U Z N E S E N I A
z XIX. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 23. 9. 2019
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
U z n e s e n i e číslo 333/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.9.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
A) overovateľov zápisnice:
I. overovateľ: MVDr. Stanislav SVATÍK
II. overovateľ: František MATUŠÍK
Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
POČET POSLANCOV: 47
B) program XIX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 23.9.2019,
s úpravou na základe návrhu poslankyne PhDr. PaedDr.
Novotnej:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XVIII. zasadnutí
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. funkcie
4. Slovo pre verejnosť.
5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Prievidza v prospech DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka
377, Námestovo".
b) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy
správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
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c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (Stavebné objekty stavby ŽSR,
cesta II/574 Ilava).
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín.
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 293/1 k.ú. Veľké Kršteňany v prospech Františka Michalku a manž. Paulíny Michalkovej rod.
Eliášovej.
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 376, 1145 k.ú. Hôrka nad Váhom
v prospech Juraja Nedbala.
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková
v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia
podjazdu ul. Brnianska - časť odvodnenie.
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková
v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia
podjazdu ul. Brnianska - časť vonkajšie osvetlenie.
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 756/1 k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta
Trenčín - Žst. Zlatovce, úprava a doplnenie vonkajšieho
osvetlenia ul. Hlavná.
Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom do správy
správcu - Správy ciest TSK.
Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časť pozemku parc. KN-C č. 5207, k. ú. Lubina,
obec Lubina, na LV č. 3 931 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie - vrátnica, CSS LIPA, Kostolná – Záriečie.
Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - budova PPV,
súp. č. 150, A. Kmeťa, Prievidza.
Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane.
Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky - Internát SOŠ
Nováky.
Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 448/2017 zo dňa 30.01.2017 a schválenie zriadenia vecného bremena v prospech Stredoslovenská
distribučná a.s., Žilina.
Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nenuteľnostiam – sklad s prísl. pozemkami v k.ú. Trenčín.
Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Budova dielní, Brnianska, Trenčín
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Trenčín v prospech spoločnosti Matúšova 1 s.r.o., Trenčín.
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7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková –vedúca Odb. školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F.
Madvu 2, 971 29 Prievidza.
9. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková– vedúca Odb. školstva a kultúry
a) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491,
Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola
sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola,
I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32
Púchov.
b) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71
Nováky.
c) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8,
971 01 Prievidza.
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 671/23,
018 41 Dubnica nad Váhom.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odboru zdrav.a SP
11. Zmena Uznesenia číslo 294/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva
TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP
2014-2020 s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ
Považská Bystrica".
Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja
12. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2018.
Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská–výk.riad. KOCR Trenčín región
13. Diskusia – Rôzne.
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
15. Záver.
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Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
POČET POSLANCOV: 47
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XVIII. zasadnutí
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 334/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23. septembra 2019 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:
38
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
POČET POSLANCOV: 47
3. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
Predkladala: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. funkcie
U z n e s e n i e číslo 335/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.9.2019
b e r i e na v e d o m i e,
že dňom 10. júna 2019 bolo začaté konanie o návrhu vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti
poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
Bc. Tomášovi Vaňovi, v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. c) ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:
22
PROTI:
ZDRŽAL SA:
16
NEHLASOVAL:
1
POČET POSLANCOV: 47
4. Slovo pre verejnosť.
