U Z N E S E N I A
zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 21. 3. 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 343/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.3.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
A) overovateľov zápisnice:
I. overovateľ: MUDr. Viliam CÍBIK, PhD.
II. overovateľ: Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.
Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
1
NEHLASOVAL:
1
POČET POSLANCOV: 45
B) program XVII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 21.3.2016,
s doplnením na základe návrhu predsedu TSK:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov
zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií
na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II.
polrok 2015.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja
za II. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr.Michal Žitňanský,LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena, k.ú.
Bojnice pre spoločnosť DUKE, s.r.o..
b) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava.
c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
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"C" p.č. 1680/4, 1680/5, k.ú. Veľké Stankovce.
d) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou
fyzickej likvidácie – bezpečnostnej zábrany,
situovanej na prístupovej ceste do objektu
Trenčianskeho hradu v správe Trenčianskeho múzea
v Trenčíne, Mierové námestie 46, Trenčín.
e) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku
do správy Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín nadobudnutého
z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom
projektu "Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK
do obce Nitrianske Pravno“.
6. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí
o nenávratné finančné príspevky v rámci európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Predkladá: Ing. Milan Semanco–vedúci odb.region.rozvoja
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016, ktorým
sa ruší Stredná odborná škola Juraja Ribaya,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská
jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
ako súčasť Strednej odbornej školy Juraja Ribaya,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková–ved. odb.školstva a kult.
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce
nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce
nad Bebravou.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k zriaďovacej
listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8,
Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej
listine Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11,
Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
9. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete
škôl a školských zariadení.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kult.
a) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských
zariadení SR školy s názvom 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 jej súčasti, návrh na zaradenie do siete škôl
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a školských zariadení SR školy s názvom Stredná
odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a jej
súčasti a návrh na udelenie čestného názvu Strednej
odbornej škole, Námestie SNP 5, Partizánske.
b) Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom
Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad
Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy
strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad
Bebravou do siete škôl a školských zariadení SR.
10. Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
12. Záver.
Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:
40
(doplnenie bodu 6.)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
POČET POSLANCOV: 45
Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:
40
(program s doplnením)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
POČET POSLANCOV: 45
2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 344/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2016 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:
39
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
POČET POSLANCOV: 45
3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
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U z n e s e n i e číslo 345/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 21. marca 2016 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015.
Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:
40
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
POČET POSLANCOV: 45

