U Z N E S E N I A
z XIX. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 11. 7. 2016
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 372/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.7.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
A) overovateľov zápisnice:
I. overovateľ: PhDr. Mária JANÍKOVÁ
II. overovateľ: MUDr. Mohamed HEMZA
Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA: 1
NEHLASOVAL: 1
POČET POSLANCOV: 45
B) program XIX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 11.7.2016:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov
zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých
na XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja
na obdobie júl – december 2016.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu s prevodom správy
nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1494, katastrálne územie Zlatovce, obec
Trenčín, okres Trenčín zo správy Strednej odbornej
školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24,
Trenčín do správy Strednej zdravotníckej školy,
Veľkomoravská 14, Trenčín.
b) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného
nehnuteľného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom,
zapísaného na LV č. 3191.
c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - časti pozemku
registra "E" p. č. 90050/16 k.ú. Pruské.
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d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" parc. č. 1473 a 1517 k.ú.
Trenčianska Turná za jednorazovú odplatu v prospech
Obce Trenčianska Turná.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "C" p.č. 1711/2 k.ú. Domaniža
za jednorazovú odplatu v prospech Petra Kardoša.
f) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou
fyzickej likvidácie - garáže pri poliklinike "A"
a nájazdovej rampy k poliklinike "A" v správe
Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach, Nemocničná č. 2, 972 01 Bojnice.
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým
sa ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná
škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná
akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská
jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť
Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske
a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5,
Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5,
Partizánske ako súčasť Strednej odbornej školy,
Námestie SNP 5, Partizánske.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.škol. a kult.
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2016, ktorým
sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce
nad Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy
strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad
Bebravou.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.škol. a kult.
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2016, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 17/2012 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 v znení VZN
TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN TSK č. 16/2015
a VZN TSK č. 21/2015.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.škol. a kult.
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8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.škol. a kult.
a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej
odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske,
so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy strojníckej,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou,
so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad
Bebravou.
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych
projektov na území Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladá: Ing.Milan Semanco-vedúci odb.reg.rozvoja
10. Návrhy na uzavretie Dohôd o spolupráci partnerov
na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika.
Predkladá: Ing.Milan Semanco-vedúci odb.reg.rozvoja
11. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí
o nenávratné finančné príspevky v rámci Operačného
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014-2020.
Predkladá: Ing.Milan Semanco-vedúci odb.reg.rozvoja
12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania
projektu "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej
siete informačno-poradenských centier 1" v rámci
Operačného programu Technická pomoc.
Predkladá: Ing.Milan Semanco-vedúci odb.reg.rozvoja
13. Návrh na schválenie dokumentu "Úlohy komisií
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja".
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
14. Návrh na schválenie dokumentu "Etický kódex
volených predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho
kraja".
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
16. Záver.
Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
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2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 373/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 11. júla 2016 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA: 1
NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december
2016.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 374/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 11. júla 2016 prerokovalo a
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december
2016.
Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA: 1
NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu s prevodom správy nehnuteľného
majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1494,
katastrálne územie Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín
zo správy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul.
P. Jilemnického 24, Trenčín do správy Strednej
zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín.
U z n e s e n i e číslo 375/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
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s ú h l a s í
s prevodom správy nehnuteľného majetku zapísaného
na liste vlastníctva č. 1494, katastrálne územie
Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín:
- stavba, súp. č. 2161, na parcele č. 404, v k. ú.
Zlatovce ako budova školy SOU,
- pozemok, parcelné č. 404 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 109 m2,
- pozemok, parcelné č. 401/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 508 m2,
- pozemok, parcelné č. 401/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 648 m2,
zo správy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul.
P. Jilemnického 24, Trenčín do správy Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín, s účinnosťou
od 01.08.2016.
Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
4. b) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného
majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísaného na LV č.
3191.
U z n e s e n i e číslo 376/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí 11. 07. 2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
predaj prebytočného nehnuteľného majetku na Ulici
Jánošíkovej 4 v Novom Meste nad Váhom, v správe SOŠ
obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, kat. územie Nové Mesto nad Váhom, zapísaného
na LV č. 3191, v časti A: Majetková podstata
Parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 3672 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 214 m2,
- pozemok parc. č. 3673/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 637 m2,
Stavby
- stavba súpis. číslo 429 (administratívna budova)
postavená na parcele č. 3672,
na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja
obchodnou verejnou súťažou „OVS č.TSK/004/2015“
uchádzačovi- kupujúcemu: SAFE systems SK s.r.o.,
so sídlom Kuzmányho 446/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 36 247 936, v podiele 1/1 za kúpnu cenu 137.700,EUR (slovom: stotridsaťsedemtisíc sedemsto eur). Kupujúci
uhradí spolu s kúpnou cenou náklady na vyhotovenie
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znaleckého posudku vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto
eur).
Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
4. c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - časti pozemku registra
"E" p. č. 90050/16 k.ú. Pruské.
U z n e s e n i e číslo 377/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
I.

r o z h o d l o
o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy
ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska
3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese
Ilava, v obci Pruské, v katastrálnom území Pruské
- pozemok - diel č. 1 o výmere 133 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, novovytvoreného pozemku
parc. č. 1312/21,
na základe Geometrického plánu č. 4 - 20/15
na obnovenie časti parciel KN – E (nové parc. č.
1312/21), vyhotoveným dňa 22.07.2015 Ing.
Ľuboslavom Čičkánom, Rozkvet 2002/6, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 46 298 029, úradne overeným Okresným
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 07.08.2015
pod č. 418/2015, oddelením od pôvodného pozemku
registra „E“ parc. č. 90050/16 o výmere 19326 m2,
druh pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A:
Majetková podstata na LV č. 4133.

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 Ilava, v obci Pruské, v katastrálnom území
Pruské
- pozemok - diel č. 1 o výmere 133 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, novovytvoreného pozemku
parc. č. 1312/21,
na základe Geometrického plánu č. 4 - 20/15
na obnovenie časti parciel KN – E (nové parc. č.
1312/21), Vyhotoveným dňa 22.07.2015 Ing. Ľuboslavom
Čičkánom, Rozkvet 2002/6, 017 01 Považská Bystrica,
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IČO 46 298 029, úradne overeným Okresným úradom
Ilava, katastrálnym odborom dňa 07.08.2015 pod č.
418/2015, oddelením od pôvodného pozemku registra
„E“ parc. č. 90050/16 o výmere 19326 m2, druh
pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A:
Majetková podstata na LV č. 4133,
v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, v podiele 1/1,
za kúpnu cenu vo výške 437,57 EUR (slovom:
štyristotridsaťsedem eur päťdesiatsedem centov) ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov.
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania
právneho vzťahu k pozemku, na ktorom sa vybuduje
prístupová komunikácia k ČOV v rámci stavby
vo verejnom záujme „Pruské – kanalizácia a ČOV“.
Predajom dielu č. 1 sa spolu s ostatnými dielmi č. 2
- 36, z ktorých novovytvorený pozemok parc. č.
1312/21 k.ú. Pruské pozostáva, vytvorí súvislý celok
nehnuteľností vhodný na užívanie budúceho vlastníka
vybudovanej prístupovej komunikácie k ČOV.
III. s c h v a ľ u j e
odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa
v okrese Ilava, v obci Pruské, v katastrálnom území
Pruské
- pozemok - diel č. 1 o výmere 133 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, novovytvoreného
pozemku parc. č. 1312/21,
na základe Geometrického plánu č. 4 - 20/15
na obnovenie časti parciel KN – E (nové parc. č.
1312/21), vyhotoveným dňa 22.07.2015 Ing. Ľuboslavom
Čičkánom, Rozkvet 2002/6, 017 01 Považská Bystrica,
IČO 46 298 029, úradne overeným Okresným úradom
Ilava, katastrálnym odborom dňa 07.08.2015 pod č.
418/2015, oddelením od pôvodného pozemku
registra „E“ parc. č. 90050/16 o výmere 19326 m2,
druh pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A:
Majetková podstata na LV č. 4133,
v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, v podiele 1/1,
za kúpnu cenu vo výške 437,57 EUR (slovom:
štyristotridsaťsedem eur päťdesiatsedem centov), ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov, v znení neskorších
predpisov.
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Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania
právneho vzťahu k pozemku, na ktorom sa vybuduje
prístupová komunikácia k ČOV v rámci stavby
vo verejnom záujme „Pruské – kanalizácia a ČOV“.
Predajom dielu č. 1 sa spolu s ostatnými dielmi č. 2
- 36, z ktorých novovytvorený pozemok parc. č.
1312/21 k. ú. Pruské pozostáva, vytvorí súvislý
celok nehnuteľností, vhodný na užívanie budúceho
vlastníka vybudovanej prístupovej komunikácie k ČOV.
Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
4. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" parc. č. 1473 a 1517 k.ú.