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5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 336/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23. septembra 2019 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:
21
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
14
POČET POSLANCOV: 47
6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Prievidza v prospech DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377,
Námestovo".
_
U z n e s e n i e číslo 337/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na časti pozemkov
registra KNC nachádzajúcich sa v obci Prievidza, okres
Prievidza, katastrálne územie Prievidza, zapísaných na LV
č. 5575 ako parc. č. 899/1 o výmere 4006 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 902/1 o výmere 6025
m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 902/2 o výmere
44 m2, druh pozemku ostatná plocha, právo na
 zriadenie, uloženie, prevádzkovanie a užívanie inžinierskej siete – telekomunikačného kábla, vybudovanej
v rámci stavby „FTTH optická sieť Prievidza, staré
sídlisko – Píly“, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom
pláne číslo 14/2019 na právo uloženia inžinierskych
sietí na pozemkoch p.č. 899/1, 902/1, 902/2 zo dňa
11.02.2019, vyhotovený vyhotoviteľom Planika, s.r.o.,
Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina, IČO 44330227,
úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu
Prievidza dňa 05.03.2019 pod č. 203/2019,
 právo vstupu osôb, prechodu a prejazdu motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami na zaťažené nehnuteľnosti v nevyhnutnom
rozsahu za účelom zriadenia, uloženia, prevádzkovania
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a užívania, vrátane vykonávania údržby, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných
stavebných úprav vrátane odstránenia inžinierskej siete
– telekomunikačného kábla, vybudovanej v rámci stavby
„FTTH optická sieť Prievidza, staré sídlisko – Píly“,
 v prospech oprávneného z vecného bremena DSI DATA, a.s.,
Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO 36 399 493,
 na dobu neurčitú,
 za jednorazovú odplatu vo výške 315,00 EUR (slovom:
tristopätnásť eur).
Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:
24
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
11
POČET POSLANCOV: 47
6.
b) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy
správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (Stavebné objekty stavby ŽSR,
cesta II/574 Ilava).
U z n e s e n i e číslo 338/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09. 2019 prerokovalo a
r o z h o d l o
o zverení nasledovného nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja:
- stavebný objekt „SO 37-33-11 Žst. Ilava, podzemná stena
pri cestnej komunikácií v nžkm 142,240 85“ vybudovaný
v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové
Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - IV. etapa a V. etapa úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša“ v hodnote
18.946.988,26 eur.
- stavebný objekt „SO 37-38-03 Žst. Ilava, komunikácia
podjazdu št. cesty II/574 nžkm 142,240 85“ vybudovaný
v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové
Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ v hodnote
792.037,12 eur.
do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568
dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí.
Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:
24
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
11
POČET POSLANCOV: 47
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6.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín.
U z n e s e n i e číslo 339/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom na LV
č. 4015 k.ú. Kubrá, nachádzajúcom sa v obci Trenčín,
v okrese Trenčín,
parcela registra „E“
- pozemok parc. č. 2682/1 o výmere 3145 m2, druh
pozemku ostatná plocha:
a) umiestnenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukciu, modernizáciu a akékoľvek stavebné
úpravy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich
odstránenie
v rozsahu určenom Geometrickým plánom č. 44566727-028/
2019 na zriadenie vecného bremena na parcele registra E č.
2682/1, vyhotoveného dňa 13.05.2019 Ing. Evou Bajzíkovou,
MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO:
44566727, úradne overeného Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 09.07.2019 pod č. 800/19 (diel č.
1 vo výmere 11 m2, diel č. 2 vo výmere 35 m2)
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami
budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon oprávnenej činnosti
a činností uvedených v bodoch a) a b)
- na dobu neurčitú
- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena
– Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4,
911 05 Trenčín, IČO: 36 302 724
- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre mesto
Trenčín vo výške 15,93 EUR/m2, čo je pri výmere 46 m2
jednorazová náhrada celkom vo výške 732,78 EUR (slovom:
sedemstotridsaťdva eur sedemdesiatosem centov), ktorú
uhradí Dolná kopanica s.r.o, Kubranská č. 46/60, 911 01
Trenčín.
Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:
25
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
10
POČET POSLANCOV: 47
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6.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 293/1 k.ú. Veľké Kršteňany v prospech Františka Michalku a manž. Paulíny Michalkovej rod.
Eliášovej.
U z n e s e n i e číslo 340/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom
na LV č. 924 k. ú. Veľké Kršteňany, nachádzajúcom sa
v obci Veľké Kršteňany, okres Partizánske,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 293/1 o výmere 11.089 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
- zriadenie a uloženie NN prípojky
v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 48185655-133/2019
na zriadenie vecného bremena práva uloženia a údržby inž.
sietí a práva prechodu na pozemku p.č. 293/1, ktorý
vyhotovil dňa 12.06.2019 Patricius Sova - GEOSKTEAM,
Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, IČO: 48185655 a bol
úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálnym
odborom dňa 20.06.2019 pod č. G1 218/19 (diel č. 1
vo výmere 14 m2)
- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý
pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom
vykonávania údržby a opráv NN prípojky
- na dobu neurčitú
- v prospech Františka Michalku a manž. Paulíny
Michalkovej rod. Eliášovej, obaja bytom 958 03 Veľké
Kršteňany č. 100 a každodobého vlastníka pozemkov
registra „C“ parc. č. 272 o výmere 585 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 274 o výmere 999
m2, druh pozemku záhrada k.ú. Veľké Kršteňany
- za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu vo výške 7,50
EUR/m2, čo je pri výmere 14 m2 jednorazová náhrada celkom
vo výške 105,00 EUR (slovom: stopäť eur).
Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:
24
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
11
POČET POSLANCOV: 47
6.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 376, 1145 k.ú. Hôrka nad Váhom
v prospech Juraja Nedbala.
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U z n e s e n i e číslo 341/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 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. 1224 k. ú. Hôrka nad Váhom, nachádzajúcich
sa v obci Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom,
parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 376 o výmere 6.621 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 1145 o výmere 2491 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
- zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky a NN prípojky
v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 34493956-78/19
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia
inžinierskych sietí a ochranného pásma na parc. reg. „C“
č. 376 a 1145, ktorý vyhotovil dňa 01.8.2019 Ing. Pavol
Ondrejka, súkromný geodet, Malinovského 1260/104,
916 21 Čachtice, IČO: 34493956 a bol úradne overený
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom
dňa 16.08.2019 pod č. G1- 606/2019 (na parc. č. 376 diel
č. 1 vo výmere 21 m2, na parc. č. 1145 diel č. 2 vo výmere
11 m2)
- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania
údržby a opráv vodovodnej prípojky a NN prípojky
- na dobu neurčitú
- v prospech Juraja Nedbala, bytom 916 32 Hôrka nad Váhom
č. 139 a každodobého vlastníka pozemku registra „C“ parc.
č. 372/2 o výmere 3109 m2, druh pozemku orná pôda k.ú.
Hôrka nad Váhom
- za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu vo výške 7,50
EUR/m2, čo je pri výmere 32 m2 jednorazová náhrada celkom
vo výške 240,00 EUR (slovom: dvestoštyridsať eur).
Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
POČET POSLANCOV: 47
6.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková v prospech
Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.
Brnianska - časť odvodnenie.
U z n e s e n i e číslo 342/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
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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 pozemkoch zapísaných
na LV č. 1973 k.ú. Hanzlíková, nachádzajúcich sa v obci
Trenčín, okres Trenčín,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 756/1 o výmere 8 940 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 857/8 o výmere 484 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí - odvodnenia
v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA29-38-02-0402/17 na zriadenie vecného bremena na parcely registra KN
- C č. 756/1, 857/1, 857/7, 857/8, 858, 859/2, vyhotoveného dňa 19.09.2017 Ing. Máriou Končíkovou, GEO-KOD
s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO: 35 715 456,
úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym
odborom dňa 03.10.2017 pod č. 1328/17 (diel č. 1 vo výmere
7 m2, diel č. 4 vo výmere 71 m2 a diel č. 5 vo výmere 1 m2)
- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania
údržby a opráv odvodnenia
- na dobu neurčitú
- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena –
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO:
00 312 037
- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým
posudkom, znalecký úkon č. 26/2019, vypracovaným Ing.
Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín,
ev. číslo 912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
vecného bremena pre pozemky KN-C parc. č. 756/1, 857/8
k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom
č. HA 29-38-02-04-02/17, ktorým bola za celkovú výmeru 79
m2 stanovená jednorazová náhrada vo výške 3.474,15 EUR
(slovom: tritisíc štyristosedemdesiatštyri eur pätnásť
centov), ktorú uhradia Železnice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:
25
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
8
POČET POSLANCOV: 47
6.
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková v prospech
Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.
Brnianska - časť vonkajšie osvetlenie.
U z n e s e n i e