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok
2015.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 346/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2016 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok
2015.
Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
POČET POSLANCOV: 45
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr.Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena, k. ú.
Bojnice pre spoločnosť DUKE, s.r.o..
U z n e s e n i e číslo 347/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčianskeho samosprávneho
kraja strpieť na pozemkoch zapísaných na LV č. 53, k.ú.
Bojnice, okres Prievidza: parcely registra C:
- pozemok p.č. 845/1 - ostatné plochy o výmere 1310 m²,
- pozemok p.č. 845/3 - ostatné plochy o výmere 200 m²,
- pozemok p.č. 845/4 - zastavané plochy a nádvoria
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o výmere 71 m²,
- priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
na predmetných pozemkoch,
- líniové stavby a právo vstupu na pozemok za účelom
vykonania opravy predmetných stavieb po predchádzajúcom
oznámení správcovi,
- v prospech oprávneného z vecného bremena – spoločnosť
DUKE, s.r.o. so sídlom Podjazdová I. 2673/14, 971 01
Prievidza
v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 44/2016 zo dňa
23.02.2016 vyhotoveného spoločnosťou Patricius SovaGEOSTREAM so sídlom Šumperská 44/35, 971 01 Prievidza,
úradne overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálnym
odborom na časovo neobmedzenú dobu, odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú Znaleckým posudkom č. 3/2016,
ktorý vyhotovila Ing. Anna Žiaková, znalkyňa v odbore
„Stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností“ v sume
346,50 € (slovom: tristoštyridsaťšesť eur a päťdesiat
centov).
Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
2
POČET POSLANCOV: 45
5. b) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava.
U z n e s e n i e číslo 348/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
odňatie správy prebytočného nehnuteľného majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja – areál zrušenej
Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava
nachádzajúceho sa v k. ú. Myjava, obec Myjava, okres
Myjava, zapísaného na LV č. 30:
v časti A: majetková podstata - Parcely registra „C“:
- pozemok, parcelné č. 2585 – Zastavané plochy a nádvoria
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemky-Učebný
pavilón-LV 30 p.č. 2585-Novom.) o výmere 701 m2, inv.
č. 92585 v obstarávacej cene 6 980,71 Eur;
- pozemok, parcelné č. 2580/1 – Zastavané plochy
a nádvoria (názov majetku podľa účtovnej evidencie:
Pozemky-Dvor-LV 30 p.č. 2580/1-Novom.) o výmere 4 730 m2,
inv. č. 92580/1 v obstarávacej cene 47 102,14 Eur;
- pozemok, parcelné č. 2580/2 – Zastavané plochy
a nádvoria (názov majetku podľa účtovnej evidencie:
Pozemky-Garáž-LV 30 p.č. 2580/2-Novom.) o výmere 56 m2,
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inv. č. 92580/2 v obstarávacej cene 557,66 Eur;
pozemok, parcelné č. 2580/3 – Zastavané plochy
a nádvoria (názov majetku podľa účtovnej evidencie:
Pozemky-Garáž-LV 30 p.č. 2580/3-Novom.) o výmere 37 m2,
inv. č. 92580/3 v obstarávacej cene 368,45 Eur;
pozemok, parcelné č. 2581/1 – Zastavané plochy
a nádvoria (názov majetku podľa účtovnej evidencie:
Pozemky-Zadná budova-LV 30 p.č. 2581/1-Novom.) o výmere
1 071 m2, inv. č. 92581/1 v obstarávacej cene 10 665,20
Eur;
pozemok, parcelné č. 2581/2 – Zastavané plochy
a nádvoria (názov majetku podľa účtovnej evidencie:
Pozemky-Trafostanica-LV 30 p.č. 2581/2-Novom.) o výmere
39 m2, inv. č. 92581/2 v obstarávacej cene 388,38 Eur;
pozemok, parcelné č. 2583 – Zastavané plochy a nádvoria
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemky-GarážLV 30 p.č. 2583-Novom.) o výmere 37 m2, inv. č. 92583
v obstarávacej cene 368,45 Eur;
pozemok, parcelné č. 2584 – Zastavané plochy a nádvoria
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemky-Domov
mládeže-LV 30 p.č. 2584-Novom.) o výmere 816 m2, inv. č.
92584 v obstarávacej cene 8 125,87 Eur;
pozemok, parcelné č. 1415 – Zastavané plochy a nádvoria
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemky-GarážLV 30, p.č. 1415-Trok.7) o výmere 71 m2, inv. č. 91415
v obstarávacej cene 707,03 Eur;
pozemok, parcelné č. 1414 – Zastavané plochy a nádvoria
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemky-Domov
mládeže 2-LV 30, p.č. 1414-Trok.7) o výmere 462 m2, inv.
č. 91414 v obstarávacej cene 4 600,68 Eur;
pozemok, parcelné č. 1416 – Zastavané plochy a nádvoria
(názov majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemky-DvorLV 30, p.č. 1416-Trok.) o výmere 5 999 m2, inv. č. 91416
v obstarávacej cene 59 739,10 Eur;

