U Z N E S E N I A
z XXIII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 18. 5. 2020
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 453/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
A) overovateľov zápisnice:
I. overovateľ: Ing. Milan PANÁČEK
II. overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ
Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
39
POČET POSLANCOV: 47
B) program XXIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 18.5.2020:
s úpravou na základe návrhu poslanca doc. PaedDr. Božika, PhD.:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
___
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM a VO
a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"
parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7 k.ú.
Hrabovka v prospech Obce Hrabovka.
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie
v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.
c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č.
3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
5. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok
2019 zmluvným dopravcom.
Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy
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6. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2019.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného
b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného
účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2020-2022 (1. zmena).
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica
nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica
nad Váhom.
Predkladá: PhDr. Ingrid Koščová-za vedúcu Odb.školstva a kult.
9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh
práce" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou
zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.
Predkladá: PhDr. Ingrid Koščová-za vedúcu Odb.školstva a kult.
10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok predkladaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
__
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 20142021 s názvom "Know-Understand-Protect" (Gymnázium
Púchov).
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Prepojenie vzdelávania a praxe“ (SOŠ
Dubnica nad Váhom).
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A
SK-CZ Fond malých projektov - s názvom "Vyučovanie bez
hraníc – učíme sa navzájom" (SOŠ OS Trenčín).
d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej
prípravy“ (SOŠ Partizánske).
e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Industry 4,0 – prepojenie teórie
s praxou“ (SOŠ Pruské).
f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom "Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava náš cieľ" (Spojená škola Púchov).
11. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.
polrok 2020.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
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12. Aktuálna informácia o priebehu prác na rekonštrukcii ciest
II. triedy, financovaných z IROP.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg.rozvoja
13. Diskusia – Rôzne.
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
15. Záver.
Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:
37
(návrh p. Božika
PROTI:
na doplnenie bodu č.12)
ZDRŽAL SA:
1
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
39
POČET POSLANCOV: 47
Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:
38
(program ako celok
PROTI:
s doplnením bodu č.12)
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
39
POČET POSLANCOV: 47
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 454/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18. mája 2020 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:
37
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
2
PRÍTOMNÍ:
39
POČET POSLANCOV: 47
3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
____
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM a VO
a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"
parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7 k.ú.
Hrabovka v prospech Obce Hrabovka.
U z n e s e n i e číslo 455/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a
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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 Trenčín, v obci Hrabovka, katastrálne
územie Hrabovka, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 366/3 o výmere 618 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/3 o výmere 1161 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/4 o výmere 17 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/5 o výmere 9 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/6 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/7 o výmere 2 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorené Geometrickým plánom č. 51291185-03-20
na oddelenie parc. č. 366/3, :/4, 371/3 až :/7,
ktorý vyhotovil dňa 30.01.2020 Ing. Pavel Krejčík,
Slobody 56, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 51291185
a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 13. februára 2020 pod č.
172/20, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“
parc. č. 366 o výmere 212 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie a parc. č. 371/1 o výmere 11574 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných
v časti A: Majetková podstata na LV č. 206.

