, súp. č. 193, postavená na pozemku registra  

             „C“, parc. č. 183/4 – zastavaná plocha a nádvorie  

             o výmere 1641 m², súčasťou budovy je aj výmenníková  

             stanica,  

           - školská jedáleň+kuchyňa, súp. č. 240, postavená  

           na pozemku registra „C“, parc. č. 183/3 – zastavaná  

             plocha a nádvorie o výmere 3861 m
2
, ktorý vznikol  

             na základe Geometrického plánu č. 106/2019 zo dňa 

             09.08.2019, vypracovaného Geodetickou kanceláriou  

             Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne  

             overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym  
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             odborom dňa 12.08.2019 pod. číslom 471/19,  

           - školské odborné dielne II, súp. č. 459, postavené  

             na pozemku registra „C“, parc. č. 183/67 – zastavaná  

             plocha a nádvorie o výmere 133 m², 

           Pozemky – parcely registra „C“:  

           - pozemok, parc. č. 183/4 – zastavaná plocha a nádvorie  

             o výmere 1641 m²,  

           - pozemok parc. č. 183/67 – zastavaná plocha a nádvorie  

             o výmere 133 m²,  

           - pozemok, parc. č. 183/3 – zastavaná plocha a nádvorie 

             o výmere 3861 m
2
, ktorý vznikol na základe 

             Geometrického plánu č. 106/2019 zo dňa 09.08.2019,  

             vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan  

             Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne overeného  

         Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa  

             12.08.2019 pod. číslom 471/19 

 

             hnuteľného majetku 

 

 
Inv. číslo 

 
Názov 

 
Dátum zaradenia 

 
Vstupná cena 

Účtovná zostatková 
hodnota 

 
Reálna hodnota 

3 0033 Ventilator 5.10.2001 3 821,15 € 0,- € 300,- € 

3 0070 Pec sklarska vypalovacia 22.5.2002 6 638,78 € 0,- € 1500,- € 

 

             formou obchodnej verejnej súťaže na základe § 9a  

             ods. 1 písm. a) v súlade s podmienkami uvedenými  

             v ods. 2 a ods. 3 tohto §, zákona č. 446/2001  

             Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

             neskorších právnych predpisov a Zásad hospodárenia  

             s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja  

             v platnom znení. 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 
TSK/003/2019 - „Predaj majetku – škola a kuchyňa, SOŠ 

sklárska, Lednické Rovne“. 

        

       Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              30                                                                                                      

                                  PROTI:            -                                                           

                                  ZDRŽAL SA:        -         

                                  NEHLASOVALI:      9   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

    

   

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja.       

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

U z n e s e n i e  číslo 379/2019 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

    s ch v a ľ u j e 

    A) 

     upustenie od vymáhania týchto pohľadávok Nemocnice s poli- 
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    klinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská  

    Bystrica, IČO: 00610411: 

1. Pohľadávky spolu vo výške 41 595,07 € voči tomu istému 

dlžníkovi: ZDRAVIE, a.s. v konkurze, Pod Lachovcom 

1727/55, 020 01 Púchov, IČO: 31643566, ktoré vznikli 

koncom roka 2001 a začiatkom roka 2002 z dôvodu 

nezaplatenia faktúr za poskytnuté zdravotnícke služby, 

práce a výkony ako aj nezaplatených úrokov z omeškania s 

tým súvisiacich. 
 

2. Pohľadávky spolu vo výške 66 089,45 € voči tomu istému 

dlžníkovi: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 

25, 851 01 Bratislava, IČO 35942436, ktoré vznikli     

z neuhradených penalizačných faktúr za oneskorené platby 

od Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo v celkovej 

výške 12 007 028,60 Sk (398 560,33 €). 
 

3. Pohľadávka  vo  výške  144 373,41  €  voči  dlžníkovi: 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,     

850 02 Bratislava, IČO 35937874, ktorá vznikla v roku 

2004 a predstavuje reaizované výkony nad rámec 

dohodnutej zmluvnej ceny. Faktúra za tieto výkony bola 

vystavená v januári 2005. 
 

