
U Z N E S E N I A 

z XXXIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 22.11. 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 742/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: MUDr. Ladislav PROCHÁZKA 
       II. overovateľ: Bc. Eduard FILO 

 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              31                                                                                                                

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        2 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        33  

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XXXIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 22.11.2021: 
 

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

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

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

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

       

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra     
   Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 

2022. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___ 

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

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 222/1 a č. 222/2  k. ú. Rakoľuby      

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 751/2 k. ú. Hôrka nad Váhom 

  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  

  Bratislava. 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice    
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v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice    

v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš 

rod. Szabovej. 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. 

č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava. 

f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. 

č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech Západo-

slovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "E" parc. 

č. 11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 11597, 

11598, 11599, 11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 

11610,11611 k. ú. Lubina v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava. 

h) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti nehnu-
teľného majetku - pozemku parcela registra "C" KN č. 

756/1 a parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. 

Hanzlíková,    z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

i) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 638/2021 zo dňa 22.03.2021 – 

Zámenná zmluva č. 2021/0312 uzatvorená medzi TSK a Mestom 

Bánovce nad Bebravou. 

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. 

Adamovské Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

k) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného 
majetku - spoluvlastníckeho podielu k pozemku v obci 

Modrová. 

l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku - pozemok v obci Zubák a súťažných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

m) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - 

Partizánske" do správy správcu - Správy ciest TSK. 
 

6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - SOŠ 
strojníckej v Bánovciach n. Bebravou voči VAB a.s. v 

konkurze, CSS Bôrik voči Márii Šedíkovej a CSS - Juh voči 

Jane Fabovej. 

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

 

7. Návrh na poskytnutie finančného príspevku obciam Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, postihnutých povodňami v roku 2021.  

        Predkladá: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu  

                                    TSK a vedúci Kancelárie predsedu 
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8. Návrh na schválenie predĺženia platnosti dokumentu „Koncep-

cia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2015 - 2020" a jeho aktualizácie „Koncepcia 

rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na roky 2015-2020 - aktualizácia 2018" do dátumu schválenia 

dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčian-

skeho samosprávneho kraja do roku 2030“. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb.zdravot. a SP  

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-

skeho samosprávneho kraja č. 38/2021 o podmienkach poskyto-

vania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR 

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociál-

nej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb.zdravot. a SP 

 

10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
   keho samosprávneho kraja číslo 39/2021 o poskytovaní grantov 

na podporu environmentálnych projektov na území Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. 

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

11.  

a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 
2022 – 2024. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022 – 2024. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

12. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 
dodávateľským spôsobom na rok 2022. 

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy 

 

13. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK - 
rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách 

II. a III. triedy. 

        Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

     

14. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti TSK.         

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb. školstva a kult. 

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

   pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 

   2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská  

   2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

   pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša,  

       Staničná 4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 

       Trenčín. 
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15. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja   

za rok 2021. 

Predkladá: Ing. Richard Takáč - predseda Komisie pre    

                                    udeľovanie Ceny TSK 
 

16. Návrh na poskytnutie finančného príspevku Mestu Trenčín  
        v súvislosti s kandidatúrou na Európske hlavné mesto kultúry  

        2026. 

        Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región                            

 

17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych          

a investičných fondov.         

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

a) Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom 
„Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík II".  

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. 

etapa. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. 

etapa. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - 

Dežerice, 4. ETAPA. 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - 

Dežerice, 6. ETAPA. 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most 

Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4. 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, III. etapa. 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, IV. etapa. 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, V. etapa. 

j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, VI. etapa. 
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k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-

vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020       

s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - 

časť 5: úsek Ladce - Púchov. 

l) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020       

s názvom "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - 

časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 

park. 

m) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020       

s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej 

Nitre“: úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany. 

n) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom 

„Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ 

Púchov" (Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov). 

o) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom 

„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská 

Bystrica" (Stredná odborná škola, Ul. slovenských 

partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica).  

p) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom 

„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej 

Bánovce nad Bebravou" (Stredná odborná škola strojnícka, 

Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou). 

q) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Uchovávanie a šírenie 

živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií" 

(Centrum tradičnej kultúry v Myjave). 

r) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Modernizácia Galérie 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne". 

s) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom "Implementácia 

inovatívnych a bezpečnostných prvkov v procese prezentá-

cie muzeálií" (Hornonitrianske múzeum v Prie-vidzi). 

t) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia poly-

funkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi". 

u) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Multimediálna 

miestnosť na Trenčianskom hrade". 

v) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom "Modernizácia Verejnej 

knižnice Michala Rešetku v Trenčíne".               
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18. Návrh na vyradenie majetku evidovaného na účte 042 - 

obstaranie dlhodobého majetku evidovaného v správe OvZP TSK 

Správa ciest TSK ako zmarené investície a následne vyradenie 

z účtov evidencie. 

Predkladá: Ing. Beáta Tichá–pover.riad.Odb.investícií,ŽP a VP 

 

19. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na I. polrok 2022. 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

20. Diskusia – Rôzne. 
21. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
22. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              33                                                                                                               

                           PROTI:            -                                                       

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       - 

                           PRÍTOMNÍ:        33  

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 743/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 22. novembra 2021 prerokovalo a 

 

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

   Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXII.  

   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho     

   kraja. 

 

Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              33                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        33    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra     
   Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2022. 

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

    U z n e s e n i e  číslo 744/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22. novembra 2021 prerokovalo a 
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    s ch v a ľ u j e 

    Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún  

    2022. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              32                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        32  

                               POČET POSLANCOV: 47   

 

                              

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

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

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 222/1 a č. 222/2  k. ú. Rakoľuby      

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

U z n e s e n i e  číslo 745/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 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. 1619 k. ú. Rakoľuby, nachádzajúcich 

sa v obci Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, 

parcely  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 222/1 o výmere 3746 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 222/2 o výmere 6644 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 elektroenergetických zariadení a ich odstránenie 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 50391551-

174-21 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia 

inž. siete na pozemkoch CKN p. č. 222/1 a 222/2, ktorý 

vyhotovil dňa 28.09.2020 Ing. Vladimír Bulko – GEOAGRO 

s.r.o., 913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551 a bol úradne 

overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrál-

nym odborom dňa 06.10.2021 pod č. G1-801/2021 (parc. č. 

222/1 diel č. 1 vo výmere 269 m
2
, parc. č. 222/2 diel č. 

