
U Z N E S E N I A 

z XXVIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 22. 3. 2021 

  

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 632/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.3.2021 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: Erich DVONČ 

       II. overovateľ: MVDr. Stanislav SVATIK 

             

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              36                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        36        

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

    B) program XXVIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 22.3.2021:   

  

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

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2020. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  
   kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   __ 

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

a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku   
vo vlastníctve TSK a na jeho zámenu s nehnuteľným majetkom 

vo vlastníctve Mesta Trenčín ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu-
teľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže: Rodinný dom, Moravské Lieskové. 
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c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 

Bánovce nad Bebravou s nehnuteľným majetkom Mesta Bánovce 

nad Bebravou ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Brezová pod Bradlom         

s nehnuteľným majetkom Mesta Brezová pod Bradlom ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "E" parc. č. 263 a parc. č. 320 k.ú. Horenice      

v prospech Bc. Martina Körmendyho. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 222 k. ú. Brezolupy v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.  

g) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa          

v úseku Nemšová - Trenčín" do správy správcu - Správy 

ciest TSK. 

h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Prievidza 

s nehnuteľným majetkom Mesta Prievidza ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  
 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 37/2021 o poskytovaní finan-

čných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov       

pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti    

v regióne horná Nitra".    

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

8. Návrh na schválenie dokumentu „Vstupná správa Programu  
  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho  

  samosprávneho kraja do roku 2030.“ 

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

9. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v 

Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 

14, 911 34 Trenčín.  

   Predkladá: Ing. Eva Žernovičová-pover.riad. Odb.školstva a kult. 
 

10. Diskusia – Rôzne. 
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
12. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              36                                                                                                            

                           PROTI:            -                                                         

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       - 

                           PRÍTOMNÍ:        36        

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

    Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
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    U z n e s e n i e  číslo 633/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22. marca 2021 prerokovalo a 

 

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    

    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              33                                                                                                           

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       2 

                               PRÍTOMNÍ:        35        

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2020.   

    Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 634/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22. marca 2021 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 2020. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              34                                                                                                           

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        35        

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  
    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.  

    Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 635/2021 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22. marca 2021 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 rok 2020. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              34                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        - 
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                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        35          

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   __ 

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

a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve TSK a na jeho zámenu s nehnuteľným 

majetkom vo vlastníctve Mesta Trenčín ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.         

  

U z n e s e n i e  číslo 636/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 22.03.2021 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výluč- 

nom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,   

v správe Centra sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 

2046, 911 01 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese 

Trenčín, v obci Trenčín, katastrálne územie Tren-

čianske Biskupice, pozemok parcela registra KN-C  

           - parc. č. 1127/177 o výmere 1717 m
2
, druh pozemku     

zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreným Geometric-    

kým plánom číslo 43621457-88-20 na oddelenie p. č. 

1127/177 zo dňa 18.11.2020, vyhotovený vyhotoviteľom 

Ing. Štefanom Kajlom, geodetická kancelária, 

Piaristická 273/21, Trenčín, IČO 43621457, 

oddelením od pôvodnej parcely registra KN-C parc. 

č. 1127/66 o výmere 2308 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 4001 pre 

katastrálne územie Trenčianske Biskupice, úradne 

overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 25.02.2021 pod číslom: 238/21, 

 

II. u r č u j e 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku     

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, v správe Centra sociálnych služieb – DEMY, 

Biskupická 2046, 911 01 Trenčín, nachádzajúceho sa 

v okrese Trenčín, v obci Trenčín, katastrálne 

územie Trenčianske Biskupice, pozemok parcela 

registra KN-C  

           - parc. č. 1127/177 o výmere 1717 m
2
, druh pozemku 

             zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreným Geometric- 

kým plánom číslo 43621457-88-20 na oddelenie p. č. 

1127/177 zo dňa 18.11.2020, vyhotoveným vyhotovi-

teľom Ing. Štefanom Kajlom, geodetická kance-

lária, Piaristická 273/21, Trenčín, IČO 43621457, 

oddelením od pôvodnej parcely registra KN-C parc. 

č. 1127/66 o výmere 2308 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej   na LV č. 

4001 pre katastrálne územie Trenčianske Biskupice, 
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úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katas-

trálnym odborom dňa 25.02.2021 pod číslom: 238/21, 

z á m e n o u  s týmto nehnuteľným majetkom        

vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúcom 

sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, katastrálne 

územie Trenčín, pozemky parcely registra KN-C 

a) parc. č. 141/18 o výmere 309 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený Geometrickým 

plánom číslo 43468608-114/20 na oddelenie pozemku 

p. č. 141/18 zo dňa 29.10.2020 vyhotoveným vyhoto-

viteľom Ing. Tomášom Baďurom, Kpt. Nálepku 21, 

Trenčín, IČO 43468608, oddelením od pôvodnej parcely 

registra KN-C parc. č. 141/6 o výmere 660 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV 

č. 1 pre katastrálne územie Trenčín, úradne 

overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom  dňa  27.11.2020 pod číslom: 1702/20, 

b) parc. č. 621/63 o výmere 1322 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreným Geometric-

kým plánom číslo 43621457-98-20 na oddelenie p. č. 

621/63 zo dňa 19.02.2021, vyhotoveným vyhotoviteľom 

Ing. Štefanom Kajlom, geodetická kancelária, 

Piaristická 273/21, Trenčín, IČO 43621457, odde-

lením od pôvodnej parcely registra KN-C parc. č. 

621/1 o výmere 4292 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1 pre katas-

trálne územie Trenčín, úradne overeným Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.02.2021 

pod číslom: 232/21,  

- bez finančného vyrovnania,  

- Trenčiansky samosprávny kraj aj Mesto Trenčín sa  

  budú spolupodielať na nákladoch súvisiacich 

             s navrhnutou zámenou rovnakým podielom, 

- ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001  

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, ktorý spočíva v potrebe 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov určených 

na zámenu, na základe ktorej sa zosúladí užívací 

stav s právnym stavom a dorieši sa vzájomné 

vysporiadanie pozemkov z roku 2016, kedy Tren-

čiansky samosprávny kraj nadobudol zámenou       

s Mestom Trenčín pozemky vo výmere väčšej o 86 m
2
. 