Stavby:
- súp. č. 9003, na parcele č. 2584 - Domov mládeže (názov
majetku podľa účtovnej evidencie: Stavba-Domov mládežeLV 30 p.č. 2584-Novomestská 153/7), inv. č. 1 801 1
v obstarávacej cene 127 882,89 Eur;
- súp. č. 9004, na parcele č. 2581/1 - Zadná budova (názov
majetku podľa účtovnej evidencie: Stavba-Zadná budova-LV
30 p.č. 2581/1-Novomestská 153/7), inv. č. 1 801 2
v obstarávacej cene 88 340,54 Eur;
- súp. č. 153, na parcele č. 2585 - Učebný pavilón (názov
majetku podľa účtovnej evidencie: Stavba-Učebný pavilónLV 30 p.č. 2585-Novomestská 153/7), inv. č. 1 801 4
v obstarávacej cene 758 274,96 Eur;
- bez súp. č., na parcele č. 2580/2 – Garáž (názov majetku
podľa účtovnej evidencie: Stavba-Garáž-LV 30 p.č.
2580/2-Novomestská 153/7), inv. č. 6 261 20 v obstarávacej cene 2 680,50 Eur;
- bez súp. č., na parcele č. 2580/3 – Garáž (názov majetku
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podľa účtovnej evidencie: Stavba-Garáž-LV 30 p.č.
2580/3-Novomestská 153/7), inv. č. 6 261 21
v obstarávacej cene 1 777,77 Eur;
- bez súp. č., na parcele č. 2583 – Garáž (názov majetku
podľa účtovnej evidencie: Stavba-Garáž-LV 30 p.č. 2583Novomestská 153/7), inv. č. 6 261 22 v obstarávacej cene
1 060,76 Eur;
- bez súp. č., na parcele č. 1415 – Garáž (názov majetku
podľa účtovnej evidencie: Stavba-Garáž-LV 30, p.č. 1415Trokanova 7), inv. č. 101860 v obstarávacej cene
1 253,73 Eur;
- súp. č. 41, na parcele č. 1414 – Domov mládeže 2 (názov
majetku podľa účtovnej evidencie: Stavba-Domov mládeže
2-LV 30, p.č. 1414 – Trokanova 7), inv. č. 100690
v obstarávacej cene 142 525,39 Eur;
a odňatie správy prebytočného nehnuteľného majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja – areál zrušenej
Strednej odbornej školy M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1,
Brezová pod Bradlom,
nachádzajúceho sa v k. ú. Brezová pod Bradlom, obec
Brezová pod Bradlom, okres Brezová pod Bradlom, zapísaného
na LV č. 5256:
v časti A: majetková podstata – Parcely registra „C“:
- pozemok, parcelné č. 2254/1 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 218 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/2 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 53 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/3 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 344 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/4 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 7 373 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/5 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 201 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/6 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 18 m2 ;
- pozemok, parcelné č. 2254/7 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 662 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/8 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 154 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/9 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 116 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/10 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 797 m2;
- pozemok, parcelné č. 2254/11 – Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 517 m2;
spolu pozemky parcelné č. 2254/1 až 2254/11 (názov majetku
podľa účtovnej evidencie: Pozemky-Učebný pavilón, ŠI, LV
5256, p.č. 2254-Brezová) o celkovej výmere 14 453 m2, inv.
č. 6510840 v celkovej obstarávacej cene 2 018,85 Eur;
Parcely registra „E“:
- pozemok, parcelné č. 1944/5 – Zastavané plochy
a nádvoria (názov majetku podľa účtovnej evidencie:
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Pozemky - parc. E-Dvor-LV 5256, p.č. 1944/5-Brezová)
o výmere 63 m2, inv. č. 919445 v obstarávacej cene
627,48 Eur;
- pozemok, parcelné č. 2225/3 – Ostatné plochy (názov
majetku podľa účtovnej evidencie: Pozemky - parc. EDvor-LV 5256, p.č. 2225/3-Brezová) o výmere 34 m2, inv.
č. 922253 v obstarávacej cene 338,64 Eur;
- pozemok, parcelné č. 2225/4 – Zastavané plochy
a nádvoria (názov majetku podľa účtovnej evidencie:
Pozemky - parc.E-Škola-LV 5256, p.č. 2225/4-Brezová)
o výmere 97 m2, inv. č. 922254 v obstarávacej cene
966,12 Eur;
Stavby:
- súp. č. 244, na parcele č. 2254/1 - Školská budova, inv.
č. 200580 v obstarávacej cene 579 729,60 Eur;
zo správy Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8,
Myjava s účinnosťou od 01. apríla 2016.
Súčasťou areálu zrušenej Strednej odbornej školy M. R.
Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom je aj
ďalší majetok, evidovaný na účte 021, ktorý je súčasťou
budovy na súp. č. 244 (viď príloha č. 1).
Príloha č. 1
Inv. č. majetku
100280
100410
100420
100430
140610
140620
140630
140640
140650
140660
201210
201330
201600
3350860
3350910
3420130
3420140
3420410
3840230
4740060
4740070
4740080
4740100

Názov majetku
oplotenie odborného učilišťa
oplotenie
úprava terénu
úprava sadová
kanalizácia dažďová
kanalizácia splašková
rozvod pitnej vody
preložka vonkajšieho osvetlenia
rozvod tepla
rozvod slaboprúdu
sklad prenosný
brusiareň
dielne
inštalácia motor
kompenzácia účinníka - č.dv.127
kompresor
kompresor
kompresor – mraz. box
výťah osobný
nádoba tlaková
nádoba tlaková
nádoba tlaková
nádrž zásobná