Trenčianska Turná za jednorazovú odplatu v prospech Obce
Trenčianska Turná.
U z n e s e n i e číslo 378/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s c h 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 pozemkoch
zapísaných na LV č. 2787 k. ú. Trenčianska Turná,
nachádzajúcich sa v obci Trenčianska Turná, okres
Trenčín,
parcely registra „C“
- parc. č. 1473 o výmere 7065 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- parc. č. 1517 o výmere 6547 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy
splaškovej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby
„Kanalizácia Trenčianska Turná“
- vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby,
opráv, rekonštrukcie, modernizácie splaškovej
kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Kanalizácia
Trenčianska Turná“
- v prospech oprávneného z vecného bremena – Obce
Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86, IČO:
00 312 053,
- v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 41373006-025-16
na zriadenie vecného bremena na p. č. 1473, 1517,
vyhotoveného dňa 20.05.2016 Ing. Vladimírom Murcinom,
Piaristická 273, 911 01 Trenčín, IČO: 41373006 a úradne
overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom
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dňa 25.05.2016 pod č. 651/16,
- na dobu neurčitú,
- za odplatu - jednorazovú náhradu určenú na základe
Znaleckého posudku č. 115/2016 zo dňa 26.5.2016 vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena
na pozemku, parcela KN - C č. 1473 a 1517 k. ú.
Trenčianska Turná, okres Trenčín, pre účel uzatvorenia
zmluvy, vypracovaného Ing. Andrejom Gálikom, Nad
tehelňou 11, 911 01 Trenčín, znalcom z odboru
stavebníctvo - odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty
nehnuteľností, vo výške 0,51 EUR/m2, čo je pri výmere
1624 m2 náhrada zaokrúhlene celkom vo výške 830,00 EUR
(slovom: osemstotridsať eur).
Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: 1
POČET POSLANCOV: 45
4. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 1711/2 k.ú. Domaniža za jednorazovú
odplatu v prospech Petra Kardoša.
U z n e s e n i e číslo 379/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s c h v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného
na LV č. 724 k. ú. Domaniža, nachádzajúceho sa v obci
Domaniža, okres Považská Bystrica,
parcela registra „C“
- parc. č. 1711/2 o výmere 17309 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy
elektrickej prípojky vybudovanej v rámci výstavby
rodinného domu na pozemku registra „C“ parc. č.
626/237
- vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby,
opráv, rekonštrukcie, modernizácie elektrickej prípojky
vybudovanej v rámci výstavby rodinného domu na pozemku
registra „C“ parc. č. 626/237
- v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 67/2015
na zriadenie vecného bremena na KN - C parc. č. 1711/2,
vo vyznačenom rozsahu, vyhotoveného dňa 13.10.2015
Jánom Domanickým, 018 16 Malé Lednice 165, IČO:
41097254 a úradne overeného Okresným úradom Považská
Bystrica, katastrálnym odborom dňa 19.10.2015 pod č.
619/2015
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- právo prechodu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prístupu
k rodinnému domu na pozemku registra „C“ parc. č.
626/237
- v rozsahu dielu 1 podľa Geometrického plánu č. 12/2016
na oddelenie KN - C parc. č. 626/338 k vyňatiu z PPF
a určenie vecného bremena na KN - C parc. č. 1711/2,
vo vyznačenom rozsahu, vyhotoveného dňa 16.03.2016
Jánom Domanickým, 018 16 Malé Lednice 165, IČO:
41097254 a úradne overeného Okresným úradom Považská
Bystrica, katastrálnym odborom dňa 29.03.2016 pod č.
190/2016
- na dobu neurčitú,
- v prospech oprávneného z vecného bremena – Petra
Kardoša, Domaniža č. 372, 018 16 Domaniža
- za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 4,53 EUR/m2,
čo je pri výmere 70,80 m2 náhrada celkom vo výške
320,72 EUR (slovom: tristodvadsať eur sedemdesiatdva
centov).
Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
4. f) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie - garáže pri poliklinike "A" a nájazdovej
rampy k poliklinike "A" v správe Nemocnice s poliklinikou
Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 2, 972 01
Bojnice.