 

III. s ch v a ľ u j e 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, v správe Centra sociálnych služieb – 

DEMY, Biskupická 2046, 911 01 Trenčín, nachádza-

júceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, 

katastrálne územie Trenčianske Biskupice, pozemok 

parcela registra KN-C  

- parc.  č.  1127/177   o výmere  1717  m
2
, druh    
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  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreným  

Geometrickým plánom číslo 43621457-88-20 na odde- 

lenie p. č. 1127/177 zo dňa 18.11.2020, vyhoto-

veným vyhotoviteľom Ing. Štefanom Kajlom, 

geodetická kancelária, Piaristická 273/21, 

Trenčín, IČO 43621457, oddelením od pôvodnej 

parcely registra KN-C parc. č. 1127/66 o výmere 

2308 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a ná-

dvorie,  zapísanej na LV č. 4001 pre katastrálne 

územie Trenčianske Biskupice, úradne overeným 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa 25.02.2021 pod číslom: 238/21, 

z á m e n o u  s týmto nehnuteľným majetkom vo vý-

lučnom vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúcom 

sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, katastrálne 

územie Trenčín, pozemky parcely registra KN-C 

a) parc. č. 141/18 o výmere 309 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vytvorený 

Geometrickým plánom číslo 43468608-114/20    

na oddelenie pozemku p.č. 141/18 zo dňa 

29.10.2020 vyhotoveným vyhotoviteľom Ing. 

Tomášom Baďurom, Kpt. Nálepku 21, Trenčín, IČO 

43468608, oddelením od pôvodnej parcely 

registra KN-C parc. č. 141/6 o výmere 660 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na LV č. 1 pre katastrálne územie 

Trenčín, úradne overeným Okresným úradom  

Trenčín,  katastrálnym  odborom  dňa  27.11.2020 

pod číslom: 1702/20, 

b) parc. č. 621/63 o výmere 1322 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreným Geomet-

rickým plánom číslo 43621457-98-20 na oddelenie 

p. č. 621/63 zo dňa 19.02.2021, vyhotoveným 

vyhotoviteľom Ing. Štefanom Kajlom, geodetická 

kancelária, Piaristická 273/21, Trenčín, IČO 

43621457, oddelením od pôvodnej parcely 

registra KN-C parc. č. 621/1 o výmere 4292 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na LV č. 1 pre katastrálne územie  

Trenčín, úradne overeným Okresným úradom  

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.02.2021 pod 

číslom: 232/21,  

- bez finančného vyrovnania,  

- Trenčiansky samosprávny kraj aj Mesto Trenčín 

  sa budú spolupodielať na nákladoch súvisiacich    

  s navrhnutou zámenou rovnakým podielom,  

- ako prevod z dôvodu hodného osobitného  

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, ktorý 

spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporia-

dania pozemkov určených na zámenu, na základe 

ktorej sa zosúladí užívací stav s právnym 
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stavom a dorieši sa vzájomné vysporiadanie 

pozemkov z roku 2016, kedy Trenčiansky 

samosprávny kraj nadobudol zámenou s Mestom 

Trenčín pozemky vo výmere väčšej o 86 m
2
. 

 

Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              33                                                                                                             

                           PROTI:            -                                                          

                           ZDRŽAL SA:        -  

                           NEHLASOVAL:       2 

                           PRÍTOMNÍ:        35        

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 6.  

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu-
teľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže: Rodinný dom, Moravské Lieskové.     

 

  U z n e s e n i e  číslo 637/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 22.03.2021 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

1. trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na základe zákona č. 

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

v znení neskorších predpisov a čl. 10 ods. 3 písm. a) 

– i. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v platnom znení, nachádzajúceho    

v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Moravské 

Lieskové, v k.ú. Moravské Lieskové, zapísaného na LV 

č. 513 v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA: 

Stavby:  

- Rodinný dom, súp. č. 400, postavený na pozemku  

registra „C“, parc. č. 1282 zastavaná plocha         

a nádvorie o výmere 470 m
2
 

Pozemky – parcely registra „C“:  

- pozemok, parc. č. 335 – záhrada o výmere 84 m
2
  

- pozemok parc. č. 1282 – zastavaná plocha a nádvorie    

  o výmere 470 m
2
  

- pozemok, parc. č. 1283 – záhrada o výmere 1540 m
2 

- pozemok, parc. č. 1284 – zastavaná plocha a nádvorie    

  o výmere 28 m
2
 

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 pred-

pisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v platnom znení, nachádzajúceho 

sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Moravské 

Lieskové, v k.ú. Moravské Lieskové, zapísaného na LV 

č. 513 v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA: 
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Stavby:  

- Rodinný dom, súp. č. 400, postavený na pozemku  

  registra „C“, parc. č. 1282 zastavaná plocha  

  a nádvorie o výmere 470 m
2
 

Pozemky – parcely registra „C“:  

- pozemok, parc. č. 335 – záhrada o výmere 84 m
2 

- pozemok parc. č. 1282 – zastavaná plocha a nádvorie  

  o výmere 470 m
2
 

- pozemok, parc. č. 1283 – záhrada o výmere 1540 m
2
 

- pozemok, parc. č. 1284 – zastavaná plocha a nádvorie  

  o výmere 28 m
2
 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 

TSK/001/2021 - „Predaj nehnuteľností – Rodinný dom, 

Moravské Lieskové“. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              34                                                                                                           

                                 PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       1 

                                 PRÍTOMNÍ:        35        

                                 POČET POSLANCOV: 47 

      