2 vo výmere 116 m
2
) 

 na dobu neurčitú 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 
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platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pre obec Kočovce vo výške 5,55 

EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 385 m

2 
dielov č. 1    

a č. 2 jednorazová náhrada vo výške 2136,75 EUR 

(slovom: dvetisíc stotridsaťšesť eur sedemdesiatpäť 

centov), ktorú  uhradí Greško stav s.r.o., Trenčianska 

2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 48 082 392. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              30                                                                                                              

                              PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       1 

                                  PRÍTOMNÍ:        31    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.  

 b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    

    registra "E" parc. č. 751/2 k. ú. Hôrka nad Váhom v pros- 

    pech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.  

 

   U z n e s e n i e  číslo 746/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 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 zapísanom 

na LV č. 1224 k. ú. Hôrka nad Váhom, nachádzajúcom sa    

v obci Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, 

parcela  registra „E“ 

- pozemok parc. č. 751/2 o výmere 343 m
2
, druh pozemku   

  ostatná plocha: 

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 46193537-

246/2021 na vyznačenie vecného bremena na C KN p. č. 

33/1, 47/1 a E KN p. č. 635/1, 713/2, 751/1-2, ktorý 

vyhotovil dňa 24.05.2021 Ing. Juraj Karolčík, Veterná 

157/4, 029 01 Námestovo, IČO: 46193537 a bol úradne 

overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 06.09.2021 pod č. G1- 515/2021 

(diel č. 6 vo výmere 42 m
2
) 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslo-
venská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36361518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorá činí pre obec Hôrka nad 
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Váhom sumu vo výške 3,96 EUR/m

2
, čo je pri výmere 42 m

2 

jednorazová náhrada celkom vo výške 166,32 EUR (slovom: 

stošesťdesiatšesť eur tridsaťdva centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              29                                                                                                               

                              PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       2 

                                  PRÍTOMNÍ:        31  

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.    

    c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    

       registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice      

       v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  

       Bratislava.           

 

   U z n e s e n i e  číslo 747/2021 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

   zasadnutí dňa 22.11.2021 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 zapísanom 

na LV č. 5132 k. ú. Trenčianske Biskupice, nachádzajú-

com sa v obci Trenčín, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1174/3 o výmere 10228 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 elektroenergetických zariadení a ich 

odstránenie, 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 

34125361-173/2021 na vyznačenie práva uloženia 

inžinierskej siete a jej ochranného pásma na pozemku 

parc. č. 1174/3, ktorý vyhotovil dňa 17.08.2021 Mgr. 

Ľuboš Mikota, GEOplán Trenčín, s.r.o., geodetická 

kancelária, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, IČO: 

34125361 a bol úradne overený Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 09.09. 2021 pod č. 

1242/21 (diel č. 1 vo výmere 183 m
2
) 

 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 Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorá činí pre mesto Trenčín sumu  

vo výške 15,93 EUR/m
2
, čo je pri výmere 183 m

2  
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jednorazová náhrada celkom vo výške 2915,19 EUR (slovom: 

dvetisíc deväťstopätnásť eur devätnásť centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              29                                                                                                              

                              PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       2 

                                  PRÍTOMNÍ:        31  

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice    

v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš 

rod. Szabovej.          

 

       U z n e s e n i e  číslo 748/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí 22.11.2021 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 zapísanom 

na LV č. 5132 k. ú. Trenčianske Biskupice, 

nachádzajúcom sa v obci Trenčín, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1172/3  o výmere  10228 m
2
, druh  

   pozemku zastavaná plocha a nádvorie: 

 uloženie elektrickej prípojky 

- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 30 m2, 

 uloženie vodovodnej a kanalizačnej splaškovej prípojky 

- v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 30 m
2
, 

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu   

(prechodu osôb a prejazdu vozidiel) k pozemku registra 

„C“ parc. č. 189 o výmere 724 m
2
, druh pozemku orná 

pôda k. ú. Trenčianske Biskupice 

- v rozsahu dielu č. 3 vo výmere 8 m2, 

podľa Geometrického plánu č. 17905095-045-21 na vyzna-

čenie vec. bremena práva uloženia inžinierskych sietí 

cez p. č. 1174/3, vyhotoveného dňa 15.09.2021 Ing. 

Jarmilou Martišovou, Geodetická súkromná kancelária,  

Partizánska 797/11, 911 01 Trenčín, IČO: 17505095, 

úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 12.10.2021 pod číslom 1466/21 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami   

a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej miere     

za účelom údržby a opravy elektrickej prípojky, 

vodovodnej a kanalizačnej splaškovej prípojky a vjazdu 

k rodinnému domu 

 na dobu neurčitú 
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 v prospech Mgr. Miroslava Kočiša, bytom Nad tehelňou 

2240/43, 911 01 Trenčín a Bc. Luisy Kočiš rod. Szabovej,  

Mierové nám. 33/33, 911 01 Trenčín a každodobého 

vlastníka pozemku registra „C“ parc. č. 189 o výmere 

724 m
2
, druh pozemku orná pôda k. ú. Trenčianske 

Biskupice 

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre mesto 

Trenčín vo výške 15,93 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 

68 m
2 
dielov č. 1, 2, 3 jednorazová náhrada vo výške 

1083,24 EUR (slovom: tisícosemdesiattri eur dvadsaťštyri 

centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              29                                                                                                               

                              PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       2 

                                  PRÍTOMNÍ:        31  

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. 

č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava.       

 

U z n e s e n i e  číslo 749/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s ma-

jetkom TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, za zriadenie zákonného vecného 

bremena zapísaného Okresným úradom Partizánske, 

katastrálnym odborom v KN pod Z - 1397/2021 – 208/21  

na pozemok registra CKN parc. č. 3556/1 k. ú. Veľké 

Uherce v súlade s geometrickým plánom č. 34125361-

83/2021, ktoré spočíva v práve zriadenia elektroenerge-

tického zariadenia a v práve vstupu na pozemok v roz-

sahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti v prospech 

vlastníka elektroenergetického zariadenia – Západoslo-

venskej distribučnej, a. s., so sídlom Čulenova 6, 

Bratislava, IČO: 36 361 518 

 stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majet-

kom TSK, ktorá pre obec Veľké Uherce činí sumu      

vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 26 m

2 
dielu č. 

90 jednorazová náhrada celkom vo výške 144,30 EUR 

(slovom: stoštyridsaťštyri eur tridsať centov), ktorú 

uhradí oprávnený z vecného bremena – Západoslovenská 

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518. 
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       Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              29                                                                                                              

                              PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       2 

                                  PRÍTOMNÍ:        31   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 5. 

f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc.  

č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech Západo-

slovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.    