Obstarávacia cena
1 631,41
3 069,54
969,73
1 305,82
1 317,40
5 676,16
3 796,82
873,50
3 264,56
344,79
243,31
4 760,47
85 607,28
2 800,04
920,63
111,60
111,60
340,57
2 672,48
520,38
240,03
520,38
1 661,92

Účet
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
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4740110
4740120
6510640
6510799
6510800
6510819

nádrž zásobná
nádrž štrbinová
rám 6.podlazie
montované komínové teleso
plynová prípojka
rekonštrukcia striech
vykurovací sálavý systém
TERSTAR 2000
komínové teleso
cesty pri odbornom učilišti
cesty pri odbornom učilišti
sklad prenosný
sklad prenosný
sklad pohonných hmôt
kotol nizkotlaký
kotol nizkotlaký
kotol teplovodný
rozvádzač pre OU - č.dv. 71
rozvádzač elektrický - č.dv. 74
plynová prípojka
rozvádzač elektrický - č.dv. 125
rozvádzač elektrický - č.dv. 127
rozvádzač elektrický - kotolňa
učebne

6510837
6510839
100270
100400
201710
201750
201860
3210270
3210280
3210290
3350241
3350250
6510796
3350260
3350270
3350280
201610

1 661,92
11 039,80
18 988,55
496,12
1 248,46
196 923,29

021
021
021
021
021
021

14 288,85
1 230,17
9 037,64
1 538,24
304,06
267,54
785,87
4 366,26
4 366,26
4 392,55
165,34
411,87
529,11
411,87
165,34
320,52
135 471,95

021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021

Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:
35
PROTI:
ZDRŽALI SA:
2
NEHLASOVALI:
3
POČET POSLANCOV: 45
5. c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
"C" p.č. 1680/4, 1680/5, k.ú. Veľké Stankovce.
U z n e s e n i e číslo 349/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 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 Trenčín,
obci Trenčianske Stankovce, v katastrálnom území
Veľké Stankovce, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 1680/4 o výmere 5 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
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zapísaný v časti A: Majetková podstata na LV č. 1489,
- pozemok parc. č. 1680/5 o výmere 59 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-016-16
na oddelenie parcely č.1680/5, vyhotoveným dňa
26.01.2016 Súkromnou Geodéziou Trenčín s.r.o.,
Piaristická 273/ 21, 911 01 Trenčín, IČO
36335924, úradne overeným Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 05.02.2016 pod č. 113/16,
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č.
1680/1 o výmere 13939 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková
podstata na LV č. 1489.
II.

III.