 

 6.     

c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK      
v k.ú. Bánovce nad Bebravou s nehnuteľným majetkom Mesta 

Bánovce nad Bebravou ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

       U z n e s e n i e  číslo 638/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 22.03.2021 prerokovalo a 

 

I. u r č u j e   

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a   

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

vyšších územných celkov v znení neskorších pred-

pisov prevod trvale prebytočného nehnuteľného 

majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúcich 

sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce   

nad Bebravou, v k. ú. Bánovce nad Bebravou: 

 

 PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 4992 v k.ú Bánovce        

 nad Bebravou: 

Číslo 

parcely 

Výmera v m² Druh pozemku 

2513/1 3509 Ostatná plocha 

     2514 2723 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/1 377 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/2 565 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/3 1653 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/4 795 Zastavaná plocha a nádvorie 
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STAVBY zapísané na LV č. 4992 v k.ú Bánovce nad Bebravou: 

Druh stavby Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc.č. 
poznámka 

Školské 

zariadenia 1393 
2515/3 

2515/2 

vrátane 

príslušenstva 

Administratívna 

budova 
1393 2515/4 

vrátane 

príslušenstva 

Ubytovňa 
1393 2515/1 

vrátane 

príslušenstva 

 

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

níctve Mesta Bánovce nad Bebravou, nachádzajúce sa v okrese 

Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou: 

 

- v k.ú. Bánovce nad Bebravou 

 PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3679: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

4470/9 5242 zastavaná plocha a nádvorie 

4581/4 2822 zastavaná plocha a nádvorie 

4697/15 7060 zastavaná plocha a nádvorie 

 

 PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1301: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

4698/5 6339 zastavaná plocha a nádvorie 

4699/4 177 zastavaná plocha a nádvorie 

437/2 475 zastavaná plocha a nádvorie 

 

-  v k.ú. Biskupice 
 

 PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 153: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

272/41 2854 zastavaná plocha a nádvorie 

272/42 610 zastavaná plocha a nádvorie 

 

- v k.ú. Horné Ozorovce 
 

 PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 644: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

472/21 70 zastavaná plocha a nádvorie 

483/8 2069 zastavaná plocha a nádvorie 

496/9 2729 zastavaná plocha a nádvorie 

 

- v k.ú. Malé Chlievany 
 

 PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 206: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

279/25 4548 zastavaná plocha a nádvorie 

280/10 4906 zastavaná plocha a nádvorie 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajúcich sa 

pod cestami č. III/1828, IIII/1770, III/1823, III/1826, 

III/1827 a pod ihriskom v areáli školy – Gymnázium, ul. 

Radlinského 665/2 v meste Bánovce nad Bebravou, vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme 

zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre potrebu 

plnenia úloh samosprávy Mesta Bánovce nad Bebravou. 

 

II. s c h v a ľ u j e 

 prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – 

pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese 

Bánovce nad Bebravou, v okrese Bánovce nad  Bebravou, 

v k. ú.   Bánovce nad Bebravou: 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 4992  v k.ú Bánovce nad 

Bebravou: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

2513/1 3509 Ostatná plocha 

2514 2723 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/1 377 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/2 565 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/3 1653 Zastavaná plocha a nádvorie 

2515/4 795 Zastavaná plocha a nádvorie 

 

STAVBY  zapísané na LV č. 4992 v k.ú Bánovce nad Bebravou: 

   Druh stavby Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc.č. 
poznámka 

Školské 

zariadenia 

1393 2515/3 

2515/2 

vrátane 

príslušenstva 

Administratívna 

budova 

1393 2515/4 vrátane 

príslušenstva 

Ubytovňa 1393 2515/1 vrátane 

príslušenstva 

 

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

níctve Mesta Bánovce nad Bebravou, nachádzajúce sa v okrese 

Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou: 

 

- v k.ú. Bánovce nad Bebravou 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3679: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

4470/9 5242 zastavaná plocha a nádvorie 

4581/4 2822 zastavaná plocha a nádvorie 

4697/15 7060 zastavaná plocha a nádvorie 

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1301: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

4698/5 6339 zastavaná plocha a nádvorie 
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4699/4 177 zastavaná plocha a nádvorie 

437/2 475 zastavaná plocha a nádvorie 

- v k.ú. Biskupice 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 153: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

272/41 2854 zastavaná plocha a nádvorie 

272/42 610 zastavaná plocha a nádvorie 

 

- v k.ú. Horné Ozorovce 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 644: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

472/21 70 zastavaná plocha a nádvorie 

483/8 2069 zastavaná plocha a nádvorie 

496/9 2729 zastavaná plocha a nádvorie 

 

- v k.ú. Malé Chlievany 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 206: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

279/25 4548 zastavaná plocha a nádvorie 

280/10 4906 zastavaná plocha a nádvorie 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  

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

v znení neskorších predpisov. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod 

cestami č. III/1828, IIII/1770, III/1823, III/1826, III/1827   

a pod ihriskom v areáli školy – Gymnázium, ul. Radlinského 

665/2 v meste Bánovce nad Bebravou, vo vlastníctve  Trenčian-

skeho samosprávneho kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho 

využitia nehnuteľností a pre potrebu plnenia úloh samosprávy 

Mesta Bánovce nad Bebravou. 

     Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 

30000,00 eur  za stavby zo strany Mesta Bánovce nad Bebravou, 

ktoré zaplatí na účet TSK v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti 

zámennej zmluvy uzavretej na základe schváleného uznesenia. 

     Súčasne sa Mesto Bánovce nad Bebravou zaväzuje rozdiel  

v hodnote majetku určeného na zámenu vo výške 132560,38 eur   

zabezpečiť ako investíciu do rekonštrukcie striech budov 

(telocvičňa, škola, internát), ktoré  sú  v havarijnom stave  

v zmysle krycieho listu rozpočtu v eur vypracovaného 

spoločnosťou CENEKON, a.s., Einsteinova 11, Bratislava je 

minimálna výška investície na odstránenie havarijného stavu 

striech budov 144756,46 eur) do 31.12.2022. 
 

 Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              34                                                                                                           

                            PROTI:            -                                                        

                            ZDRŽAL SA:        - 

                            NEHLASOVAL:       1 
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                            PRÍTOMNÍ:        35        

                            POČET POSLANCOV: 47 
 

 

 6. 

d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Brezová pod 

Bradlom s nehnuteľným majetkom Mesta Brezová pod Bradlom 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.      

 

          U z n e s e n i e  číslo 639/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí 22.03.2021 prerokovalo a 

 

I. s c h v a ľ u j e 

           trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčian-

skeho 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 Myjava, v obci Brezová   

pod Bradlom, v k. ú. Brezová pod Bradlom: 

 

STAVBY bez súpisného čísla a nezapísané na LV: 

Na pozemku parc. číslo Popis stavby 

2254/10 nové dielne 

2254/6 plynomerňa 

2254/5 olejové hospodárstvo 

 

II. u r č u j e 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších pred-

pisov prevod trvale prebytočného nehnuteľného 

majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúcich sa    

v okrese Myjava, v obci Brezová pod Bradlom, v k.ú. 

Brezová pod Bradlom: 
 

POZEMKY - parcely registra „C“ KN zapísané na LV č. 5256: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

2254/1 3218 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/2 53 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/3 344 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/4 7373 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/5 201 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/6 18 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/7 662 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/8 154 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/9 1116 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/10 797 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/11 517 zastavaná plocha a nádvorie 
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POZEMKY - parcely registra „E“ KN zapísané na LV č. 5256: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1944/5 63 zastavaná plocha a nádvorie 

2225/3 34 ostatná plocha 

2225/4 97 zastavaná plocha a nádvorie 

 

STAVBY zapísané na LV č. 5256: 

Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. číslo 
Druh stavby Popis stavby 

244 2254/1 
Budova        

pre školstvo,      

na vzdelávanie   

a výskum 

školská budova 

 

STAVBY bez súpisného čísla a nezapísané na LV: 

Na pozemku parc. číslo Popis stavby 

2254/10 nové dielne 

2254/6 plynomerňa 

2254/5 olejové hospodárstvo 

 

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

Mesta Brezová pod Bradlom, nachádzajúce sa v okrese Myjava,    

v obci Brezová pod Bradlom, v katastrálnom území Brezová     

pod Bradlom: 

 

POZEMKY - parcela registra „C“ zapísaná na LV č. 1700: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1143/1 1830 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúca sa pod cestou č. II/499 hr. ČR/SR - Topoľčany, 

 

POZEMKY - parcely registra „C“ zapísané na LV č. 5328: 

Číslo parcely Výmera v m² 

 

Druh pozemku 

230/1 1484 zastavaná plocha a nádvorie 

230/2 2049 zastavaná plocha a nádvorie 

1354/5 269 zastavaná plocha a nádvorie 

1354/8 29 zastavaná plocha a nádvorie 

1354/9 85 zastavaná plocha a nádvorie 

1362/2 389 zastavaná plocha a nádvorie 

1689/3 515 zastavaná plocha a nádvorie 

1689/5 20 zastavaná plocha a nádvorie 

1921/1 3014 zastavaná plocha a nádvorie 

1921/4 501 zastavaná plocha a nádvorie 

2244/3 4301 zastavaná plocha a nádvorie 

2302/1 2108 zastavaná plocha a nádvorie 

2317/2 4935 zastavaná plocha a nádvorie 

2317/10 284 zastavaná plocha a nádvorie 
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2317/12 97 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/2 3036 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/4 30 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/5 122 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/6 139 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/11 22 zastavaná plocha a nádvorie 

2971/1 2261 zastavaná plocha a nádvorie 

2971/2 2187 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/5 60 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/7 166 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/8 98 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/9 1177 zastavaná plocha a nádvorie 

3000/1 87 zastavaná plocha a nádvorie 

3000/2 1434 zastavaná plocha a nádvorie 

3396/1 1049 zastavaná plocha a nádvorie 

3398/1 6394 zastavaná plocha a nádvorie 

3647/2 2400 zastavaná plocha a nádvorie 

3658/1 9680 zastavaná plocha a nádvorie 

3710/1 11208 zastavaná plocha a nádvorie 

3757/1 1838 zastavaná plocha a nádvorie 

3757/5 560 zastavaná plocha a nádvorie 

3802/1 21842 zastavaná plocha a nádvorie 

3809/2 30 zastavaná plocha a nádvorie 

3899/1 12483 zastavaná plocha a nádvorie 

4135/1 7194 zastavaná plocha a nádvorie 

4180/1 4428 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestami č. II/499 hr. ČR/SR – Topoľčany,  

II/501 Lozorno – Brezová, III/ 1149 Senica – Brezová, 

III/1188  Minárčiny – Priepasné,  III/1202 Brezová – spojka. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovo-

právneho vyporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod cestami  

č. II/499, II/501, III/1149, III/1188, III/1202 v meste Brezová 

pod Bradlom a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľ-

ností – areálu bývalej Strednej odbornej školy M. R. Štefánika 

v meste Brezová pod Bradlom vo vlastníctve Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktoré sú dlhodobo nevyužívane a pre Tren-

čiansky samosprávny kraj prebytočné, ale vhodné pre potrebu 

plnenia úloh samosprávy mesta Brezová pod Bradlom. 