 

       U z n e s e n i e  číslo 750/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majet- 

kom TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov, za zriadenie zákonného vecného bremena 

zapísaného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom  

v KN pod Z – 4239/2021 podľa § 19 zákona č. 251/2012   

Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov na 

pozemok registra C - KN parcela č. 1174/2 podľa 

geometrického  plánu č. 34125361-149/2021, týkajúce sa 

elektroenergetického zariadenia: Káblového VN vedenia    

v prospech spoločnosti - Západoslovenská distribučná,    

a. s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 

 stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom   
TSK, ktorá pre mesto Trenčín činí sumu vo výške 15,93 

EUR/m
2
, čo je pri výmere 16 m

2 
dielu č. 1 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 254,88 EUR (slovom: dvesto-

päťdesiatštyri eur osemdesiatosem centov), ktorú uhradí 

oprávnený z vecného bremena – Západoslovenská distribučná,     

a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

 

       Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              28                                                                                                              

                              PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3 

                                  PRÍTOMNÍ:        31    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
5. 

g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "E" parc. 

č. 11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 11597, 11598, 

11599, 11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 11610, 

11611 k. ú. Lubina v prospech Západoslovenskej distribuč-

nej, a. s., Bratislava.        
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       U z n e s e n i e  číslo 751/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

s c h v a ľ u j e 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia      

s majetkom TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 

niekto-rých zákonov, za zriadenie zákonného vecného 

bremena zapísaného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom v KN pod Z – 2454/2021 – zm. č. 

506/21 v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o ener-

getike a o zmene niektorých zákonov na pozemky parc. 

reg. „E“ č. 11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 

11597, 11598,  11599, 11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 

11608, 11610, 11611 v súlade s geometrickým plánom č. 

46193537-36/2021, G1-38/2021, ktoré spočíva v práve 

umiestnenia elektroenergetických stavieb a zriadenia 

distribučnej sústavy – káblového VN vedenia a v práve 

vstupu na pozemok v rozsahu nevyhnutnom na výkon 

povolenej činnosti v prospech vlastníka elektroenerge-

tického zariadenia – Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 

 stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia        

s majetkom TSK, ktorá pre obec Lubina činí sumu    

vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 2180 

m
2 
dielov č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 18, 20, jednorazová náhrada vo výške 12099,00 

EUR (slovom: dvanásťtisícdeväťdesiatdeväť eur), ktorú 

uhradí oprávnený  z vecného bremena – Západoslovenská 

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518. 

 

       Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              26                                                                                                               

                              PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5 

                                  PRÍTOMNÍ:        31  

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 5. 

h) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti nehnu-
teľného majetku - pozemku parcela registra "C" KN č. 756/1 

a parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková,     

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.      

 

      U z n e s e n i e  číslo 752/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

    o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vý-

lučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
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v správe Správy ciest 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 (a) písm. a) Zásad 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci 

Trenčín, v katastrálnom území Hanzlíková, zapísaného 

na LV č. 1973 v časti A: Majetková podstata -  

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

 pozemok parc. č. 756/1 o výmere 8940 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 pozemok parc. č. 857/8 o výmere  484 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

a to jeho časti v zmysle záberu stavby. 

 

II. s ch v a ľ u j e 

nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajú-

ceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v katastrál-

nom území Hanzlíková, zapísaného na LV č. 1973 v časti 

A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované 

na katastrálnej mape: 

 pozemok parc. č. 756/1 o výmere 8940 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 pozemok parc. č. 857/8 o výmere   484 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

a to jeho časti v zmysle záberu stavby, 

v prospech nájomcu: KONI INVEST s.r.o., so sídlom: 

Hlavná 21, 911 01 Trenčín, IČO: 36 332 372, za cel-

kovú cenu nájmu 1,00 euro, na dobu realizácie 

stavby na predmete nájmu, najneskôr však na jeden 

rok, 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. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zhodnotení 

majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja ako 

predmetu nájmu rekonštrukciou pri realizácii 

stavebného objektu SO 202 Úprava na ceste III. 

triedy nájomcom v rámci stavby „Rekonštrukcia 

križovatky ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“. 

 

       Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              32                                                                                                              

                              PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       1 

                                  PRÍTOMNÍ:        33  

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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5.  

i) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 638/2021 zo dňa 22.03.2021 – 

Zámenná zmluva č. 2021/0312 uzatvorená medzi TSK a Mestom 

Bánovce nad Bebravou.         

 

      U z n e s e n i e  číslo 753/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja číslo 638/2021 zo dňa 22.03.2021 takto: 
 

text uznesenia: 

Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 

30.000,00 eur 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 132.560,38 

eur zabezpečiť ako investíciu do rekonštrukcie striech 

budov (telocvičňa, škola, internát), ktoré sú v havarij-

nom stave v zmysle krycieho listu rozpočtu v eurách 

vypracovaného spoločnosťou CENEKON, a.s., Einsteinova 11, 

Bratislava je minimálna výška investície na odstránenie 

havarijného stavu striech budov 144.756,46 eur) do 31.12. 

2022. 
 

sa nahrádza textom, ktorý znie: 

Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 

30.000,00 eur 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 132.560,38 

eur zabezpečiť ako investíciu do rekonštrukcie striech 

budov (telocvičňa, škola, internát), ktoré sú v havarij- 

nom stave (v zmysle krycieho listu rozpočtu v eurách 

vypracovaného spoločnosťou CENEKON, a.s., Einsteinova 11, 

Bratislava je minimálna výška investície na odstránenie 

havarijného stavu striech budov 144.756,46 eur) do 31.12. 

2022. 
 

Ak Mesto Bánovce nad Bebravou nesplní podmienku uvedenú    

v predchádzajúcom odseku, TSK má voči Mestu Bánovce nad 

Bebravou nárok na zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi 

sumou 132.560,38 eur a vynaloženej investície Mesta 

Bánovce nad Bebravou do 31.12.2022, splatnú v lehote 30 

dní od jej uplatnenia. V prípade neuhradenia zmluvnej 

pokuty v lehote splatnosti vzniká TSK nárok na 

odstúpenie od zmluvy. Výšku vynaloženej investície ku 

dňu 31.12.2022 je Mesto Bánovce nad Bebravou povinné TSK 

preukázať v lehote do 31.01.2023, pričom TSK si 
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vyhradzuje právo deklarovanú výšku investície Mestom 

Bánovce nad Bebravou rozporovať. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

posledného zverejnenia zmluvnou stranou, ktorá je povinnou  

osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 

V ostatnej časti zostáva toto uznesenie nezmenené. 

 

      Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              31                                                                                                              

                             PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        1 

                                 NEHLASOVAL:       1 

                                 PRÍTOMNÍ:        33  

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku - pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. 