4. Pohľadávky spolu vo výške 489 512,56 € voči tomu istému 

dlžníkovi: VERITEĽ, a.s. v likvidácii, Štefanovičova 5, 

811 06 Bratislava, IČO 35859881, ktoré vznikli v rokoch 

2002-2003 a sú vedené v účtovníctve NsP ako jedna 

samostatná pohľadávka. 
 

5. Pohľadávky spolu vo výške 8 033,59 € voči tomu istému 

dlžníkovi Uherek Jozef, Jilemnického 149/29-6, 017 01 

Považská Bystrica, obchodné meno: Jozef Uherek UDOS 

SLOVAKIA TRANSPORT, IČO 17902797, ktoré vznikli v rokoch 

2000 - 2002 z dôvodu  nezaplatenia  úhrad  za  užívanie  

a služby  na  základe  zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov. 
 

    B) 

    upustenie od vymáhania týchto pohľadávok Strednej odbornej  

    školy, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:  

    42026393: 

1. Pohľadávky spolu vo výške 25 217,55 € voči tomu istému  

dlžníkovi SOLUS, s.r.o., Bratislavská 439/18, 018 41 

Dubnica nad Váhom, IČO: 36305910, ktoré vznikli  

neuhradením nedoplatku vyúčtovania za obdobie rokov 2005  

- 2007 a za neuhradenie faktúr v rokoch 2013-2014  

na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov. 
 

2. Pohľadávky spolu vo výške 12 590,25 € voči tomu istému 

dlžníkovi Nadácia na podporu a rozvoj vysokoškolského   

štúdia v regióne Dubnica nad Váhom v likvidácii, Dukelská 

štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 31936768 (ďalej len 

        „nadácia“), ktoré vznikli za obdobie rokov 2001 – 2004  
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        neuhradením faktúr vystavených  na základe zmluvy o nájme 

        nebytových priestorov.  

 

     C) 

     upustenie od vymáhania pohľadávky Domova sociálnych 

     služieb – Zemianske Podhradie, 913 07 Zemianske Podhradie 

     č. 4, IČO: 00351725 vo výške celkom 3.761,18 € voči  

    dlžníkovi Marte Kopetkovej, dátum úmrtia : 12.09.2018, 

     naposledy bytom: Zemianske Podhradie 4, ktorá vznikla  

     v období od 07/2014 do 09/2018 z dôvodu neuhradenia  

     sociálnych služieb poskytnutých na základe Zmluvy  

     o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady  

    za poskytovanie sociálnej služby č. S/2011/18-51 do dňa  

     11.01.2011 v znení jej dodatkov. 

      

     Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              33                                                                                                        

                                PROTI:            -                                                             

                                ZDRŽAL SA:        -           

                                NEHLASOVALI:      6     

                                POČET POSLANCOV: 47 

    

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č.  23/2019, ktorým sa mení 

VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých 

škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 

alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.   __                     

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

U z n e s e n i e  číslo 380/2019 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení 

VZN TSK č. 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby. 

        

    Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              37                                                                                                               

                               PROTI:            -                                                                    

                               ZDRŽAL SA:        -                  

                               NEHLASOVALI:      3            

                               POČET POSLANCOV: 47      
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8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-

skeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny – 

komunitný rozpočet.         ___ 

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

                                          a predseda K-finančnej 
 

U z n e s e n i e  číslo 381/2019 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

   Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet  

   so zapracovanými pripomienkami. 

     

    Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              34                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                              

                               ZDRŽALI SA:       3            

                               NEHLASOVALI:      3      

                               POČET POSLANCOV: 47 

    

   

9. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 

dodávateľským spôsobom na rok 2020.      

Predkladal: Mgr. Radovan Hladký-pover. riad. odboru dopravy 

 

U z n e s e n i e  číslo 382/2019 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na svojom zasadnutí dňa 25. 11. 2019 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e    

   Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  

   spôsobom na rok 2020. 