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 Trenčín,
v obci Hrabovka, katastrálne územie Hrabovka,
parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 366/3 o výmere 618 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/3 o výmere 1161 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/4 o výmere 17 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/5 o výmere 9 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/6 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/7 o výmere 2 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorené Geometrickým plánom č. 51291185-03-20
na oddelenie parc. č. 366/3, :/4, 371/3 až :/7,
ktorý vyhotovil dňa 30.01.2020 Ing. Pavel Krejčík,
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Slobody 56, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 51291185
a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 13. februára 2020 pod č.
172/20, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“
parc. č. 366 o výmere 212 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie a parc. č. 371/1 o výmere 11574 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných
v časti A: Majetková podstata na LV č. 206, 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
nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci Hrabovka, Hrabovka
č. 26, 913 32 Dolná Súča, do výlučného vlastníctva
v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1,00 EUR
(slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu.
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 Trenčín, v obci Hrabovka, katastrálne
územie Hrabovka, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 366/3 o výmere 618 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/3 o výmere 1161 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/4 o výmere 17 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/5 o výmere 9 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/6 o výmere 18 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 371/7 o výmere 2 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorené Geometrickým plánom č. 51291185-03-20
na oddelenie parc. č. 366/3, :/4, 371/3 až :/7,
ktorý vyhotovil dňa 30.01.2020 Ing. Pavel Krejčík,
Slobody 56, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 51291185
a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 13. februára 2020 pod č.
172/20, oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“
parc. č. 366 o výmere 212 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie a parc. č. 371/1 o výmere 11574 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných
v časti A: Majetková podstata na LV č. 206, 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
nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci Hrabovka, Hrabovka
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č. 26, 913 32 Dolná Súča, do výlučného vlastníctva
v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1,00 EUR
(slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu.
Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:
39
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
PRÍTOMNÍ:
39
POČET POSLANCOV: 47
4. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie
v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.
U z n e s e n i e číslo 456/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 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. 2574 k.ú. Trenčianske Jastrabie, nachádzajúcom
sa v obci Trenčianske Jastrabie, v okrese Trenčín,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 3983 o výmere 36 333 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských
zariadení oprávneného z vecného bremena, ich ochranných
a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a
rekonštrukcie týchto zariadení
v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 36335924-067-20
na vyznačenie vecného bremena na parc. č. 3983, 2263/7,
2264/1, vyhotoveným dňa 14.04.2020 Ing. Danielom Panákom,
Súkromná Geodézia Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01
Trenčín, IČO: 36335924, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 24.04.
2020 pod č. 549/20 (diel č.1 vo výmere 44 m2),
- prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného
z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť
- na dobu neurčitú
- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena
– SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35 910 739
- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec
Trenčianske Jastrabie vo výške 5,55 EUR/m2, čo je
pri výmere 44 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške
244,20 EUR (slovom: dvestoštyridsaťštyri eur dvadsať
centov), ktorú v mene stavebníkov uhradí Eva Kováčiková,
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Trenčianske Jastrabie č. 384, 913 22 Trenčianske Jastrabie.
Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:
39
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
PRÍTOMNÍ:
39
POČET POSLANCOV: 47
4. c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č.
3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
U z n e s e n i e číslo 457/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a
s ch 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 - 1549/2020, ktoré spočíva v práve
zriadenia elektroenergetických zariadení (NN vedenie)
a v práve vstupu na zaťažené nehnuteľnosti v rozsahu
nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti z dôvodu
obmedzenia vlastníckeho práva k zaťaženým nehnuteľnostiam
vybudovaním elektroenergetického zariadenia v prospech
vlastníka elektroenergetického zariadenia spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518,
so sídlom Čulenova 6, Bratislava v súlade s geometrickým
plánom č. 34125361-61/2020 na pozemku registra CKN parc. č.
3983, zm. č. 79/20.
- stanovenú na základe dohody medzi TSK a Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava vo výške 1,00
EUR/m2, čo je pri výmere 109,98 m2 náhrada celkom
vo výške 109,98 EUR (slovom: stodeväť eur deväťdesiatosem centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena
– Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518.
Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:
39
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
PRÍTOMNÍ:
39
POČET POSLANCOV: 47
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5. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok
2019 zmluvným dopravcom.
Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy
U z n e s e n i e číslo 458/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a
I.

b e r i e na v e d o m i e
Správu o náhrade preukázanej straty za zrealizované
služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2019 zmluvným dopravcom;

II.

s ch v a ľ u j e
úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019
pre zmluvných dopravcov:
SAD Prievidza, a. s. vo výške
1 930 832,00 eur
SAD Trenčín,
a. s. vo výške
3 182 698,00 eur.

Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:
37
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
6. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2019.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného
U z n e s e n i e číslo 459/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo v súlade
s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh
Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2019 a
s ch v a ľ u j e
1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho
samosprávneho kraja za rok 2019 vo výške 25 026 100,37
eur,
2. tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovne:
a) tvorbu rezervného fondu v objeme 7 200 000,00 eur
b) tvorbu peňažného fondu v objeme 17 826 100,37 eur
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3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2019 s výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
5
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
6. b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného
účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 460/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18. mája 2020 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného
účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
5
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2020-2022 (1. zmena).
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného
U z n e s e n i e číslo 461/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo v súlade s § 11, ods.
2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s §
14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov „Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 (1. zmena)“ a
s ch v a ľ u j e
Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2020-2022 (1. zmena)

10

Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:
35
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
3
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica
nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica
nad Váhom.
Predkladala: PhDr. Ingrid Koščová-za vedúcu Odb.školstva a kult.
U z n e s e n i e číslo 462/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.09.2020 Dodatok č. 9 k Zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18,
Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41
Dubnica nad Váhom, číslo: T/2008/02397-6 zo dňa 30.04.2008,
IČO: 42026393.
Hlasovanie poslancov č.12: ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
PRÍTOMNÍ:
POČET POSLANCOV:

28
10
38
47

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh
práce" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou
zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.
Predkladala: PhDr. Ingrid Koščová-za vedúcu Odb.školstva a kult.
U z n e s e n i e číslo 463/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) poskytnutie finančných prostriedkov Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom
Školská 230, 017 01 Považská Bystrica na úhradu záverečnej
platby projektu „Príprava zdravotníckych asistentov
pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+ vo výške
7 662,00 EUR,
b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju vo výške 7 662,00 EUR Strednou
zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica,
so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica do 15
pracovných dní od prijatia záverečnej platby z Národnej
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agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu. V prípade, že organizácia prekročí výdavky
na projekt alebo jej záverečná platba nebude zrefundovaná
v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša
tieto výdavky Stredná zdravotnícka škola, Školská 230,
Považská Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská
Bystrica z iných zdrojov a finančné prostriedky poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom poukáže v plnej
výške.
Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok predkladaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
__
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 20142021 s názvom "Know-Understand-Protect" (Gymnázium
Púchov).
U z n e s e n i e číslo 464/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Know-Understand-Protect“, ktorého predkladateľom je
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov. Ciele projektu sú
v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 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 2 500,00 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu TSK;
e) financovanie projektu do výšky 52 500,00 EUR z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov
z Nórskych fondov 2014 - 2021.
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Spoločné hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
29
(en bloc)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
10. b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Prepojenie vzdelávania a praxe“ (SOŠ
Dubnica nad Váhom).
U z n e s e n i e číslo 465/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Prepojenie vzdelávania a praxe“, ktorého predkladateľom je Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18,
Dubnica nad Váhom sídlo: Bratislavská 439/18, 018 41
Dubnica nad Váhom. Ciele projektu sú v súlade s platným
Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 –
2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne
do výšky 7 717,41 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK;
e) financovanie malého projektu v celkovej výške
154 348,23 EUR z prostriedkov TSK do úhrady finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho
rozpočtu.
Spoločné hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
29
(en bloc)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
10. c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A
SK-CZ Fond malých projektov - s názvom "Vyučovanie bez
hraníc – učíme sa navzájom" (SOŠ OS Trenčín).
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U z n e s e n i e číslo 466/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.5. 2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Vyučovanie bez hraníc – učíme sa navzájom“, ktorého
predkladateľom je Stredná odborná škola obchodu
a služieb, Ul P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín.
Ciele projektu sú v súlade s platným Územným plánom
Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne
do výšky 1 171,67 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK;
e) financovanie malého projektu v celkovej výške
23 433,25 EUR z prostriedkov TSK do úhrady finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho
rozpočtu.
Spoločné hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
29
(en bloc)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
10. d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej
prípravy“ (SOŠ Partizánske).
_
U z n e s e n i e číslo 467/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy“,
ktorého predkladateľom je Stredná odborná škola Jána
Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske. Ciele
projektu sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne
do výšky 12 116,15 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK;
e) financovanie malého projektu v celkovej výške 242 323,01
EUR z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.
Spoločné hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
29
(en bloc)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
10. e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Industry 4,0 – prepojenie teórie
s praxou“ (SOŠ Pruské).
U z n e s e n i e číslo 468/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Industry 4,0 – prepojenie teórie s praxou“, ktorého
predkladateľom je Stredná odborná škola, Pruské 294,
018 52 Pruské. Ciele projektu sú v súlade s platným
Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 –
2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne
do výšky 10 783,77 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK;
e) financovanie malého projektu v celkovej výške
215 675,36 EUR z prostriedkov TSK do úhrady finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho
rozpočtu.
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Spoločné hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
29
(en bloc)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
10. f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom "Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava –
náš cieľ" (Spojená škola Púchov).
U z n e s e n i e číslo 469/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“,
ktorého predkladateľom je Spojená škola Púchov –
Stredná odborná škol na sklárska, Stredná odborná
škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov. Ciele projektu
sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne
do výšky 13 092,93 EUR;
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK;
e) financovanie malého projektu v celkovej výške 261 858,64
EUR z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.
Spoločné hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
29
(en bloc)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
11. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.
polrok 2020.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
U z n e s e n i e