Adamovské Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

      U z n e s e n i e  číslo 754/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 22.11.2021 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 Domova sociálnych služieb – Adamovské 

Kochanovce č. 122, 913 05 Adamovské Kochanovce,     

na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších právnych predpisov   

a čl. 10 ods. 3 písm. a) – a) Zásad hospodárenia    

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom 

znení, nachádzajúceho v okrese Trenčín, v obci 

Adamovské Kochanovce, v k.ú. Adamovské Kochanovce, 

zapísaného na LV č. 269 ako: 

Pozemok – parcela registra „C“:  

- parc. č. 342/6 – záhrada o výmere 77 m
2
. 

 

II. u r č u j e  

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,       

v správe Domova sociálnych služieb – Adamovské 

Kochanovce č. 122, 913 05 Adamovské Kochanovce, 

nachádzajúceho v okrese Trenčín, v obci Adamovské 

Kochanovce, v k.ú. Adamovské Kochanovce, zapísaného    

na LV č. 269 ako: 

          Pozemok – parcela registra „C“:  

          - parc. č. 342/6 – záhrada o výmere 77 m
2
, 

v prospech Pavla Capáka a manž. Oľgy Capákovej, Malé 

Bierovce 121, 913 05 Adamovské Kochanovce, do bezpo-

dielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1,    
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za kúpnu cenu vo výške 2.310,00 eur (slovom: dvetisíc-

tristodesať eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších právnych predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme Trenčianskeho samo-

správneho kraja na lepšom využití pozemku a majetkovo-

právnom usporiadaní vzťahu k pozemku, ktorý vznikol   

na základe skutočného zamerania existujúceho oplotenia 

Domova sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce č. 

122, 913 05 Adamovské Kochanovce, ktoré ostáva 

zachované. 

 

     III. s ch v a ľ u j e 

1. prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku    

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, v správe Domova sociálnych služieb – 

Adamovské Kochanovce č. 122, 913 05 Adamovské 

Kochanovce, nachádzajúceho v okrese Trenčín,     

v obci Adamovské Kochanovce, v k.ú. Adamovské 

Kochanovce, zapísaného na LV č. 269 ako: 

Pozemok – parcela registra „C“:  

- parc. č. 342/6 – záhrada o výmere 77 m
2
, 

v prospech Pavla Capáka a manž. Oľgy Capákovej, 

Malé Bierovce 121, 913 05 Adamovské Kochanovce,  

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov      

v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 2.310,00 

eur (slovom: dvetisíctristodesať eur) ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a  ods. 8 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších 

právnych predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na lepšom využití pozemku    

a majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku, 

ktorý vznikol na základe skutočného zamerania 

existujúceho oplotenia Domova sociálnych služieb – 

Adamovské Kochanovce č. 122, 913 05 Adamovské 

Kochanovce, ktoré ostáva zachované. 

2. vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného  
v bode 1. zo správy správcu Domova sociálnych  

             služieb – Adamovské Kochanovce č. 122, 913 05  

             Adamovské Kochanovce dňom prevodu vlastníckeho  

              práva. 

 

       Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              32                                                                                                                 

                              PROTI:            -                                                          

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVAL:       1 

                                  PRÍTOMNÍ:        33  

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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5. 

k) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného 
majetku - spoluvlastníckeho podielu k pozemku v obci 

Modrová.            

 

U z n e s e n i e  číslo 755/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

     o prebytočnosti nehnuteľného majetku 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) – a) Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších 

dodatkov, a to spoluvlastníckeho podielu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja o veľkosti ½ k pozemku 

nachádzajúcemu sa v okrese Nové Mesto nad Váhom,     

v obci Modrová, v k. ú.  Modrová, zapísanému na LV č. 

1134 v časti A: Majetková podstata ako: 

           Pozemok:  

           - parcela registra “C” KN č. 528/7 – zastavaná plocha   

             a nádvorie o výmere 12 m². 

 

II. u r č u j e 

      prevod prebytočného nehnuteľného majetku na základe 

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

celkov v znení neskorších predpisov a IV. časti čl. 

13  ods. 1 bodu 1.1. písm. a) Zásad hospodárenia   

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení 

neskorších dodatkov, a to spoluvlastníckeho podielu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja o veľkosti ½       

k pozemku nachádzajúcemu sa v okrese Nové Mesto nad 

Váhom, v obci Modrová, v k. ú. Modrová, zapísanému 

na LV č. 1134 v časti A: Majetková podstata ako: 

Pozemok:  

- parcela registra “C” KN č. 528/7 – zastavaná plocha       

  a nádvorie o výmere 12 m². 

  v prospech podielovej spoluvlastníčky pozemku Márie 

Svitkovej, trvale bytom Modrová 28, 916 35 Modrová, 

do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu 

180,- eur (slovom: stoosemdesiat eur) na základe 

predkupného práva v zmysle § 140 Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

 

       Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              27                                                                                                              

                              PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       6 

                                  PRÍTOMNÍ:        33  

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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5. 

l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku - pozemok v obci Zubák a súťažných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže.      

 

      U z n e s e n i e  číslo 756/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 22.11.2021 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) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samo-

správneho kraja v znení neskorších dodatkov, 

nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Zubák, v k. 

ú. Zubák: 

          Pozemok:  

          - parcela registra “C“ KN č. 213/4 – trvalý trávny    

            porast o výmere 445 m², 

          odčlenený z pozemku - parcela registra “E“ KN č.  

          1203/1 - ostatná plocha o výmere 511 m², 

nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Zubák,      

v katastrálnom území Zubák, zapísanom na LV č. 1809, 

v časti A: Majetková podstata, ktorého výlučným 

vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj a správcom 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, a to Geometrickým plánom 

č. 71/2021, ktorý vyhotovil GeoKlin s.r.o., Dolná 

Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, dňa 17.08.2021  

a úradne overil Okresný úrad Púchov, katastrálny 

odbor, dňa 08.09.2021 pod. číslom 449/21. 

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 samo-

správneho kraja v znení neskorších dodatkov, nachá-

dzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Zubák, v k. ú. 

Zubák: 

Pozemok:  

- parcela registra “C“ KN č. 213/4 – trvalý trávny    

  porast o výmere 445 m², 

    odčlenený z pozemku - parcela registra “E“ KN č. 

1203/1 - ostatná plocha o výmere 511 m², nachádzajú-

ceho sa v okrese Púchov, v obci Zubák, v katastrál-

nom území Zubák, zapísanom na LV č. 1809, v časti A: 

Majetková podstata, ktorého výlučným vlastníkom je 

Trenčiansky samosprávny kraj a správcom Správa ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 

Trenčín, a to Geometrickým plánom č. 71/2021, ktorý 
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vyhotovil GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 

Lednické Rovne, dňa 17.08.2021 a úradne overil 

Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, dňa 08.09. 

2021 pod. číslom 449/21. 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže č.  

    TSK/002/2021 – OVS „Predaj nehnuteľnosti – Pozemok,  

    Zubák“. 