 

III. s ch v a ľ u j e 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – 

pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúcich sa v okrese 

Myjava, v obci Brezová pod Bradlom, v katastrálnom 

území Brezová pod Bradlom: 
 

POZEMKY - parcely registra „C“ zapísané na LV č. 5256: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

2254/1 3218 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/2 53 zastavaná plocha a nádvorie 
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2254/3 344 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/4 7373 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/5 201 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/6 18 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/7 662 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/8 154 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/9 1116 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/10 797 zastavaná plocha a nádvorie 

2254/11 517 zastavaná plocha a nádvorie 

 

POZEMKY - parcely registra „E“ zapísané na LV č. 5256: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1944/5 63 zastavaná plocha a nádvorie 

2225/3 34 ostatná plocha 

2225/4 97 zastavaná plocha a nádvorie 

 

STAVBY zapísané na LV č. 5256: 

Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. číslo Druh stavby Popis stavby 

244 2254/1 
Budova pre školstvo,  

na vzdelávanie       

a výskum 

školská budova 

 

STAVBY bez súpisného čísla a nezapísané na LV: 

Na pozemku parc. číslo Popis stavby 

2254/10 nové dielne 

2254/6 plynomerňa 

2254/5 olejové hospodárstvo 

 

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

Mesta Brezová pod Bradlom, nachádzajúce sa v okrese Myjava,   

v obci Brezová pod Bradlom, v katastrálnom území Brezová      

pod Bradlom : 

 

POZEMKY - parcela registra „C“ zapísaná na LV č. 1700: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1143/1 1830 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúca sa pod cestou č. II/499 hr. ČR/SR - Topoľčany, 
 

POZEMKY - parcely registra „C“ zapísané na LV č. 5328: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

230/1 1484 zastavaná plocha a nádvorie 

230/2 2049 zastavaná plocha a nádvorie 

1354/5 269 zastavaná plocha a nádvorie 

1354/8 29 zastavaná plocha a nádvorie 

1354/9 85 zastavaná plocha a nádvorie 

1362/2 389 zastavaná plocha a nádvorie 



16 

 

1689/3 515 zastavaná plocha a nádvorie 

1689/5 20 zastavaná plocha a nádvorie 

1921/1 3014 zastavaná plocha a nádvorie 

1921/4 501 zastavaná plocha a nádvorie 

2244/3 4301 zastavaná plocha a nádvorie 

2302/1 2108 zastavaná plocha a nádvorie 

2317/2 4935 zastavaná plocha a nádvorie 

2317/10 284 zastavaná plocha a nádvorie 

2317/12 97 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/2 3036 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/4 30 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/5 122 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/6 139 zastavaná plocha a nádvorie 

2336/11 22 zastavaná plocha a nádvorie 

2971/1 2261 zastavaná plocha a nádvorie 

2971/2 2187 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/5 60 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/7 166 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/8 98 zastavaná plocha a nádvorie 

2995/9 1177 zastavaná plocha a nádvorie 

3000/1 87 zastavaná plocha a nádvorie 

3000/2 1434 zastavaná plocha a nádvorie 

3396/1 1049 zastavaná plocha a nádvorie 

3398/1 6394 zastavaná plocha a nádvorie 

3647/2 2400 zastavaná plocha a nádvorie 

3658/1 9680 zastavaná plocha a nádvorie 

3710/1 11208 zastavaná plocha a nádvorie 

3757/1 1838 zastavaná plocha a nádvorie 

3757/5 560 zastavaná plocha a nádvorie 

3802/1 21842 zastavaná plocha a nádvorie 

3809/2 30 zastavaná plocha a nádvorie 

3899/1 12483 zastavaná plocha a nádvorie 

4135/1 7194 zastavaná plocha a nádvorie 

4180/1 4428 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestami č. II/499 hr. ČR/SR – Topoľčany,  

II/501 Lozorno – Brezová,  III/1149 Senica – Brezová,  III/1188  

Minárčiny – Priepasné,  III/1202 Brezová – spojka, 
 

ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovo-

právneho vyporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod cestami č. 

II/499, II/501, III/1149, III/1188, III/1202 v meste Brezová 

pod Bradlom a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnu-

teľností – areálu bývalej Strednej odbornej školy M. R. 

Štefánika v meste Brezová pod Bradlom vo vlastníctve Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú dlhodobo nevyužívane  

a pre Trenčiansky samosprávny kraj prebytočné, ale vhodné  

pre potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Brezová pod Bradlom. 
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Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania. 

 

Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              34                                                                                                            

                           PROTI:            -                                                         

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       1 

                           PRÍTOMNÍ:        35        

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 6. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "E" parc. č. 263 a parc. č. 320 k.ú. Horenice     

v prospech Bc. Martina Körmendyho.      

 

U z n e s e n i e  číslo 640/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 22.03.2021 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. 943 k. ú. Horenice, nachádzajúcom sa 

v obci Lednické Rovne, okres Púchov,  

parcely registra „E“  

      - pozemok parc. č. 263 o výmere 6084 m
2
, druh pozemku 

        ostatná plocha,  

      - pozemok parc. č. 320 o výmere 3845 m
2
, druh pozemku 

        ostatná plocha:  

      - uloženie NN podzemnej elektrickej prípojky  

      - v rozsahu dielu 2 vo výmere 2 m2
  

(parc. č. 263) 

        a dielu 3 vo výmere 237 m2 (parc. č. 320) 

- vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu   

(prechodu osôb a prejazdu vozidiel) k pozemkom registra 

„C“ parc. č. 338/12 o výmere 8469 m
2 
a parc. č. 337/3 

o výmere 4416 m
2
, obidve parcely druh pozemku ovocný 

sad k.ú. Horenice  

- v rozsahu dielu 1 vo výmere 30 m2
 
(parc. č. 263), 

 

podľa Geometrického plánu č. 118/2020 na vyznačenie   

vecného bremena na pozemkoch parc. čísla KN-E 263 a 320 

vo vyznačenom rozsahu, vyhotoveného dňa 2.11.2020 Bc. 