 

    Hlasovanie poslancov č.22: ZA:              30                                                                                                       

                               PROTI:            -                                                            

                               ZDRŽAL SA:        -          

                               NEHLASOVALI:     10    

                               POČET POSLANCOV: 47 

    

   

10. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľ- 
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií 

pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí  

nie sú poslancami.           

Predkladal: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

U z n e s e n i e  číslo 383/2019 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

   na svojom zasadnutí 25.11.2019 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 
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   s účinnosťou od 01.01.2020 - Zásady odmeňovania poslancov  

   Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov  

   komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   ktorí nie sú poslancami. 

     

    Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              36                                                                                                         

                               PROTI:            1                                                              

                               ZDRŽAL SA:        -            

                               NEHLASOVALI:      3      

                               POČET POSLANCOV: 47 

    

   

11.  
a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2020 – 2022.           

   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

   U z n e s e n i e  číslo 384/2019 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

   na svojom zasadnutí 25.11.2019 prerokovalo a 

 
       s ch v a ľ u j e   

       Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 –  

       2022 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z.  

       o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

       predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  

       o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  

       a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho  

      kraja na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné. 

 

      Hlasovanie poslancov č.24: ZA:              38                                                                                                         

                                  PROTI:            -                                                              

                                  ZDRŽAL SA:        1            

                                  NEHLASOVALI:      2      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

11. 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 – 2022.  

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

      U z n e s e n i e  číslo 385/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 25. novembra 2019 prerokovalo a 

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

     Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho  

     kraja k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja   

     na roky 2020 - 2022. 
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      Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              39                                                                                                     

                                 PROTI:            -                                                          

                                 ZDRŽAL SA:        -        

                                 NEHLASOVALI:      2  

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho   
 samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.    _ 

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

 

 U z n e s e n i e  číslo 386/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

     na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 
 

    s ch v a ľ u j e 

    aktualizovaný Zásobník projektových zámerov Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020. 

 

     Hlasovanie poslancov č.26: ZA:              29                                                                                                      

                                PROTI:            -                                                           

                                ZDRŽAL SA:        -         

                                NEHLASOVALI:     12   

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, 

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

 

   U z n e s e n i e  číslo 387/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

     

      s ch v a ľ u j e 

      s účinnosťou od 01.12.2019 - Dodatok č. 4 k Zriaďovacej   

      listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto  

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

      Váhom, číslo: T/2007/03886-7 zo dňa 27.06.2007, IČO:  

      00160270. 

 

       Hlasovanie poslancov č.27: ZA:              26                                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                                

                                  ZDRŽAL SA:        -              

                                  NEHLASOVALI:     15        

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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13. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine  
Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom  

  Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.        

 

   U z n e s e n i e  číslo 388/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

      s účinnosťou od 01.12.2019 - Dodatok č. 7 k Zriaďovacej     

      listine Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín,  

      so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, číslo: 

      T/2010/04591-12 zo dňa 01.07.2010, IČO: 00515159. 

 

       Hlasovanie poslancov č.28: ZA:              26                                                                                                     

                                  PROTI:            -                                                           

                                  ZDRŽAL SA:        -         

                                  NEHLASOVALI:     15   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

  

14. Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta     
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

samosprávneho kraja.          

Predkladal: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - predseda Pracovnej  

                                          skupiny pre zdravotníctvo 

 

    U z n e s e n i e  číslo 389/2019 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

   zasadnutí dňa 25. novembra 2019 prerokovalo a 
 

I.  s ch v a ľ u j e 
     zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta  

        v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

        samosprávneho kraja v termíne od 1. januára 2020. 

 

II. u k l a d á 
     riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian- 

        skeho samosprávneho kraja zaviesť dotazník spokojnosti  

      pacienta v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-  

        čianskeho samosprávneho kraja v termíne od 1. januára  

        2020. 

 

    Hlasovanie poslancov č.29: ZA:              26                                                                                                        

                               PROTI:            -                                                             

                               ZDRŽAL SA:        -           

                               NEHLASOVALI:     15     

                               POČET POSLANCOV: 47 
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15. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černihivskou  
regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samo-    

správnym krajom.          