 

       Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              25                                                                                                              

                              PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        1 

                                  NEHLASOVAL:       7 

                                  PRÍTOMNÍ:        33  

                                  POČET POSLANCOV: 47 

  

 5. 

m) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK -  

stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - 

Partizánske" do správy správcu - Správy ciest TSK.   

 

      U z n e s e n i e  číslo 757/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 22. 11. 2021 prerokovalo a 

 

     r o z h o d l o 

  o zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve   

  Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 stavba: „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište  –  

Partizánske“, ktorá je evidovaná na inventárnej karte  

číslo 021-371 v obstarávacej cene: 3 836 347,35 eur 

      do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568 

dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku 

TSK do správy. 

 

      Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              26                                                                                                               

                             PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        33  

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - SOŠ 
strojníckej v Bánovciach n. Bebravou voči VAB a.s.  

v konkurze, CSS Bôrik voči Márii Šedíkovej a CSS - Juh voči 

Jane Fabovej.           

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 758/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 
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    s ch v a ľ u j e 

    odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky: 

1. Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta  
76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 37922459: 

   pohľadávka vo výške 4 071,46 eur voči spoločnosti VAB, 

a.s. v konkurze, Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad 

Bebravou, IČO: 00688053, 

 

Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              27                                                                                                             

                           PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        33  

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

2. Centra sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 
Nitrianske Pravno: 

   pohľadávka vo výške 3626,58 eur voči Márii Šedíkovej, 

rod. Dudášikovej, nar. 05.02.1933, naposledy trvale 

bytom Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno, zomr. 

19.11.2020. 

 

Hlasovanie poslancov č.19: ZA:              26                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       7 

                               PRÍTOMNÍ:        33    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

3. Centra sociálnych služieb – Juh, Liptovská 3134/10,     
911 08 Trenčín: 

   pohľadávka vo výške 3550,32 eur voči Jane Fabovej, 

rod. Fabovej, nar. 13.10.1968, naposledy trvale bytom 

Opatovská 202/138, Trenčín – Opatová, zomr. 31.12.2020. 

 

    Hlasovanie poslancov č.20: ZA:              27                                                                                                             

                           PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       5 

                               PRÍTOMNÍ:        32   

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrh na poskytnutie finančného príspevku obciam Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, postihnutých povodňami v roku 

2021.             

Predkladal: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu  

                                    TSK a vedúci Kancelárie predsedu 
 

    U z n e s e n i e  číslo 759/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 
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I. s ch v a ľ u j e 

     poskytnutie finančnej pomoci pre obce postihnuté 

povodňami v priebehu roka 2021 na likvidáciu následkov 

živelnej pohromy na ich území a na výdavky vynaložené  

na povodňové záchranné práce, a to v zmysle § 4 ods. 1 

písm. p) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v celkovej výške 30.000,- eur 

nasledovne: 

Obec Mníchova Lehota  4 000 eur 

Obec Dvorec           2 000 eur 

Obec Šípkov             400 eur 

Obec Uhrovec          5 400 eur 

Obec Košeca     400 eur  

Obec Ješkova Ves  1 000 eur  

Obec Klátova Nová Ves 5 400 eur  

Obec Domaniža       4 000 eur 

Obec Veľká Čausa  2 000 eur 

Obec Valaská Belá  5 400 eur 

 

II. p o v e r u j e 

      predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť 

finančné krytie na poskytnutie finančnej pomoci      

v rámci jeho kompetencií v súlade s uznesením 

zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.01.2018, ktorým 

bol predsedovi TSK schválený rozsah kompetencií na 

schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. 

 

    Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              25                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        1 

                               NEHLASOVAL:       7 

                               PRÍTOMNÍ:        33  

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

8. Návrh na schválenie predĺženia platnosti dokumentu „Koncep-
cia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2015 - 2020" a jeho aktualizácie „Koncepcia 

rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na roky 2015-2020 - aktualizácia 2018" do dátumu schválenia 

dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčian-

skeho samosprávneho kraja do roku 2030“.      

    Predkladala: PhDr. Elena Nekorancová-vedúca Odd. soc. pomoci    

                                                   

U z n e s e n i e  číslo 760/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

   zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 
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predĺženie platnosti dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 

2020“ a jeho aktualizácie „Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 

– aktualizácia 2018“ do dátumu schválenia dokumentu 

„Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samo-

správneho kraja do roku 2030“. 

 

    Hlasovanie poslancov č.22: ZA:              26                                                                                                               

                           PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       7 

                               PRÍTOMNÍ:        33    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 38/2021 o podmienkach poskyto-

vania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR 

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociál-

nej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.         

    Predkladala: PhDr. Elena Nekorancová-vedúca Odd. soc. pomoci  

 

    U z n e s e n i e  číslo 761/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.01.2022 Všeobecné záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 38/2021 o podmienkach 

poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa 

zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

    Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              29                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        35    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
   keho samosprávneho kraja číslo 39/2021 o poskytovaní grantov 

na podporu environmentálnych projektov na území Trenčian-

skeho samosprávneho kraja.        

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

 

U z n e s e n i e  číslo 762/2021 
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja číslo 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu 

environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samo-

správneho kraja. 

 

    Hlasovanie poslancov č.27: ZA:              31                                                                                                             

                           PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        35    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

11.  
a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2022 – 2024.           

   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
 

U z n e s e n i e  číslo 763/2021 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 

2024 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z.      

o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.     

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene     

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné. 

 

      Hlasovanie poslancov č.24: ZA:              34                                                                                                              

                             PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        1 

                                 NEHLASOVAL:       - 

                                 PRÍTOMNÍ:        35  

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

11.    

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022 – 2024.____ 

   Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 764/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 22. novembra 2021 prerokovalo a 
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b e r i e  na  v e d o m i e 

Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na roky 2022 - 2024. 

 

      Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              32                                                                                                              

                             PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       3 

                                 PRÍTOMNÍ:        35   

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 
dodávateľským spôsobom na rok 2022.      _ 

Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy 

 

U z n e s e n i e  číslo 765/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.11. 2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 

dodávateľským spôsobom na rok 2022. 

 

    Hlasovanie poslancov č.26: ZA:              31                                                                                                               

                           PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        35  

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

13. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK - 
rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách 

II. a III. triedy.          

        Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

 

U z n e s e n i e  číslo 766/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 22. 11. 2021 prerokovalo a 

 

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

Informáciu o výsledku kontroly NKÚ na Úrade TSK –  

rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách 

II. a III. triedy a prijaté opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

 

    Hlasovanie poslancov č.28: ZA:              28                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       7 

                               PRÍTOMNÍ:        35  
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                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

14. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti TSK.         

Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 

   2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská  

   2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.      