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
- pozemok parc. č. 1680/4 o výmere 5 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 1680/5 o výmere 59 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- Ing. Jozefovi Ostroluckemu, bytom Veľké Stankovce
č. 698, 913 11 Trenčianske Stankovce, v spoluvlastníckom podiele 1/2 - za kúpnu cenu vo výške 800,00
EUR (slovom: osemsto Eur),
- Jane Ostroluckej rod. Tumelovej, bytom Veľké
Stankovce č. 698, 913 11 Trenčianske Stankovce,
v spoluvlastníckom podiele 1/2 - za kúpnu cenu
vo výške 800,00 EUR (slovom: osemsto Eur),
celkom vo výške 1600,00 EUR (slovom: jedentisícšesťsto Eur) 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 pozemkom, ktoré bezprostredne
susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov
a tvoria ich súčasť. Predajom pozemkov registra „C“
parc. č. 1680/4 a parc. č. 1680/5 sa spolu s
pozemkami zapísanými na LV 1376 k.ú. Veľké Stankovce
vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok
nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov domu súp.
č. 698 v obci Trenčianske Stankovce.
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 Trenčín, obci Trenčianske Stankovce,
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v katastrálnom území Veľké Stankovce, parcely
registra „C“
- pozemok parc. č. 1680/4 o výmere 5 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parc. č. 1680/5 o výmere 59 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
- Ing. Jozefovi Ostroluckemu, bytom Veľké Stankovce
č. 698, 913 11 Trenčianske Stankovce,
v spoluvlastníckom podiele 1/2 - za kúpnu cenu
vo výške 800,00 EUR (slovom: osemsto Eur),
- Jane Ostroluckej rod. Tumelovej, bytom Veľké
Stankovce č. 698, 913 11 Trenčianske Stankovce,
v spoluvlastníckom podiele 1/2 - za kúpnu cenu
vo výške 800,00 EUR (slovom: osemsto Eur),
celkom vo výške 1600,00 EUR (slovom: jedentisícšesťsto Eur) 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 pozemkom, ktoré bezprostredne
susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov
a tvoria ich súčasť. Predajom pozemkov registra „C“
parc. č. 1680/4 a parc. č. 1680/5 sa spolu
s pozemkami zapísanými na LV 1376 k.ú. Veľké
Stankovce vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý
celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov
domu súp. č. 698 v obci Trenčianske Stankovce.
Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
5. d) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie – bezpečnostnej zábrany, situovanej
na prístupovej ceste do objektu Trenčianskeho hradu
v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie
46, Trenčín.
U z n e s e n i e číslo 350/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
r o z h o d l o
o vyradení neupotrebiteľného majetku v správe
Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46,
912 50 Trenčín, IČO: 34059199, evidovaného na Inventárnej
karte dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pod
inventárnym číslom: 1–22 s názvom: bezpečnostná zábrana,
v nadobúdacej hodnote: 1 032 773,94 Eur, zostatková
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hodnota k 31.12.2015: 888 185,58 Eur, 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:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
5. e) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska
3, 911 05 Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného
príspevku prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia cesty
od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“.
U z n e s e n i e číslo 351/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21. 03. 2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Dlhodobý hmotný majetok:
- technické zhodnotenie majetku Trenčianskeho
samosprávneho kraja v správe organizácie vykonané
po zrealizovaní investičnej akcie inv. č. 021 – 129
„Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce
Nitrianske Pravno“, v obstarávacej cene: 1 218 662,55
Eur, oprávky k 31. 03. 2016 vo výške:
14 217,77 Eur, v zostatkovej cene k 31. 03. 2016
vo výške: 1 204 444,78 Eur;
do správy organizácie: Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja v Trenčíne, Brnianska 3, Trenčín,
IČO: 34059199 dňom 01. apríla 2016 na dobu neurčitú.
Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
2
POČET POSLANCOV: 45
6. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí
o nenávratné finančné príspevky v rámci európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odb.region.rozvoja
U z n e s e n i e číslo 352/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a

13
I.
A) b e r i e na v e d o m i e
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu
„Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná
akadémia Prievidza“
B) s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC4312015-6 na realizáciu projektu „Zníženie energetickej
náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho
kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;
c) spolufinancovanie projektu do výšky 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. do výšky
33 897,63 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 (ERDF) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
II.
A) b e r i e na v e d o m i e
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia na realizáciu projektu „Komplexné
riešenie školského areálu Trenčín –Zámostie“ – 1. etapa
B) s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC4312015-6 na realizáciu projektu „Komplexné riešenie
školského areálu Trenčín –Zámostie“ – 1. etapa,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;
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c) spolufinancovanie projektu do výšky 9,05% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t. j. do výšky
198 990,28 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 (ERDF) a štátneho rozpočtu.
Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016, ktorým
sa ruší Stredná odborná škola Juraja Ribaya,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská
jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
ako súčasť Strednej odbornej školy Juraja Ribaya,
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 353/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 22/2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola
Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
a Školská jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad
Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy Juraja Ribaya,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
34
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
6
POČET POSLANCOV: 45
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková–vedúca odboru školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou,
so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.
U z n e s e n i e