U z n e s e n i e číslo 380/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11. júla 2016 prerokovalo a
r o z h o d l o
o vyradení neupotrebiteľného majetku v správe Nemocnice
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
Nemocničná č. 2, 972 01 Bojnice, IČO 17335795:
1. evidovaného na Inventárnej karte nehnuteľného majetku
pod inventárnym číslom: 9, s názvom: GARÁŽ pri
poliklinike A. Predmetný majetok bol nadobudnutý
v roku 1975 v nadobúdacej hodnote 261,90 EUR a ku dňu
30. júna 2016 v zostatkovej hodnote 0,00 EUR,
zapísaného na LV č. 3425, na parcele číslo 22, popis
stavby NsP „A“, prac. RTG, gar.
2. evidovaného na Inventárnej karte nehnuteľného majetku
pod inventárnym číslom: 62, s názvom: NÁJAZDOVÁ RAMPA
k polikl. A. Predmetný majetok bol nadobudnutý v roku
1984 v nadobúdacej hodnote 968,13 EUR a ku dňu 30.
júna 2016 v zostatkovej hodnote 159,17 EUR
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z evidencie formou jeho fyzickej likvidácie v súlade
s článkom 32, ods. 3, VI. časti Zásad hospodárenia
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým sa
ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie
SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP
5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5,
Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske
ako súčasť Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske
a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5,
Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske
ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5,
Partizánske.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
U z n e s e n i e číslo 381/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 24/2016, ktorým sa ruší Spojená škola, Námestie SNP
5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná
škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná
škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia,
Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP
5, Partizánske ako súčasť Spojenej školy, Námestie SNP 5,
Partizánske a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP
5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5,
Partizánske ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP
5, Partizánske.
Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA: 1
NEHLASOVAL: 1
POČET POSLANCOV: 45
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2016, ktorým sa
zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad
Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej,
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Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
U z n e s e n i e číslo 382/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 25/2016, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská
jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej
odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce
nad Bebravou.
Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:
34
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2016, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 17/2012 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 v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN
TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 21/2015.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
U z n e s e n i e číslo 383/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 26/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012
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 v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č.
11/2014, VZN TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 21/2015.
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Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: 1
POČET POSLANCOV: 45
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej
školy, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie
SNP 5, 958 23 Partizánske.
U z n e s e n i e číslo 384/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.09.2016 - Zriaďovaciu listinu Strednej
odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom
Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.
Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
34
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
8. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta
76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76,
957 01 Bánovce nad Bebravou.
U z n e s e n i e číslo 385/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.09.2016 - Dodatok č. 6 k zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska
cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska
cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, číslo:
T/2007/03886-20 zo dňa 22.08.2007, IČO: 37922459.
Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:
34
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
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9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní
grantov na podporu environmentálnych projektov na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
__________
Predkladal: Ing. Milan Semanco -vedúci odboru region.rozvoja
U z n e s e n i e číslo 386/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
1. poslanecký návrh Mgr. Smatanu – doplniť v čl. 16
na koniec vety čiarku a text: „..., a do 14 dní
po zaslaní vyúčtovania jednotlivých projektov zverejňuje
aj záverečné správy projektov podľa čl. 14 tohto VZN.“.
Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:
25
PROTI:
ZDRŽALI SA: 9
NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
2. Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu
environmentálnych projektov na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja, vrátane pozmeňujúceho poslaneckého
návrhu.
Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:
33
PROTI:
1
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: POČET POSLANCOV: 45
10. Návrhy na uzavretie Dohôd o spolupráci partnerov
na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika.
__________
Predkladal: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru reg. rozvoja
U z n e s e n i e číslo 387/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s c h v a ľ u j e
A)
Uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
medzi zmluvnými partnermi Trenčiansky samosprávny kraj
a Zlínský kraj, ktorá upravuje práva a záväzky partnerov
na projekte „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“.
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Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:
27
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 6
POČET POSLANCOV: 45
B)
Uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
medzi zmluvnými partnermi Trenčiansky samosprávny kraj,
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, ktorá
upravuje práva a záväzky partnerov na projekte „Spoločná
cesta k novému domovu“.
Hlasovanie poslancov č. 19: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 7
POČET POSLANCOV: 45
C)
Uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
medzi zmluvnými partnermi Trenčiansky samosprávny kraj,
Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj,
Bratislavský samosprávny kraj, Jihomoravský kraj,
Moravskoslezský kraj, Jihomoravské centrum pro mezinárodní
mobilitu, z. s. p. o. a Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace,
ktorá upravuje práva a záväzky partnerov na projekte „Rozvoj
dovedností žáků v přírodovědních a technických oborech“.
Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:
27
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 6
POČET POSLANCOV: 45
D)
Uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
medzi zmluvnými partnermi Trenčiansky samosprávny kraj,
mesto Bučovice a mesto Trenčín, ktorá upravuje práva
a záväzky partnerov na projekte „TreBuChET – Trenčín,
Bučovice, Chránime Európske Tradície“.