 

U z n e s e n i e  číslo 767/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja        

na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2021 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Mgr.  Dušana BUBLAVÉHO 

JUDr. Vladimíra FRAŇA, LL.M.  

Ing.  Jozefa TRSTENSKÉHO  

Ing.  Martina HOŠTÁKA, PhD. - do Rady školy pri Strednej 

odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 

Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80,    

915 01 Nové Mesto nad Váhom, na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              29                                                                                                                       

k bodu a) a b)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       6 

                                            PRÍTOMNÍ:        35    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

14. 

    b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  

pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša,  

Staničná 4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 

Trenčín.           

 

U z n e s e n i e  číslo 768/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja        

na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2021 prerokovalo a 

 

d e l e g u j e 

Ing. Juraja MALÁŇA 

Ing. Miloša MIČEGU 

Bc. Tomáša VAŇA  

Ing. Martina HOŠTÁKA, PhD. - do Rady školy pri Strednej 

priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, 

Trenčín, so  sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín, na ďalšie 

funkčné obdobie. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              29                                                                                                                       

k bodu a) a b)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 



27 

 
                                            NEHLASOVAL:       6 

                                            PRÍTOMNÍ:        35    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

 

15. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja   
za rok 2021.           

Predkladal: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 769/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 22. novembra 2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021: 

 Ivane MARKOVEJ - za udržiavanie a šírenie tradičných  
  remesiel a neúnavnú prácu v oblasti uchovávania kultúrneho  

  dedičstva pre ďalšie generácie, 

 Kongregácii školských sestier de Notre Dame - za nezištnú,    
  obetavú a prínosnú prácu s mládežou a formovanie 

  hodnotovo i osobnostne vyzretej spoločnosti v rámci  

  Trenčianskeho kraja. 

 

    Hlasovanie poslancov č.30: ZA:              32                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       3 

                               PRÍTOMNÍ:        35    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

16. Návrh na poskytnutie finančného príspevku Mestu Trenčín  
v súvislosti s kandidatúrou na Európske hlavné mesto kultúry  

    2026.             

    Predkladala: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín region 

 

    U z n e s e n i e  číslo 770/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a 

 

I. s ch v a ľ u j e 

    poskytnutie finančného príspevku vo výške 15.000,- EUR 

-  pre Mesto Trenčín na výdavky vynaložené na jeho 

kandidatúru za Európske hlavné mesto kultúry pre rok 

2026 v zmysle § 4 ods. 1 písm. l), písm. m) a § 7 ods. 

1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskor-

ších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 prvá veta 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

II. p o v e r u j e 
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     predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - zabezpečiť 

finančné krytie na poskytnutie finančného príspevku    

v rámci jeho kompetencií v súlade s uznesením zastupi-

teľstva č. 43/2018 zo dňa 29.01.2018, ktorým bol 

predsedovi TSK schválený rozsah kompetencií na schvaľo-

vanie zmien rozpočtu TSK. 

 

Hlasovanie poslancov č.31: ZA:              31                                                                                                             

                           PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        35    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

   

17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych          

a investičných fondov.         

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

a) Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom 
„Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík II".        

 

U z n e s e n i e  číslo 771/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja         

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e 

a) zabezpečenie realizácie aktivít projektu s názvom 
„Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík II.“ za Trenčiansky samosprávny 

kraj, ktorý bol predložený Úradom splnomocnenca vlády 

SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 5% z celkových oprávne-

ných výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j. maximálne do výšky 10 000,00 EUR; 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

– Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 

1. etapa.           
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U z n e s e n i e  číslo 772/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja        

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok       

za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa“, ktorého ciele  

sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného 

celku Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodár-

skeho 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 spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien-

kami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky       

74 586,77 EUR; 

d) financovanie prípadných ďalších neoprávnených výdavkov     
z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

– Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov -    

4. etapa.           

 

U z n e s e n i e  číslo 773/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e 

      a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok    

za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa“, ktorého ciele 

sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného 

celku Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodár-

skeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2013 – 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami  
   poskytnutia pomoci; 

 



30 

 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-

vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne  

do výšky 107 734,08 EUR; 

d) financovanie prípadných ďalších neoprávnených výdavkov  
z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

– Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - 

Dežerice, 4. ETAPA.        

   

U z n e s e n i e  číslo 774/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok       
za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 4. ETAPA“, 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 spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne  

do výšky 191 445,81 EUR; 

d) financovanie prípadných ďalších neoprávnených výdavkov     
z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 
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                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - 

Dežerice, 6. ETAPA.         

 

U z n e s e n i e  číslo 775/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok   
za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 6. ETAPA“, 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 spolufinanco- 
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP         

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 

maximálne do výšky  110 374,71 EUR; 

d) financovanie prípadných ďalších neoprávnených výdavkov    
   z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

– Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most 

Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4.      

 

U z n e s e n i e  číslo 776/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  
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a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
   za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – 

ETAPA č. 3 a 4“, 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 spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne       

do výšky 296 614,91 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

– Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, III. etapa.         

 

U z n e s e n i e  číslo 777/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e    

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok     
za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa“, 

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 spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov  projektu a poskytnutého NFP        

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 

maximálne do výšky 181 060,95 EUR; 
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d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-

počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

– Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, IV. etapa.         

 

U z n e s e n i e  číslo 778/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok   

za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco- 
   vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne       

do výšky 195 664,39 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 
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17. 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, V. etapa.          

 

       U z n e s e n i e  číslo 779/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e      
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP         

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 

maximálne do výšky 371 459,19 EUR; 

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-    
   počtu TSK; 

d) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – 

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - 

Myjava, VI. etapa.         

 

U z n e s e n i e  číslo 780/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja         

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e      
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok    

za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. 

II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
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Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne        

do výšky 334 231,22 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020        

s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - 

časť 5: úsek Ladce - Púchov.       

 

U z n e s e n i e  číslo 781/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e    
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 

5: úsek Ladce – Púchov realizovaného v rámci výzvy      

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspe-

vok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 

dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, Kód 

výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, 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 podmien-
kami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco- 
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celko-

vých oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP     

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maxi-

málne do výšky 555 509,88 EUR; 
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

l) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020        

s názvom "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - 

časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 

park.            

 

U z n e s e n i e  číslo 782/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 

3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 

park realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí  o nenávratný finančný príspevok na zvyšo-

vanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celko-

vom počte prepravených osôb, Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-

2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 

plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja     

a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvo-

ja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 

2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmien- 
kami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celko-

vých oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP     

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maxi-

málne do výšky 295 752,40 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 
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17. 

m) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020        

s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej 

Nitre“: úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany.    