číslo 343/2019
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch zapísaných
na LV č. 1973 k.ú. Hanzlíková, nachádzajúcich sa v obci
Trenčín, okres Trenčín,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 756/1 o výmere 8.940 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 857/8 o výmere 484 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vonkajšieho
osvetlenia
v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-38-0204-03.1/17 na zriadenie vecného bremena na parcely
registra KN - C č. 755, 756/1, 756/2, 785, 857/1, 857/7,
857/8, 858, 872, vyhotoveného dňa 28.02.2017 Ing. Máriou
Končíkovou, GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05
Bratislava, IČO: 35 715 456, úradne overeného Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.marca 2017
pod č. 296/17 (diel č. 3 vo výmere 9 m2 a diel č. 10
vo výmere 28 m2)
- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania
údržby a opráv vonkajšieho osvetlenia
- na dobu neurčitú
- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena –
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO:
00 312 037
- za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým
posudkom, znalecký úkon č. 26/2019, vypracovaným Ing.
Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín,
ev. číslo 912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
vecného bremena pre pozemky KN-C parc. č. 756/1, 857/8,
KN-E parc. č. 116/2 k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedzenom
Geometrickým plánom č. HA 29-38-02-04.03.1/17,ktorým bola
stanovená jednorazová náhrada vo výške 45,52 EUR/m2, čo
je pri výmere 37 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške
1.684,24 EUR (slovom: tisícšesťstoosemdesiatštyri eur
dvadsaťštyri centov), ktorú uhradia Železnice Slovenskej
republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:
24
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
9
POČET POSLANCOV: 47
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6.
h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 756/1 k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta
Trenčín - Žst. Zlatovce, úprava a doplnenie vonkajšieho
osvetlenia ul. Hlavná.
U z n e s e n i e číslo 344/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného
na LV č. 1973 k.ú. Hanzlíková, nachádzajúceho sa v obci
Trenčín, okres Trenčín,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 756/1 o výmere 8.940 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
- zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – vonkajšieho
osvetlenia
v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-3539/2017 na zriadenie vecného bremena na parcely registra
KN - C č. 667/1, 667/7, 668/1, 668/2, 669/2, 755, 756/1,
57, 758, 806/1, 807/1, vyhotoveného dňa 12.12.2016 Ing.
Máriou Končíkovou, GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05
Bratislava, IČO: 35 715 456, úradne overeného Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 9. januára 2017
pod č. 3/17 (diel č. 8 vo výmere 16 m2, diel č. 9 vo výmere
8 m2 a diel č. 10 vo výmere 1 m2)
- umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania
údržby a opráv vonkajšieho osvetlenia
- na dobu neurčitú
- v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena –
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO:
00 312 037
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým
posudkom, znalecký úkon č. 24/2019, vypracovaným Ing.
Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín,
ev. číslo 912481 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
vecného bremena pre pozemky KN-C parc. č. 668/1, 669/2,
756/1, 807/1 k.ú. Hanzlíková v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. HA 29-35-39/2016, ktorým bola za celkovú
výmeru 25 m2 stanovená jednorazová náhrada vo výške
1.048,13 EUR (slovom: tisícštyridsaťosem eur trinásť
centov), ktorú uhradia Železnice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
3
POČET POSLANCOV: 47
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6.
i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" –
časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom do správy
správcu - Správy ciest TSK.
U z n e s e n i e číslo 345/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
r o z h o d l o
o zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve
Trenčianskeho samosprávneho kraja:
- stavba „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK",
časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom, ktorá je
evidovaná na inventárnej karte číslo 021 - 295 v hodnote
3.753.702,78 EUR
do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568
dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK
do správy.
Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 47
6.
j) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časť pozemku parc. KN-C č. 5207, k. ú. Lubina,
obec Lubina, na LV č. 3 931 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
U z n e s e n i e číslo 346/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
I. r o z h o d l o
o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom
vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a III.
časti čl. 10 ods. 3 písm. a) – i. Zásad hospodárenia
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení
neskorších dodatkov, nachádzajúceho sa v okrese Nové
Mesto nad Váhom, v obci Lubina, v k. ú. Lubina, zapísaného na LV č. 3931 v časti A: Majetková podstata ako:
Pozemok:
- parcela registra “C” KN č. 5207 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 13.617 m², a to jeho časti
o celkovej výmere 0,5 m², umiestnenej v zmysle
situačného nákresu.
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II. s ch v a ľ u j e
nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve
Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa
v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Lubina, v k. ú.
Lubina, zapísaného na LV č. 3931 v časti A: Majetková
podstata ako:
Pozemok:
- parcela registra “C” KN č. 5207 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 13.617 m², a to jeho časti
o celkovej výmere 0,5 m², umiestnenej v zmysle
situačného nákresu.
v prospech nájomcu: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
1, IČO: 00 156 850 za celkovú cenu nájmu 30,- eur/rok
(slovom: tridsať eur) na dobu 15 rokov, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a V. časti čl. 26
Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov.
Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení
monitorovacieho hydrogeologického vrtu na sledovanie
znečistenia v podzemných vodách v zraniteľnej oblasti
(podľa Nariadenia vlády 174/2017, ktorým sa ustanovujú
citlivé oblasti a zraniteľné oblasti) v rámci projektu
Výskumného ústavu vodného hospodárstva s názvom „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie
znečistenia v podzemných vodách“.
Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
2
POČET POSLANCOV: 47
6.
k) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie - vrátnica, CSS LIPA, Kostolná – Záriečie.
U z n e s e n i e číslo 347/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
r o z h o d l o
1. o neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku na základe
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a článku 33 ods.
1 a 2 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja v platnom znení, vo výlučnom
vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
v správe: Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04
Kostolná – Záriečie č. 10, IČO: 00227404,
nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Kostolná -
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Záriečie, v k.ú. Kostolná – Záriečie, zapísaného na LV
č. 404, v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA:
Stavba – VRÁTNICA, súp. č. 506, postavená na pozemku
registra „C“, parc. č. 117/3 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 12 m2; inventárne číslo:1801 2,
dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.12.1971,
v nadobúdacej hodnote 411,31 eur, v zostatkovej hodnote
0 eur.
2. o vyradení nehnuteľného majetku (stavby) špecifikovanej
v bode 1. tohto uznesenia z evidencie v súlade
s Článkom 33 ods. 3 písm. c) – (i) Zásad hospodárenia
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom
znení.
Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
2
POČET POSLANCOV: 47
6.
l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - budova PPV,
súp. č. 150, A. Kmeťa, Prievidza.
U z n e s e n i e číslo 348/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
prevod prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa
v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k.ú. Prievidza,
zapísaného na LV č. 5408 v časti A: majetková podstata:
Stavby:
- Budova-PPV-kuch.-čaš.Nábr.A.Kmeťa 25, súpisné číslo 150,
postavená na pozemku parc. č. 1725 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 592 m2 s príslušenstvom a vnútorným
vybavením
Pozemky – parcely registra „C“:
- parc. č. 1725 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 592
m²
- parc. č. 1724 - záhrada o výmere 256 m²
- parc. č. 1726/1 - záhrada o výmere 211 m²
na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja
Obchodnou verejnou súťažou č. TSK/004/2018 - „Predaj
nehnuteľností – budova PPV, súp. č. 150, A. Kmeťa,
Prievidza“ uchádzačovi – kupujúcemu: Jana Krajčíková, rod.
Piačeková, nar.: 03.02.1991, rod. č.: 915203/8335, trvale
bytom: M. Rázusa, 29/12, 971 01 Prievidza, za kúpnu cenu
vo výške 128.001,- eur (slovom: stodvadsaťosemtisícjeden
eur) v podiele 1/1-ina.
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Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
2
POČET POSLANCOV: 47
6.
m) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane.
U z n e s e n i e číslo 349/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
prevod prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho
sa v okrese Banská Štiavnica, v obci Štiavnické Bane,
v k.ú. Štiavnické Bane, zapísaného na LV č. 1308 v časti
A: majetková podstata:
Stavby:
- Objekt zdrav. star., bez súpisného čísla, postavený
na pozemku registra „C“, parc. č. 1705 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 168 m2 s príslušenstvom
a vnútorným vybavením
Pozemky – parcely registra „C“:
- parc. č. 1697/2 - ostatná plocha o výmere 1073 m²
- parc. č. 1705 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
168 m²
na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja
Obchodnou verejnou súťažou č. TSK/002/2018 „Predaj nehnuteľností – Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane“
uchádzačovi – kupujúcemu: Michal Tokár, rod. Tokár, nar.:
10.11.1969, rod. č.: 691110/8369, trvale bytom: Jozefa
Gregora Tajovského 193/6, 969 01 Banská Štiavnica, za kúpnu
cenu vo výške 52.000,- eur (slovom: päťdesiatdvatisíc eur)
v podiele 1/1-ina.
Hlasovanie poslancov č. 19: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
3
POČET POSLANCOV: 47
6.
n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky - Internát SOŠ
Nováky.
U z n e s e n i e číslo 350/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
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prevod prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa
v okrese Prievidza, v obci Nováky, v k.ú. Nováky:
a) zapísaného na LV č. 6004 v podiele 1/1 k celku:
Stavby:
Internát SOU chem., súp. č. 378, postavený na pozemku
registra „C“, parc. č. 266/1 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 4.295 m²
Pozemky – parcely registra „C“:
- parc. č. 266/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4.295 m2
- parc. č. 266/16 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m²
- parc. č. 266/17 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m²
- parc. č. 266/30 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 38 m²
b) zapísaného na LV č. 4286 v podiele 1/2 k celku:
- pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 266/31 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 697 m²
na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja
Obchodnou verejnou súťažou č. TSK/005/2014 - „Predaj
nehnuteľností – Internát SOŠ Nováky“ uchádzačovi –
kupujúcemu: Richard Pišťánek, rod. Pišťánek, nar.:
12.01.1977, rod. č.: 770112/8105, trvale bytom: Poruba
395, 972 11 Poruba, za kúpnu cenu vo výške 231.800,eur (slovom: dvestotridsaťjedentisícosemsto eur).
Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
3
POČET POSLANCOV: 47
6.
o) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 448/2017 zo dňa 30.01.2017
a schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina.
U z n e s e n i e číslo 351/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
I.