Milanom Vačkom, Geodetické práce, A. Sládkoviča  842/17, 

018 61 Beluša, IČO: 33485771, úradne overeného  Okresným 

úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 17.12. 2020 pod 

číslom 717/2020, 

- umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechaniz-

mami a pešo cez dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere 

za účelom údržby a opravy vybudovanej NN podzemnej 

elektrickej prípojky a vjazdu 

- na dobu neurčitú 

- v prospech Bc. Martina Körmendyho, bytom Dvory 

1951/26, 020 01 Púchov a každodobého vlastníka  
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pozemkov registra „C“ 338/12 o výmere 8469 m

2 
a parc. č. 

337/3 o výmere 4416 m
2
, obidve parcely druh pozemku 

ovocný sad k. ú. Horenice 

- za odplatu – jednorazovú náhradu, ktorá v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK činí pre 

obec Lednické Rovne sumu vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  

pri celkovej výmere 269 m
2 
jednorazová náhrada celkom  

vo výške 1492,95 EUR (slovom: tisícštyristodeväťdesiat-

dva eur deväťdesiatpäť centov). 

 

      Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              34                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       1 

                                 PRÍTOMNÍ:        35        

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 
 

 6. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 222 k. ú. Brezolupy v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.    

 

       U z n e s e n i e  číslo 641/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 22.03.2021 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. 751 k. ú. Brezolupy, nachádzajúceho sa v obci 

Brezolupy, okres Bánovce nad Bebravou, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 222 o výmere 13861 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie: 

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,  

  rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

  úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34125361  

- 211/2020 na vyznačenie práva vecného bremena       

v rozsahu ochranného pásma inž. siete na parcely C KN 

č. 1/2, 3, 44, 68,108,123,151,152/1, 187/1-3, 216/2, 

219, 221, 222, 240, 247, 837, 872, 892, 893, 894, 

920, ktorý vyhotovila dňa 09.10.2020 Ing. Ivana 

Bursová, GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1,  

911 48 Trenčín, IČO: 34 125 361 a bol úradne overený   

Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym 

odborom dňa 14.12.2020 pod č. 403/2020 (diel č. 12   

vo výmere 12 m
2
, diel č. 13 vo výmere 72 m

2
, diel č. 

14 vo výmere 457 m
2
, diel č. 15 vo výmere 30 m

2
, diel 

č. 16 vo výmere 186 m
2
) 
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- na dobu neurčitú  

- v prospech oprávneného z vecného bremena – Západo- 

  slovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  

  Bratislava, IČO: 36361518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí 

pre obec Brezolupy sumu vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri 

celkovej výmere 757 m
2 
jednorazová náhrada vo výške 

2997,72 EUR (slovom: dvetisícdeväťsto deväťdesiatsedem 

eur sedemdesiatdva centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              34                                                                                                               

                                  PROTI:            -                                                             

                                  ZDRŽAL SA:        -     

                                  NEHLASOVAL:       1  

                                  PRÍTOMNÍ:        35         

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 
 6. 

g) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa       

v úseku Nemšová - Trenčín" do správy správcu - Správy 

ciest TSK.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 642/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 22.03.2021 prerokovalo a 

 

r o z h o d l o 

o zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve   

Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

- stavba „Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa  

v úseku Nemšová – Trenčín“, ktorá je evidovaná      

na inventárnej karte číslo 021 - 359 v nadobúdacej 

hodnote 2623497,17 EUR 

do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samo-

správneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 

37915568 dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

majetku TSK do správy. 

 

       Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              34                                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       1 

                                  PRÍTOMNÍ:        35         

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 
 6. 

h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Prievidza s nehnu- 

teľným majetkom Mesta Prievidza ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa.           
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       U z n e s e n i e  číslo 643/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 22.03.2021 prerokovalo a  

 

       I.  z r u š u j e 

           uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

           kraja číslo 348/2019 zo dňa 23.09.2019; 

 

       II. s ch v a ľ u j e  

trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčian-

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

Prievidza: 
 

a) STAVBA zapísaná na LV č. 3425: 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

NsP- budova "B" 20096 21  
 

ktorá je zverená do správy príspevkovej organizácie Nemocnica   

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 

581/2, 97201 Bojnice, IČO: 17335795, 
 

b) novoutvorený pozemok C KN parc. č. 902/5 o výmere 
4820 m

2
, druh pozemku ostatná plocha 

na základe geometrického plánu č. 52433927-37/2021 na zameranie 

pozemku p.č. 902/5, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť 

GEOSKTEAM s. r. o., Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 

52433927 a bol úradne overený Okresným úradom Prievidza,  

katastrálnym odborom, dňa 03.03.2021 pod č. 175/2021, oddelením 

od pôvodného pozemku C KN parc. č. 902/1 o výmere 6025 m
2
, druh 

pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 5575 k. ú. 

Prievidza, ktorý je zverený do správy rozpočtovej organizácie 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 

Prievidza, IČO: 00162094; 

 

      III.  u r č u j e 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku     

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

nachádzajúceho sa v obci Prievidza, v okrese 

Prievidza, v k. ú. Prievidza:   
 

a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 11866: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1461/10 1045 zastavaná plocha a nádvorie 

1461/11 1630 zastavaná plocha a nádvorie 

2214/3 586 zastavaná plocha a nádvorie 

2214/12 905 zastavaná plocha a nádvorie 
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b) STAVBY zapísané na LV č. 11866: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

fitnes centrum, 

predajňa 
534 2214/3  

škola, dielne bez súpis. čísla 1461/10  

 

c) PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 3425: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

22 1419 zastavaná plocha a nádvorie 

 

d) STAVBY zapísané na LV č. 3425: 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

NsP - budova "B" 20096 21  

NsP "A", prac. 