 

U z n e s e n i e  číslo 783/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej 

Nitre“: úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb, Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmien-
kami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 

maximálne do výšky 111 888,00 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

n) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020          

s názvom „Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom 

priemysle SŠ Púchov" (Spojená škola, I. Krasku 491,     

020 32 Púchov).          

 

U z n e s e n i e  číslo 784/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e      
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a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle 

SŠ Púchov“ 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-SC223-2021-68, 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 spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maxi-

málne do výšky 101 500,00 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

o) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom 

„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská 

Bystrica" (Stredná odborná škola, Ul. slovenských 

partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica).     

 

U z n e s e n i e  číslo 785/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 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-SC223-2021-68, 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 spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
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celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 

maximálne do výšky 100 000,00 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

p) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom 

„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej 

Bánovce nad Bebravou" (Stredná odborná škola strojnícka, 

Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou).   

 

       U z n e s e n i e  číslo 786/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej 

Bánovce nad Bebravou“ realizovaného v rámci výzvy 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspe-

vok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl 

na praktickom vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2- SC223-

2021-68, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 

plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja      

a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Trenčian-skeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-
vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného  

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 

maximálne do výšky 99 250,00 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 
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17. 

q) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Uchovávanie a šírenie 

živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií" 

(Centrum tradičnej kultúry v Myjave).      

 

U z n e s e n i e  číslo 787/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného  
finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom 

digitálnych technológií", ktorého predkladateľom je 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 

290/17, 907 01 Myjava v rámci výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu, kód výzvy IROP-PO7- 

SC77-2021-75; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova-

nie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky       

10 526,00 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

r) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Modernizácia Galérie 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne".     

 

U z n e s e n i e  číslo 788/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného  
finančného príspevku za účelom realizácie projektu 
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„Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského      

v Trenčíne", ktorého predkladateľom je Galéria Miloša 

Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27,    

911 01 Trenčín v rámci výzvy Integrovaného regionál-

neho operačného programu, kód výzvy IROP-PO7- SC77-

2021-75; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova-
nie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

10 526,00 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

s) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom "Implementácia inova-

tívnych a bezpečnostných prvkov v procese prezentácie 

muzeálií" (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi).    

 

U z n e s e n i e  číslo 789/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

 

s ch v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč- 
ného príspevku za účelom realizácie projektu      

„Implementácia inovatívnych a bezpečnostných prvkov   

v procese prezentácie muzeálií", ktorého 

predkladateľom je Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 

Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza v rámci výzvy 

Integrovaného regio-nálneho operačného programu, kód 

výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova-

nie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

4 700,00 EUR; 
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d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-

počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

    

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

t) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia poly-

funkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi".  

 

U z n e s e n i e  číslo 790/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e      

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov 

RKC v Prievidzi", ktorého predkladateľom je Regionálne 

kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 

Prievidza v rámci výzvy Integrovaného regionálneho 

operačného programu, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova-
nie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

10 526,00 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 
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17. 

u) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom „Multimediálna 

miestnosť na Trenčianskom hrade".      

 

U z n e s e n i e  číslo 791/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč-

ného  príspevku za účelom realizácie projektu 

„Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade", 

ktorého predkladateľom je Trenčianske múzeum v Tren-

číne, Mierové námestie 42, 911 01 Trenčín v rámci 

výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu, 

kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova-
nie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

3 900,00 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 
 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

17. 

v) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionál-

neho operačného programu s názvom "Modernizácia Verejnej 

knižnice Michala Rešetku v Trenčíne".      

                 

U z n e s e n i e  číslo 792/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného   
finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia Verejnej knižnice Michala Rešetku 

v Trenčíne", ktorého predkladateľom je Verejná 
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knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 

911 82 Trenčín v rámci výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu, kód výzvy IROP-PO7- 

SC77-2021-75; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova-

nie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

   10 526 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov 
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.32: ZA:              30                                                                                                                       

k bodu a) - v)                              PROTI:            -                                                 

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       4 

                                            PRÍTOMNÍ:        34    

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

 

18. Návrh na vyradenie majetku evidovaného na účte 042 – 
obstaranie dlhodobého majetku evidovaného v správe OvZP TSK 

Správa ciest TSK ako zmarené investície a následne vyradenie 

z účtov evidencie.          

Predkladala: Ing. Beáta Tichá–pover.riad.Odb.investícií,ŽP a VP 

 

    U z n e s e n i e  číslo 793/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

  vyradenie majetku evidovaného na účte 042 - obstaranie dlho-

dobého majetku evidovaného v správe OvZP TSK: Správy ciest  

TSK ako zmarené investície v celkovej hodnote 207 799,36 €. 

tab.č.1 
 

 
p.č. 

 
účet 

Názov inv. akcie 

evidovanej       

na účte 042 

 
Celý názov investičnej akcie 

Suma 
(v eur s DPH) 

Rok 

obstarania 

 

1. 
 

0423 
Obstaranie DHIM – 

projekty Vaďovce 

Geometrický plán na 

vysporiadanie pozemkov Vaďovce 

 

410,81 
 

1992 

 

2. 
 

0423 
Obstarania DHIM – 

projekty Kubrá 

Geometrický plán na 

vysporiadanie pozemkov Kubrá 

 

1 279,96 
 

1992 

 

3. 
 

0423 
Obstaranie DHIM – 

Projekty MY nádrž 

Projektová dokumentácia na 

stavbu Nádrž PHM Myjava 

 

1 443,73 
 

2003 



45 

 

 
4. 

 

0423 
Obstaranie DHIM – 

Projekty TN 

posypová hala 

Projektová dokumentácia Hala na 

posypový materiál Trenčín 

 
5 642,97 

 
2003 

 
5. 

 
0423 

PD - Most Opatovce 

2 

Projektová dokumentácia 

III/05064 Opatovce - Most ev. č. 2 

 
29 757,26 

 
2004 

 
6. 

 
0423 

Obstaranie DHIM – 

projekty most NM 

Projektová dokumentácia Most 

cez kanál Váhu na II/515 Nové 

Mesto nad Váhom 

 
31 385,51 

 
2004 

 
7. 

 
0423 

Obstaranie DHIM – 

projekty Tr. Teplá 

Vyhľadávacia štúdia II/516 

Trenčianska Teplá – Trenčianske 

Teplice 

 
15 044,41 

 
2004 

 
8. 

 
0423 

Obstaranie DHIM – 

projekty Podkylava 

Most Prašník 

Projektová dokumentácia 

III/49924 Podkylava – Košariská, 

Most cez potok Prašník 

 
17 617,67 

 
2004 

 
9. 