z r u š u j e
uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 448/2017 zo dňa 30.01.2017 v celom rozsahu

II.

s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného
z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, spočívajúce
v povinnosti povinného z vecného bremena – Trenčian-

18

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne na pozemku
v jeho výlučnom vlastníctve, nachádzajúcom sa v k.ú.
Prievidza, zapísanom na LV č.11866 ako:
- pozemok, parcela registra “C”, parc. č. 3946/88 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2,
v celkovom rozsahu 43 m2 vyznačenom v Geometrickom
pláne číslo 208-51/2016 zo dňa 28.10.2016 vypracovaným vyhotoviteľom: GEODÉZIA ŽILINA a.s., Hollého
ul. č. 7, 010 50 Žilina, prev. 208 Prievidza, Mišíka
č. 26, 971 01 Prievidza, IČO: 36 859 010, úradne
overený Okresným úradom Prievidza, katastrálnym
odborom, pod. č. 1221/2016 dňa 03.11.2016, strpieť
výkon práva:
- zriadenia, uloženia a užívania elektrickej prípojky
NN,
- vstupu a prechodu oprávneným z vecného bremena
v nevyhnutnom rozsahu
na zaťažený pozemok za účelom údržby, opravy, úpravy,
rekonštrukcie a odstránenia elektrickej prípojky NN
na časovo neobmedzenú dobu z dôvodu hodného osobitného zreteľa odplatne za jednorazovú náhradu v sume
1 euro (slovom: jedno euro) splatnú do 30-tich dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení
vecného bremena.
Osobitný zreteľ spočíva v záujme zosúladenia skutočného stavu so stavom právnym, nakoľko vecné bremeno
reálne vykonáva osoba odlišná od oprávneného z vecného bremena, ktorý v plnom rozsahu zaplatil odplatu
za zriadenie vecného bremena a prevod už zriadeného
vecného bremena je právne vylúčený.
Hlasovanie poslancov č. 21: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 47
6.
p) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam – sklad s prísl. pozemkami v k.ú.
Trenčín.
U z n e s e n i e číslo 352/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
vo výlučnom vlastníctve: Jozef Michalík, rod.: Michalík,
nar.: 16.03.1963, rod. č.: 630316/6045, trvale bytom:
913 32 Dolná Súča 240, obch. meno: Jozef Michalík –KERMI,
miesto podnikania: 913 32 Dolná Súča 240, IČO: 33192227,
nachádzajúcim sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v k.ú.
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Trenčín, zapísaným na LV č. 8785 v časti A: MAJETKOVÁ
PODSTATA:
Stavby:
- SKLAD, súp. č. 2915, postavený na pozemku registra „C“,
parc. č. 3719 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 334 m2
Pozemky registra „C“:
- parc. č. 3719 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
334 m2
- parc. č. 3725/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
588 m2
kúpou v podiele 1/1 k celku za celkovú kúpnu cenu 66.900,eur (slovom: šesťdesiatšesťtisícdeväťsto eur).
Hlasovanie poslancov č. 22: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 47
6.
q) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Budova dielní, Brnianska, Trenčín
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
U z n e s e n i e číslo 353/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
1. trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčianskeho
samosprávneho kraja na základe zákona č. 446/2001 Z.z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a čl. 10 ods.3 písm. a)–i. Zásad hospodárenia
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom
znení, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci
Trenčín, v k.ú. Záblatie, zapísaného na LV č. 882
v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA:
Stavby:
- Budova, súp. č. 2712, postavená na pozemku registra
„C“, parc. č. 801/31 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1.090 m2 s príslušenstvom
Pozemky – parcely registra „C“:
- pozemok, parc. č. 801/31–zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1.090 m2 - pozemok parc. č. 801/32 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 615 m2
2. spôsob odpredaja nehnuteľného majetku formou obchodnej
verejnej súťaže na základe § 9a ods. 1 písm. a)
v súlade s podmienkami uvedenými v ods. 2 a ods. 3
tohto §, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších právnych predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení, nachádzajúceho sa
v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v k.ú. Záblatie,