číslo 470/2020
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2020.
Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
6
PRÍTOMNÍ:
37
POČET POSLANCOV: 47
12. Aktuálna informácia o priebehu prác na rekonštrukcii ciest
II. triedy, financovaných z IROP.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg.rozvoja
U z n e s e n i e číslo 471/2020
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
aktuálnu informáciu o priebehu prác na rekonštrukcii ciest
II. triedy, financovaných z IROP.
Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:
34
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
PRÍTOMNÍ:
38
POČET POSLANCOV: 47
13. Diskusia – Rôzne.
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
15. Záver.

Trenčín,
21.5.2020
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 XXIII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 18. mája 2020.
453/2020 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov
zápisnice a programu rokovania).
454/2020 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
455/2020 – a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
"C" parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6,
371/7 k.ú. Hrabovka v prospech Obce Hrabovka.
456/2020 – b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "C" parc. č. 3983 k.ú.
Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distribúcia,
a.s., Bratislava.
457/2020 – c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady
za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
Bratislava.
458/2020 – Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované
služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2019 zmluvným dopravcom.
459/2020 - Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja za rok 2019.
460/2020 - Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2019.
461/2020 - Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky 2020-2022 (1. zmena).
462/2020 - Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica
nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica
nad Váhom.
463/2020 - Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh
práce" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou
zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.
Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok predkladaný
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
464/2020 – a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci programu
Nórske granty 2014-2021 s názvom "Know-UnderstandProtect" (Gymnázium Púchov).
465/2020 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje s názvom „Prepojenie
vzdelávania a praxe“ (SOŠ Dubnica nad Váhom).
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466/2020 – c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci programu
INTERREG V-A SK-CZ Fond malých projektov - s názvom
"Vyučovanie bez hraníc – učíme sa navzájom" (SOŠ OS
Trenčín).
467/2020 – d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje s názvom „Zvyšujeme kvalitu
vzdelávania a odbornej prípravy“ (SOŠ Partizánske).
468/2020 – e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje s názvom „Industry 4,0 –
prepojenie teórie s praxou“ (SOŠ Pruské).
469/2020 – f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje s názvom "Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava - náš cieľ" (Spojená škola
Púchov).
470/2020 – Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK
na II. polrok 2020.
471/2020 - Aktuálna informácia o priebehu prác na rekonštrukcii
ciest II. triedy, financovaných z IROP.