   Predkladal: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu  

                         TSK a vedúci Kancelárie predsedu TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 390/2019 

 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

   zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a  

 

I.  r u š í  
       uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

       kraja číslo 524/2013 zo dňa 25.02.2013, ktorým Zastupi- 

       teľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

       v Trenčíne schválilo Dohodu o spolupráci medzi Černihiv-  

       skou oblastnou štátnou administráciou (Ukrajina) a Tren-  

       čianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne 

       (Slovenská republika), 
 

II. s ch v a ľ u j e 
       Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou  

       štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym  

       krajom. 

 

    Hlasovanie poslancov č.30: ZA:              34                                                                                                     

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        -        

                               NEHLASOVALI:      7  

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

16. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja 
za rok 2019.          _ 

Predkladal: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie  

                                                   Ceny TSK  
 

U z n e s e n i e  číslo 391/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 25. novembra 2019 prerokovalo a 

    

   s ch v a ľ u j e 

   udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019: 

   - Folklórnej skupine Podžiaran, za uchovávanie a prezentáciu  

   tradícií a zvykov z oblasti Papradna. 

 

    Hlasovanie poslancov č.31: ZA:              32                                                                                                      

                               PROTI:            -                                                            

                               ZDRŽAL SA:        -          

                               NEHLASOVALI:      9    

                               POČET POSLANCOV: 47 
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17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-

tičných fondov.          _ 

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

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

s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. 

 

  U z n e s e n i e  číslo 392/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie 

národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne   

horná Nitra“ realizovaného v rámci vyzvania na predloženie  

žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného 

programu Ľudské zdroje a ktorého ciele sú v súlade      

s platným Územným plánom Veľkého územného celku Tren-

čianskeho kraja a platným  Programom hospodárskeho  

a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja   

na roky 2013 - 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných  prostriedkov  na  spolufinanco- 

vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien- 

kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

148 030,35 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

TSK. 

 

      Hlasovanie poslancov č.32: ZA:              31                                                                                                      

                                 PROTI:            -                                                           

                                 ZDRŽAL SA:        -         

                                 NEHLASOVALI:     10   

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

17. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“.  

 

  U z n e s e n i e  číslo 393/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

     zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

a) predloženie ŽoNFP za účelom  realizácie projektu    

„Podpora AAL v podmienkach TSK“ realizovaného v rámci 

výzvy č. OPII-2019/7/9-DOP na predkladanie Žiadostí      

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 
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zameraním na „Digitálnu inklúziu“, ktorého ciele sú     

v súlade s cieľmi operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra a s rozvojovými dokumentmi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja; 

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

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

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP        

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne 

do výšky 250 000,00 EUR. 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

       Hlasovanie poslancov č.33: ZA:              32                                                                                                         

                                  PROTI:            -                                                              

                                  ZDRŽAL SA:        -            

                                  NEHLASOVALI:      9      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

17. 

c) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  
      "Diversidad de culturas, una Europa" v rámci programu  

      Erasmus+ realizovanom Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov,  

      so sídlom Ul. mája 905, 020 15 Púchov.        

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

  U z n e s e n i e  číslo 394/2019 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

a)  poskytnutie finančných prostriedkov Gymnáziu, Ul. 1.  

mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 

Púchov na úhradu záverečnej platby projektu 

„Diversidad de culturas, una Europa“ v rámci programu   

      Erasmus+ vo výške 6 104,00 EUR, 

b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov Tren- 

čianskemu samosprávnemu kraju vo výške 6 104,00 EUR  

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

mája 905, 020 15 Púchov do 15 pracovných dní od pri- 

jatia záverečnej platby z Národnej agentúry programu 

Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V prípade, 

že organizácia prekročí výdavky na projekt alebo jej 

záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej výške    

z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto výdavky 

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

mája 905, 020 15 Púchov z iných zdrojov a finančné 

prostriedky poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom 

poukáže v plnej výške. 
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      Hlasovanie poslancov č.34: ZA:              33                                                                                                          

                                 PROTI:            -                                                               

                                 ZDRŽAL SA:        -             

                                 NEHLASOVALI:      8       

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

18. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.  
polrok 2020.          _ 

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 395/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

   Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja na I. polrok 2020. 