Hlasovanie poslancov č. 21: ZA:
27
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 6
POČET POSLANCOV: 45

16
E)
Uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
medzi zmluvnými partnermi Trenčiansky samosprávny kraj
a Masarykova veřejná knihovna Vsetín, ktorá upravuje práva
a záväzky partnerov na projekte „Spoluprácou knižníc
prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho
dedičstva“.
Hlasovanie poslancov č. 22: ZA:
28
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 5
POČET POSLANCOV: 45
F)
Uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
medzi zmluvnými partnermi Trenčiansky samosprávny kraj,
Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Nitriansky samosprávny
kraj, Trnavský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj,
ktorá upravuje práva a záväzky partnerov na projekte
„Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském přihraničí“.
Hlasovanie poslancov č. 23: ZA:
28
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 5
POČET POSLANCOV: 45
11. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky v rámci Operačného programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.
Predkladal: Ing. Milan Semanco-vedúci odboru region. rozvoja
U z n e s e n i e číslo 388/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s c h v a ľ u j e
A)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Rozvoj dovedností
žáků v přírodovědních a technických oborech“, ktorého
predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Ciele
projektu sú v súlade s platným Územným plánom Trenčianskeho
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 6 650,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 24: ZA:
24
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 10
POČET POSLANCOV: 45
B)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických
kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom
pomedzí“, ktorého predkladateľom je Gymnázium, Ul. 1. mája
905, Púchov. Ciele projektu sú v súlade s platným Územným
plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 5 170,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 25: ZA:
25
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 9
POČET POSLANCOV: 45
C)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků
v přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianského kraje“,
ktorého predkladateľom je Stredná odborná škola, Štúrova
1388/23A, Dubnica nad Váhom. Ciele projektu sú v súlade
s platným Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 5 780,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 26: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 8
POČET POSLANCOV: 45
D)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Skvalitnenie a propagácia odborného vzdelávania“, ktorého
predkladateľom je Stredná odborná škola, Ul. slovenských
partizánov 1129/49, Považská Bystrica. Ciele projektu sú
v súlade s platným Územným plánom Trenčianskeho
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 5 317,50 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 27: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 8
POČET POSLANCOV: 45
E)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Učíme sa
navzájom“, ktorého predkladateľom je Stredná odborná škola
strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica. Ciele
projektu sú v súlade s platným Územným plánom Trenčianskeho
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja;
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 4 250,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 28: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 8
POČET POSLANCOV: 45
F)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Úcta, hrdosť,
odbornosť“, ktorého predkladateľom je Stredná zdravotnícka
škola, J. Braneckého 4, Trenčín. Ciele projektu sú v súlade
s platným Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 4 600,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 29: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 8
POČET POSLANCOV: 45
G)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Centra společné
odborné přípravy a výuky inovativních technologií“, ktorého
predkladateľom je Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. Ciele projektu sú
v súlade s platným Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho
kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 4 718,44 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 30: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 8
POČET POSLANCOV: 45
H)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Regionálne
poradenské centrum SK-CZ“, ktorého predkladateľom je
Trenčiansky samosprávny kraj. Ciele projektu sú v súlade
s platným Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 6 176,45 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 31: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 8
POČET POSLANCOV: 45
I)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Spoločná cesta
k novému domovu“, ktorého predkladateľom je Trenčiansky
samosprávny kraj. Ciele projektu sú v súlade s platným
Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
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poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 1 500,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 32: ZA:
27
PROTI:
ZDRŽAL SA:
1
NEHLASOVALI: 6
POČET POSLANCOV: 45
J)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Spoluprácou
knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane
kultúrneho dedičstva“, ktorého predkladateľom je Trenčiansky
samosprávny kraj. Ciele projektu sú v súlade s platným
Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 30 750,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK,
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 33: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 5
POČET POSLANCOV: 45
K)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „Páteřní poutní
stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském
příhraničí“, ktorého predkladateľom je Trenčiansky
samosprávny kraj. Ciele projektu sú v súlade s platným
Územným plánom Trenčianskeho samosprávneho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho
kraja;
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 6 000,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 34: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 5
POČET POSLANCOV: 45
L)
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku za účelom realizácie projektu „TreBuChET –
Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, ktorého
predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Ciele
projektu sú v súlade s platným Územným plánom Trenčianskeho
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 77 500,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 35: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 5
POČET POSLANCOV: 45
12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačnoporadenských centier 1" v rámci Operačného programu
Technická pomoc.