20

zapísaného na LV č. 882 v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA:
Stavby:
- Budova, súp. č. 2712, postavená na pozemku registra
„C“, parc. č. 801/31 – zastavaná plocha a nádvorie
O výmere 1090 m2 s príslušenstvom
Pozemky – parcely registra „C“:
- pozemok, parc. č. 801/31 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1.090 m2
- pozemok parc. č. 801/32 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 615 m2
3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č.
TSK/004/2019 - „Predaj nehnuteľností – Budova dielní,
Brnianska, Trenčín“.
Hlasovanie poslancov č. 23: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
3
POČET POSLANCOV: 47
6.
r) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Trenčín v prospech spoločnosti Matúšova 1 s.r.o., Trenčín.
U z n e s e n i e číslo 354/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech oprávneného
z vecného bremena – spoločnosť Matúšova 1 s.r.o., Mierové
námestie 4, 911 01 Trenčín, IČO: 51268027 a jeho právnych
nástupcov, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného
bremena - Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624 strpieť na nasledujúcom pozemku, nachádzajúcom sa v okrese Trenčín, v obci
Trenčín, v k.ú. Trenčín, zapísanom na LV č. 1466:
- pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 1189/2 –
záhrada o výmere 237 m2 (národná kultúrna pamiatka)
výkon práva
- vstupu a prechodu cez zaťažený pozemok oprávneným
z vecného bremena a tretími osobami
- drobných terénnych úprav za účelom vybudovania chodníka
a svetlíka,
- umiestnenia chodníka a svetlíka
v celkovom rozsahu 42 m2 podľa Geometrického plánu č.
36335924-118-19, vyhotoveného spoločnosťou Súkromná
Geodézia Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín,
zo dňa 27.05.2019, úradne overeným Okresným úradom
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 10.09.2019 pod číslom
1199/2019 na časovo neobmedzenú dobu, odplatne za jednorazovú náhradu vo výške 669,06 eur (slovom: šesťstošesťdesiatdeväť eur šesť centov), stanovenú podľa čl. 32 ods. 2
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písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja v platnom znení.
Oprávnený z vecného bremena uhradí jednorazovú odplatu
do 30-tich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie poslancov č. 24: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
3
POČET POSLANCOV: 47
7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
U z n e s e n i e číslo 355/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.9.2019 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Hlasovanie poslancov č. 25: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
5
POČET POSLANCOV: 47
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 Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
U z n e s e n i e číslo 356/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.10.2019 - Dodatok č. 6 k Zriaďovacej
listine Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín,
so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín, číslo: T/2010/04591-12
zo dňa 01.07.2010, IČO: 00515159.
Hlasovanie poslancov č. 26: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 47
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8.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F.
Madvu 2, 971 29 Prievidza.
U z n e s e n i e číslo 357/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.10.2019 - Dodatok č.
listine Obchodnej akadémie, F. Madvu 2,
so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
T/2007/03886-16 zo dňa 22.08.2007, IČO:

3 k Zriaďovacej
Prievidza,
číslo:
00162094.