 

    Hlasovanie poslancov č.35: ZA:              34                                                                                                      

                               PROTI:            -                                                           

                               ZDRŽAL SA:        -         

                               NEHLASOVALI:      7   

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 

Trenčín,    27.11.2019 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

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

 

Z o z n a m   u z n e s e n í 

z XX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25. novembra 2019. 

 

364/2019 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

365/2019 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XIX.  

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja.    

366/2019 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontro-    

           lóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie  

           január–jún 2020. 

367/2019 - Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho   
samosprávneho kraja do správy príspevkovej organizácie 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

368/2019 - b) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria- 

              denie zákonného vecného bremena na pozemku parc. č. 

              3142/3 k.ú. Čavoj v prospech Stredoslovenskej  

              distribučnej, a.s., Žilina.     

369/2019 –   c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria- 
              denie zákonného vecného bremena na pozemku registra 

              "E" p.č. 2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslo- 

              venskej distribučnej, a.s., Žilina.   

370/2019 – d) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena  

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

              v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s.,   

              Žilina.      

371/2019 – e) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu   

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č.  

              1080/3, 1080/4 k.ú. Dolná Breznica v prospech  

              Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.    

372/2019 – f) Návrh na schválenie nadobudnutia  vlastníctva po- 

              zemkov bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská 

              republika, správca Slovenský pozemkový fond.   

373/2019 – g) Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019  

              zo dňa 25.03.2019 (zámena s Mestom Myjava).   

374/2019 – h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK  

              v k.ú. Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad  

              hodný osobitného zreteľa. 

375/2019 – i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

              majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - areál  

              bývalej budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza.   

376/2019 – j) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu       

              nehnuteľného majetku - Budova učební a dielní býv.       

              zváračskej školy, Prievidza.  

377/2019 – k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej   

              súťaže: Dielne – SOŠ sklárska, Lednické Rovne.  

378/2019 – l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              majetku  a súťažných podmienok obchodnej verejnej  
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              súťaže: škola a kuchyňa - SOŠ sklárska, Lednické  

              Rovne.     

379/2019 – Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok  

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

           s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

380/2019 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa  

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

           o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových  

           škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

           Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní  

           základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

           zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 

           cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej práv- 

           nickej osoby alebo fyzickej osoby.    

381/2019 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Partici- 

           patívny – komunitný rozpočet.  

382/2019 – Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK  

           dodávateľským spôsobom na rok 2020.   

383/2019 – Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastu- 

           piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov  

           komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja, ktorí nie sú poslancami.     

384/2019 – a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

              na roky 2020 – 2022.  

385/2019 – b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu 

              Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 –  

              2022.  

386/2019 – Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčian- 

           skeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.  

387/2019 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

           organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej  
              listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové    

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

   Mesto nad Váhom.   

388/2019 – b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej  

              listine Strednej športovej školy, Kožušnícka 2,  

              Trenčín, so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

   

389/2019 – Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti  

           pacienta v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja.    

390/2019 – Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černi- 

           hivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Tren- 

           čianskym samosprávnym krajom. 

391/2019 – Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja za rok 2019.  

392/2019 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti  

           o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych 

           štrukturálnych a investičných fondov.     
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a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti        
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje s názvom „Podpora 

zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. 

393/2019 –  b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  
               o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného  

               programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Podpora  

               AAL v podmienkach TSK“.  

394/2019 –  c) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k pro- 
              jektu "Diversidad de culturas, una Europa" v rámci  

              programu Erasmus+ realizovanom Gymnáziom, Ul. 1. mája  

              905, Púchov, so sídlom Ul. mája 905, 020 15 Púchov. 

395/2019 – Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.  

           polrok 2020.    

        

 

 

 