číslo 354/2016
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.09.2016 Dodatok č. 5 k zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad
Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad
Bebravou, číslo: T/2007/03886-20 zo dňa 22.08.2007, IČO:
37922459.
Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
8. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k zriaďovacej
listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8,
Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
U z n e s e n i e číslo 355/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.04.2016 Dodatok č. 7 k zriaďovacej
listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8,
Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava, číslo:
T/2007/03886-23 zo dňa 22.08.2007, IČO: 00161381.
Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:
35
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
5
POČET POSLANCOV: 45
8. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
U z n e s e n i e číslo 356/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.04.2016 Dodatok č. 5 k zriaďovacej
listine Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové
Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, číslo: T/2007/03886-28 zo dňa 22.08.2007, IČO:
00161403.
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Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
9. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete
škôl a školských zariadení.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková–vedúca odboru školstva a kult.
a) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR
školy s názvom 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 jej súčasti, návrh na zaradenie do siete
škôl a školských zariadení SR školy s názvom Stredná
odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a jej súčasti
a návrh na udelenie čestného názvu Strednej odbornej
škole, Námestie SNP 5, Partizánske.
U z n e s e n i e číslo 357/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
- vyradenie Spojenej školy, 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, so sídlom Námestie SNP 5,
958 23 Partizánske zo siete škôl a školských zariadení
SR s účinnosťou k 31.08.2016;
- vyradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť
Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske zo siete
škôl a školských zariadení SR s účinnosťou
k 31.08.2016;
- zaradenie Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5,
Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23
Partizánske ako právneho nástupcu Spojenej školy,
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, so
sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske do siete škôl
a školských zariadení SR s účinnosťou od 01.09.2016;
- zaradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť
Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske
do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou
od 01.09.2016;
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- zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR od
01.09.2016 študijných a učebných odborov z vyradenej
školy s názvom 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, so sídlom Námestie SNP 5,
958 23 Partizánske na jej právneho nástupcu Strednú
odbornú školu, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom
Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske;
- udelenie čestného názvu Strednej odbornej škole,
Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5,
958 23 Partizánske k názvu Stredná odborná škola,
Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5,
958 23 Partizánske názov Stredná odborná škola Jána
Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom
Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske po zaradení Strednej
odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske do siete
škôl a školských zariadení SR.
Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
9. b) Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná
školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako
súčasť Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska
cesta 76, Bánovce nad Bebravou do siete škôl a školských
zariadení SR.
U z n e s e n i e číslo 358/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská
jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť
Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta
76, Bánovce nad Bebravou do siete škôl a školských
zariadení SR s účinnosťou od 01.09.2016.
Hlasovanie poslancov č. 19: ZA:
36
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 45
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10. Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 359/2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2016 prerokovalo a
I.

r u š í
Uznesenie č. 720/2009 Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja zo dňa 24. 06. 2009, ku dňu
21. marca 2016

II. s c h v a ľ u j e
Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:
34
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
6
POČET POSLANCOV: 45

Trenčín,
22.3.2016
Spracovala: Mgr. Anna Hájková,
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

19
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
zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 21 marca 2016.
343/2016 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov
zápisnice a programu rokovania).
344/2016 - Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých
na XVI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
345/2016 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií
na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II.
polrok 2015.
346/2016 - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja
za II. polrok 2015.
347/2016 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena,
k. ú. Bojnice pre spoločnosť DUKE, s.r.o..
348/2016 – b) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8,
Myjava.
349/2016 – c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
"C" p.č. 1680/4, 1680/5, k.ú. Veľké Stankovce.
350/2016 – d) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou
fyzickej likvidácie – bezpečnostnej zábrany,
situovanej na prístupovej ceste do objektu
Trenčianskeho hradu v správe Trenčianskeho múzea
v Trenčíne, Mierové námestie 46, Trenčín.
351/2016 – e) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku
do správy Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín nadobudnutého
z nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia cesty
od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“.
352/2016 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí
o nenávratné finančné príspevky v rámci európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
353/2016 - Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016, ktorým
sa ruší Stredná odborná škola Juraja Ribaya,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská
jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
ako súčasť Strednej odbornej školy Juraja Ribaya,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
354/2016 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce
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355/2016 -

356/2016 -

357/2016 -

358/2016 -

359/2016 -

nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce
nad Bebravou.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k zriaďovacej
listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP
413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01
Myjava.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej
listine Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11,
Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete
škôl a školských zariadení.
a) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských
zariadení SR školy s názvom 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 jej
súčasti, návrh na zaradenie do siete škôl
a školských zariadení SR školy s názvom Stredná
odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a jej
súčasti a návrh na udelenie čestného názvu
Strednej odbornej škole, Námestie SNP 5,
Partizánske.
b) Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom
Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad
Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy
strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad
Bebravou do siete škôl a školských zariadení SR.
Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