RTG  
20323 22  

 

e) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 5408: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1724 256 záhrada 

1725 592 zastavaná plocha a nádvorie 

1726/1 211 záhrada 

 

f) STAVBA zapísaná na LV č. 5408: 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

budova-PPV-kuch.-

čaš.Nábr.A.Kmeťa 25 
150 1725  

 

g) novoutvorený pozemok C KN parc. č. 902/5 o výmere 
4820 m

2
, druh pozemku ostatná plocha  

na základe geometrického plánu č. 52433927-37/2021 na zameranie 

pozemku p.č. 902/5, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť 

GEOSKTEAM s. r. o., Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 

52433927 a bol úradne overený Okresným úradom Prievidza, 

katastrálnym odborom, dňa 03.03.2021 pod č. 175/2021, oddelením 

od pôvodného pozemku C KN parc. č. 902/1 o výmere 6025 m
2
, druh 

pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 5575 k. ú. 

Prievidza, 

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

vo vlastníctve Mesta Prievidza, nachádzajúce sa 

v obci Prievidza, v okrese Prievidza:  

 

- v k.ú. Malá Lehôtka 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 591: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

3/5 1650 zastavaná plocha a nádvorie 

3/6 311 zastavaná plocha a nádvorie 

3/7 520 zastavaná plocha a nádvorie 
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nachádzajúce sa pod cestou č. III/1780 Malá Lehôtka – Hradec,  

 

- v  k.ú. Veľká Lehôtka 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1599: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

928/2 9 zastavaná plocha a nádvorie 

928/3 4373 zastavaná plocha a nádvorie 

316/5 1853 zastavaná plocha a nádvorie 

547/10 2397 zastavaná plocha a nádvorie 

627/7 388 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1779 Veľká Lehôtka - spojka,  

 

- v  k.ú. Prievidza 
 

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

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

7784/26 669 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/31 517 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/32 1769 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/33 46 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/35 218 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/36 359 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/5 2437 zastavaná plocha a nádvorie 

8049/1 2034 zastavaná plocha a nádvorie 

8083/12 12 ostatná plocha 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1778 Prievidza - Cígeľ, 
 

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

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

957/1 12125 zastavaná plocha a nádvorie 

957/2 939 zastavaná plocha a nádvorie 

957/3 203 zastavaná plocha a nádvorie 

1184/49 103 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/1 3519 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/12 21 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/15 3727 zastavaná plocha a nádvorie 

3974/7 64 zastavaná plocha a nádvorie 

5172/53 375 zastavaná plocha a nádvorie 

2758/31 1151 zastavaná plocha a nádvorie 

2763/6 25 zastavaná plocha a nádvorie 

2765/6 163 záhrada 

2768/3 131 zastavaná plocha a nádvorie 

2776 847 zastavaná plocha a nádvorie 

2777 404 záhrada 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1774 Prievidza – Nitrianske 

Rudno,  

 

- v  k.ú. Prievidza 
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novoutvorený pozemok C KN parc. č. 3256/148 o výmere 162 m

2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  

na základe geometrického plánu č. 52433927-36/2021 na zameranie 

pozemku p.č. 3256/148, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 

spoločnosť GEOSKTEAM s. r. o., Košovská cesta 747/1, 97101 

Prievidza, IČO: 52433927 a bol úradne overený Okresným úradom 

Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 04.03.2021 pod č. 176/2021, 

oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 3256/8 o výmere 

3744 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného  

na LV č. 1 k. ú. Prievidza. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovopráv-

neho vyporiadania pozemkov pod cestami III. triedy č. III/1780, 

č. III/1779, č. III/1778 a č. III/1774 v meste Prievidza       

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme 

zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby plnenia 

úloh samosprávy Mesta Prievidza; 

 

    IV. s ch v a ľ u j e 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku     

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

nachádzajúceho sa v obci Prievidza, v okrese 

Prievidza, v k. ú. Prievidza: 
 

a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 11866: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1461/10 1045 zastavaná plocha a nádvorie 

1461/11 1630 zastavaná plocha a nádvorie 

2214/3 586 zastavaná plocha a nádvorie 

2214/12 905 zastavaná plocha a nádvorie 

 

b) STAVBY zapísané na LV č. 11866: 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

fitnes centrum, 

predajňa 
534 2214/3  

škola, dielne 
bez súpis. 

čísla 
1461/10  

 

c) PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 3425: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

22 1419 zastavaná plocha a nádvorie 

 

d) STAVBY zapísané na LV č. 3425: 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

NsP - budova "B" 20096 21  

NsP "A", prac. 

RTG 
20323 22  

 

e) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 5408: 
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Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1724 256 záhrada 

1725 592 zastavaná plocha a nádvorie 

1726/1 211 záhrada 

 

f) STAVBA zapísaná na LV č. 5408: 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

budova-PPV-

kuch.-čaš. 

Nábr.A.Kmeťa 25 

150 1725  

                                           

g) novoutvorený pozemok C KN parc. č. 902/5 o výmere 
4820 m

2
, druh pozemku ostatná plocha  

na základe geometrického plánu č. 52433927-37/2021 na zameranie 

pozemku p.č. 902/5, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť 

GEOSKTEAM s. r. o., Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 

52433927 a bol úradne overený Okresným úradom Prievidza, katas-

trálnym odborom, dňa 03.03.2021 pod č. 175/2021, oddelením      

od pôvodného pozemku C KN parc. č. 902/1 o výmere 6025 m
2
, druh 

pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 5575 k. ú. 