__________
Predkladal: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru reg. rozvoja
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U z n e s e n i e číslo 389/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
A) b e r i e na v e d o m i e
zapojenie sa do projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie
Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“
v rámci Operačného programu Technická pomoc ako partner
projektu
B) s c h v a ľ u j e
a) zapojenie sa do projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie
Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“
v rámci výzvy č. OPTP-P01-SC3-2016-4, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Trenčianskeho
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 4,83 % z celkových
oprávnených nákladov projektu, t.j. maximálne do výšky
14 561,83 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených nákladov
z rozpočtu TSK;
e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EŠIF) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 36: ZA:
27
PROTI:
ZDRŽAL SA: NEHLASOVAL: 7
POČET POSLANCOV: 45
13. Návrh na schválenie dokumentu "Úlohy komisií Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja".
_________
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
U z n e s e n i e číslo 390/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
1. predložený poslanecký návrh doc. PaedDr. Božika, PhD. doplniť ku Komisii školstva, kultúry, mládeže a športu:
- spolupracuje pri príprave, realizácii a aktualizácii
Koncepcie práce s mládežou a podporuje participáciu
mladých ľudí na verejnej politike na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
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Hlasovanie poslancov č. 37: ZA:
27
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 7
POČET POSLANCOV: 45
2. dokument „Úlohy komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja“, vrátane poslaneckého návrhu
Dr. Božika, PhD..
Hlasovanie poslancov č. 38: ZA:
28
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI: 6
POČET POSLANCOV: 45
14. Návrh na schválenie dokumentu "Etický kódex volených
predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja".__________
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
U z n e s e n i e číslo 391/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
dokument „Etický kódex volených predstaviteľov Trenčianskeho
samosprávneho kraja“.
Hlasovanie poslancov č. 40: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
1
NEHLASOVALI: 6
POČET POSLANCOV: 45

Trenčín,
12.7.2016
Spracovala: Mgr. Anna Hájková,
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
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T r e n č i a n s k y

s a m o s p r á v n y

k r a j

Z o z n a m
u z n e s e n í
z XIX. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 11. júla 2016.
372/2016 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov
zápisnice a programu rokovania).
373/2016 - Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých
na XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
374/2016 - Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja
na obdobie júl - december 2016.
375/2016 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
a) Návrh na udelenie súhlasu s prevodom správy
nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1494, katastrálne územie Zlatovce, obec
Trenčín, okres Trenčín zo správy Strednej odbornej
školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24,
Trenčín do správy Strednej zdravotníckej školy,
Veľkomoravská 14, Trenčín.
376/2016 – b) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom,
zapísaného na LV č. 3191.
377/2016 – c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - časti pozemku
registra "E" p. č. 90050/16 k.ú. Pruské.
378/2016 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" parc. č. 1473 a 1517
k.ú. Trenčianska Turná za jednorazovú odplatu
v prospech Obce Trenčianska Turná.
379/2016 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "C" p.č. 1711/2 k.ú. Domaniža
za jednorazovú odplatu v prospech Petra Kardoša.
380/2016 – f) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou
fyzickej likvidácie - garáže pri poliklinike "A"
a nájazdovej rampy k poliklinike "A" v správe
Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach, Nemocničná č. 2, 972 01 Bojnice.
381/2016 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým
sa ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná
škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná
akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská
jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť
Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske
ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5,
Partizánske.
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382/2016 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2016, ktorým
sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Farská 7,
Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej odbornej
školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad
Bebravou.
383/2016 - Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2016, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 17/2012 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 v znení VZN TSK
č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN TSK č. 16/2015
a VZN TSK č. 21/2015.
384/2016 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK.
a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej
odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske,
so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.
385/2016 – b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy strojníckej,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou,
so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad
Bebravou.
386/2016 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych
projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
387/2016 – Návrhy na uzavretie Dohôd o spolupráci partnerov
na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika.
388/2016 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí
o nenávratné finančné príspevky v rámci Operačného
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014-2020.
389/2016 – Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania
projektu "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej
siete informačno-poradenských centier 1" v rámci
Operačného programu Technická pomoc.
390/2016 - Návrh na schválenie dokumentu "Úlohy komisií
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja".
391/2016 – Návrh na schválenie dokumentu "Etický kódex volených
predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja".