Hlasovanie poslancov č. 27: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 47
9. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kultúry
a) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491,
Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola
sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola,
I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32
Púchov.
U z n e s e n i e číslo 358/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
d e l e g u j e
dňom 24.09.2019 - Mgr. Rastislava HENEKA,
Ing. Milana PANÁČKA,
Romana HVIZDÁKA,
Mgr. Jozefa ŠEVČÍKA
do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491, Púchov
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska,
I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku
491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.
Hlasovanie poslancov č. 28: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
5
POČET POSLANCOV: 47
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9.
b) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71
Nováky.
U z n e s e n i e číslo 359/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
d e l e g u j e
dňom 24.09.2019 - PaedDr. Eleonóru PORUBCOVÚ,
PhDr. Františka TÁMA,
Ing. Miroslava ŽIAKA,
Ing. Zuzanu DOLNÍKOVÚ
do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Rastislavova
332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
Hlasovanie poslancov č. 29: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
6
POČET POSLANCOV: 47
9.
c) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8,
971 01 Prievidza.
U z n e s e n i e číslo 360/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
d e l e g u j e
dňom 24.09.2019 - Ing. Richarda TAKÁČA,
PhDr. Františka TÁMA,
MUDr. Máriu ŠRAMKOVÚ, PhD.,
MUDr. Petra OULEHLEHO
do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01
Prievidza.
Hlasovanie poslancov č. 30: ZA:
26
PROTI:
ZDRŽAL SA:
3
NEHLASOVALI:
6
POČET POSLANCOV: 47
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 671/23,
018 41 Dubnica nad Váhom.
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odboru zdrav.a SP
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U z n e s e n i e číslo 361/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
s účinnosťou od 01.10.2019 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej
listine Centrum sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov č.
671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00632384, ev. č.
2007/004486 schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.02.2007 uznesením č. 167/2007.
Hlasovanie poslancov č.31: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
5
POČET POSLANCOV: 47
11. Zmena Uznesenia číslo 294/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva
TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP
2014-2020 s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ
Považská Bystrica".
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
U z n e s e n i e číslo 362/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.9.2019 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská
Bystrica“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu
žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – Kód
výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky
71 080,00 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie poslancov č. 32: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
6
POČET POSLANCOV: 47
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12. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2018.
Predkladala: PhDr. Eva Frývaldská–výk.riad. KOCR Trenčín región
U z n e s e n i e číslo 363/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 23.9.2019 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Výročnú správu KOCR Trenčín región za rok 2018.
Hlasovanie poslancov č. 33: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVALI:
4
POČET POSLANCOV: 47

Trenčín,
24.9.2019
Spracovala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK

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

s a m o s p r á v n y

k r a j

Z o z n a m
u z n e s e n í
z XIX. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 23. septembra 2019.
333/2019 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov
zápisnice a programu rokovania).
334/2019 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
335/2019 – Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov.
336/2019 - Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií
na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok
2019.
337/2019 - Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Prievidza v prospech DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo".
338/2019 – b) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy
správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (Stavebné
objekty stavby ŽSR, cesta II/574 Ilava).
339/2019 – c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá
v prospech Trenčianskych vodární a kanalizácií,
a.s. Trenčín.
340/2019 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "C" parc. č. 293/1 k.ú. Veľké
Kršteňany v prospech Františka Michalku a manž.
Paulíny Michalkovej rod. Eliášovej.
341/2019 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" parc. č. 376, 1145 k.ú.
Hôrka nad Váhom v prospech Juraja Nedbala.
342/2019 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú.
Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce,
komunikácia podjazdu ul. Brnianska - časť
odvodnenie.
343/2019 – g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú.
Hanzlíková v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce,
komunikácia podjazdu ul. Brnianska - časť vonkajšie
osvetlenie.
344/2019 – h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "C" p.č. 756/1 k.ú. Hanzlíková
v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, úprava
a doplnenie vonkajšieho osvetlenia ul. Hlavná.
345/2019 – i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku
TSK - stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry
v TSK" – časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom do správy správcu - Správy ciest TSK.
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346/2019 – j) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného majetku - časť pozemku parc. KN-C č. 5207,
k. ú. Lubina, obec Lubina, na LV č. 3 931 ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
347/2019 – k) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyziclikvidácie - vrátnica, CSS LIPA, Kostolná – Záriečie.
348/2019 – l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza –
budova PPV, súp. č. 150, A. Kmeťa, Prievidza.
349/2019 – m) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane.
350/2019 – n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky –
Internát SOŠ Nováky.
351/2019 – o) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčiančianskeho samosprávneho kraja č. 448/2017 zo dňa
30.01.2017 a schválenie zriadenia vecného bremena
v prospech Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina.
352/2019 – p) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam – sklad s prísl. pozemkami v k.ú.
Trenčín.
353/2019 – q) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Budova dielní, Brnianska,
Trenčín a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže.
354/2019 – r) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
v k.ú. Trenčín v prospech spoločnosti Matúšova 1
s.r.o., Trenčín.
355/2019 – Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
356/2019 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
_
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej
listine Strednej športovej školy, Staničná 6,
Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín.
357/2019 – b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej
listine Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza,
so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza.
358/2019 – Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
a) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja do Rady školy pri Spojenej
škole, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku
491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491,
Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.
359/2019 – b) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Strednej odbornej
škole, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
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360/2019 – c) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom
Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.
361/2019 – Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č.
671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.
362/2019 – Zmena Uznesenia číslo 294/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu
na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom "Modernizácia
odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica".
363/2019 – Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2018.