Prievidza, 

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

vo vlastníctve Mesta Prievidza, nachádzajúce sa 

v obci Prievidza, v okrese Prievidza:  

 

- v  k.ú. Malá Lehôtka 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 591: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

3/5 1650 zastavaná plocha a nádvorie 

3/6 311 zastavaná plocha a nádvorie 

3/7 520 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1780 Malá Lehôtka – Hradec,  

 

- v  k.ú. Veľká Lehôtka 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1599: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

928/2 9 zastavaná plocha a nádvorie 

928/3 4373 zastavaná plocha a nádvorie 

316/5 1853 zastavaná plocha a nádvorie 

547/10 2397 zastavaná plocha a nádvorie 

627/7 388 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1779 Veľká Lehôtka - spojka,  

 

- v  k.ú. Prievidza 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1: 
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Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

7784/26 669 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/31 517 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/32 1769 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/33 46 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/35 218 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/36 359 zastavaná plocha a nádvorie 

7784/5 2437 zastavaná plocha a nádvorie 

8049/1 2034 zastavaná plocha a nádvorie 

8083/12 12 ostatná plocha 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1778 Prievidza - Cígeľ, 

 

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

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

957/1 12125 zastavaná plocha a nádvorie 

957/2 939 zastavaná plocha a nádvorie 

957/3 203 zastavaná plocha a nádvorie 

1184/49 103 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/1 3519 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/12 21 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/15 3727 zastavaná plocha a nádvorie 

3974/7 64 zastavaná plocha a nádvorie 

5172/53 375 zastavaná plocha a nádvorie 

2758/31 1151 zastavaná plocha a nádvorie 

2763/6 25 zastavaná plocha a nádvorie 

2765/6 163 záhrada 

2768/3 131 zastavaná plocha a nádvorie 

2776 847 zastavaná plocha a nádvorie 

2777 404 záhrada 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1774 Prievidza – Nitrianske 

Rudno,  
 

- v  k.ú. Prievidza 

novoutvorený pozemok C KN parc. č. 3256/148 o výmere 162 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  

na základe geometrického plánu č. 52433927-36/2021 na zameranie 

pozemku p.č. 3256/148, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 

spoločnosť GEOSKTEAM s. r. o., Košovská cesta 747/1, 971 01 

Prievidza, IČO: 52433927 a bol úradne overený Okresným úradom 

Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 04.03.2021 pod č. 176/2021, 

oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 3256/8 o výmere 

3744 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného   

na LV č. 1 k. ú. Prievidza,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

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

v znení neskorších predpisov.  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovopráv-

neho vyporiadania pozemkov pod vyššie uvedenými cestami III. 

triedy č. III/1780, č. III/1779, č. III/1778 a č. III/1774 

v meste Prievidza vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 
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kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností 

pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Prievidza. 
 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním zo strany Mesta 

Prievidza vo výške 9 760,09 eur, ktoré zaplatí na účet Trenčian-

skeho samosprávneho kraja v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti 

zámennej zmluvy. 

 

Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              34                                                                                                            

                           PROTI:            -                                                         

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       1 

                           PRÍTOMNÍ:        35        

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 37/2021 o poskytovaní finan-

čných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov    

pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti 

v regióne horná Nitra".           

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 644/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 22.3.2021 prerokovalo a 

 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

kraja č. 37/2021 o poskytovaní finančných prostriedkov      

na absolvovanie vzdelávacích kurzov pre účastníkov 

národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná 

Nitra“. 

 

    Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              34                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        35        

                               POČET POSLANCOV: 47 

  

 

8. Návrh na schválenie dokumentu „Vstupná správa Programu  
  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho  

  samosprávneho kraja do roku 2030.“       

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 645/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.3.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

dokument “Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja    

a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja     
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do roku 2030“ s tým, že v materiáli bude názov MAS Teplička 

opravený na MAS Strážovské vrchy. 

 

    Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              34                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        35        

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

9. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 

Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14,    

911 34 Trenčín.           

   Predkladala: Ing. Eva Žernovičová-pover.riad.Odb.školstva a kult. 

 

    U z n e s e n i e  číslo 646/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.03.2021 prerokovalo a 

 

   d e l e g u j e 

MUDr. Petra Daňa, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., Ing. 

Miloša Mičegu, Bc. Tomáša Vaňa - do Rady školy pri Strednej 

zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľko-

moravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 

Trenčín, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

    Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              34                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       1 

                               PRÍTOMNÍ:        35        

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

10. Diskusia – Rôzne.          

11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
12. Záver. 
       

 

 

Trenčín,    23. 3. 2021 

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 XXVIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 22. marca 2021. 

 

632/2021 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

633/2021 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVII.  

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja.  

634/2021 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  

           na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II.  

           polrok 2020. 

635/2021 - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru 

           hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja 

           za rok 2020.  

636/2021 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve TSK a na jeho zámenu 

s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Trenčín 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.   

637/2021 - b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 

              nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchod- 

              nej verejnej súťaže: Rodinný dom, Moravské Lieskové. 

638/2021 - c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku  

              TSK v k.ú. Bánovce nad Bebravou s nehnuteľným  

              majetkom Mesta Bánovce nad Bebravou ako prípad  

              hodný osobitného zreteľa. 

639/2021 – d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schvá- 

              lenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.  

              Brezová pod Bradlom s nehnuteľným majetkom Mesta  

              Brezová pod Bradlom ako prípad hodný osobitného  

              zreteľa.      

640/2021 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemkoch registra "E" parc. č. 263 a parc. č.  

              320 k.ú. Horenice v prospech Bc. Martina  

              Körmendyho.   

641/2021 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 222 k. ú.  

              Brezolupy v prospech Západoslovenskej distribuč- 

              nej, a. s., Bratislava.     

642/2021 – g) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného  

              majetku TSK - stavby "Na bicykli po stopách  

              histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín"  

              do správy správcu - Správy ciest TSK.   

643/2021 – h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schvá- 

              lenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.  

              Prievidza s nehnuteľným majetkom Mesta Prievidza 

              ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
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644/2021 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2021  

           o poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie 

           vzdelávacích kurzov pre účastníkov národného projektu  

           „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra".    

645/2021 - Návrh na schválenie dokumentu „Vstupná správa Programu 

           hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčian- 

           skeho samosprávneho kraja do roku 2030.“   

646/2021 - Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

           pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej 

           v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľ- 

           komoravská 14, 911 34 Trenčín.    