 
0423 

PD - Hluková štúdia 

stredisko BnB 

Hluková štúdia cestmajsterské 

stredisko SSC Bánovce nad 

Bebravou 

 
395,01 

 
2001 

 

10. 

 
0423 

PD – Výstavba 

olejového 

hospodárstava na 

stredisku NR a BnB 

Projektová dokumentácia 

Stredisko olejového hospodárstva 

stredisko Nitrianske Rudno 

a Bánovce nad Bebravou 

 

11 285,93 

 

2006 

 
11. 

 
0423 

PD – Rekonštrukcia 

mosta – Váh PB 

Projektová dokumentácia 

Rekonštrukcia mosta cez rieku 

Váh v Považskej Bystrici 

 
82 754,10 

 
2008 

 
12. 

 
0423 

PD – GO prieskum 

cesta III/061 49 

Projektová dokumentácia 

Prieskum na ceste III/061 49 

 
4 998,00 

 
2010 

 
13. 

 
0423 

PD – GO prieskum 

cesta Červený 

Kameň 

Projektová dokumentácia 

Prieskum na ceste III/507 36 

Červený Kameň 

 
5 784,00 

 
2013 

  
S P O L U: 

 
207 799,36 

 

 
Hlasovanie poslancov č.33: ZA:              27                                                                                                             

                           PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       7 

                               PRÍTOMNÍ:        34    

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

19. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na I. polrok 2022.      

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 794/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 22.11.2021 prerokovalo a  

      

s ch v a ľ u j e  

Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja na I. polrok 2022. 
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Hlasovanie poslancov č.34: ZA:              30                                                                                                               

                           PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       3 

                               PRÍTOMNÍ:        33   

                               POČET POSLANCOV: 47 
 

 

20. Diskusia – Rôzne. 
21. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
22. Záver. 

 

 

 

Trenčín,    23.11.2021 

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 XXXIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 22. novembra 2021. 

 

742/2021 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

743/2021 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých  

           na XXXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja.  

744/2021 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

           kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           na obdobie január–jún 2022. 

745/2021 - Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena     
na pozemkoch registra "C" parc. č. 222/1 a č. 

222/2  k. ú. Rakoľuby v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Bratislava. 

746/2021 – b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "E" parc. č. 751/2 k. ú. Hôrka  

              nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribuč- 

              nej, a. s., Bratislava.       

747/2021 – c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú.  

              Trenčianske Biskupice v prospech Západoslovenskej  

              distribučnej, a. s., Bratislava.   

748/2021 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú.  

              Trenčianske Biskupice v prospech Mgr. Miroslava  

              Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš rod. Szabovej. 

749/2021 – e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady  

              za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku  

              registra "C" parc. č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce  

              v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  

              Bratislava.       

750/2021 – f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria-  

              denie zákonného vecného bremena na pozemku  

              registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske  

              Biskupice v prospech Západoslovenskej distribuč- 

              nej, a. s., Bratislava.    

751/2021 – g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria-  

             denie zákonného vecného bremena na pozemkoch  

             registra "E" parc. č. 11568/16, 11579, 11595, 

             11596/1, 11596/2, 11597, 11598, 11599, 11603/2,  

             11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 11610, 11611  

             k. ú. Lubina v prospech Západoslovenskej distribuč- 

             nej, a. s., Bratislava.        

752/2021 – h) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti 

              nehnuteľného majetku - pozemku parcela registra  

              "C" KN č. 756/1 a parcela registra "C" KN č. 

              857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu hodného  
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              osobitného zreteľa.    

753/2021 – i) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčian- 

              skeho samosprávneho kraja č. 638/2021 zo dňa  

              22.03.2021 – Zámenná zmluva č. 2021/0312 uzatvo- 

              rená medzi TSK a Mestom Bánovce nad Bebravou.  

754/2021 – j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľ- 

              ného majetku - pozemok registra "C", parc. č.  

              342/6, v k. ú. Adamovské Kochanovce, z dôvodu  

              hodného osobitného zreteľa. 

755/2021 – k) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnu- 

              teľného majetku - spoluvlastníckeho podielu  

              k pozemku v obci Modrová.       

756/2021 – l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              nehnuteľného majetku - pozemok v obci Zubák  

              a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.  

757/2021 – m) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majet- 

              ku TSK -  stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/579  

              Hradište - Partizánske" do správy správcu - Správy  

              ciest TSK.     

758/2021 – Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok 

           - SOŠ strojníckej v Bánovciach n. Bebravou voči VAB  

           a.s. v konkurze, CSS Bôrik voči Márii Šedíkovej a CSS  

           - Juh voči Jane Fabovej.    

759/2021 – Návrh na poskytnutie finančného príspevku obciam  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja, postihnutých  

           povodňami v roku 2021.   

760/2021 – Návrh na schválenie predĺženia platnosti dokumentu  

           „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho 

           samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020" a jeho  

           aktualizácie „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 

           - aktualizácia 2018" do dátumu schválenia dokumentu 

           „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho   

           samosprávneho kraja do roku 2030“. 

761/2021 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 38/2021 o pod- 

           mienkach poskytovania finančného príspevku na vyko- 

           návanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí  

           a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 

           Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej  

           kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

           v znení neskorších predpisov.  

762/2021 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 39/2021 

           o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych  

           projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

763/2021 – Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           na roky 2022 – 2024.  

764/2021 – Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022 – 2024. 

765/2021 – Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy  

           TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022.  
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766/2021 – Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK –  

           rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov  

           na cestách II. a III. triedy.  

767/2021 – Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.      

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
          pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, 

          Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so síd- 

          lom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad  

          Váhom.      

768/2021 – b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

              pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila  

              Belluša, Staničná 4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 

              911 05 Trenčín.  

769/2021 – Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja za rok 2021.    

770/2021 – Návrh na poskytnutie finančného príspevku Mestu  

           Trenčín v súvislosti s kandidatúrou na Európske hlavné  

           mesto kultúry 2026.     

771/2021 - Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti 

           o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych  

           štrukturálnych a investičných fondov.     

a) Návrh na schválenie spolufinancovania projektu     
s názvom „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík II".   

772/2021 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

   o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 

- 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké 

Uherce - Skýcov - 1. etapa.  

773/2021 – c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014  

              - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké  

              Uherce - Skýcov - 4. etapa.  

774/2021 – d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 

              - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska  

              Teplá - Dežerice, 4. ETAPA.  

775/2021 – e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014  

              - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska  

              Teplá - Dežerice, 6. ETAPA.   

776/2021 – f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o ne-  

              návratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020  

              – Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica  

              (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4. 

777/2021 – g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 

              2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad 

              Váhom - Myjava, III. etapa.   

778/2021 – h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014  

              - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto  

              nad Váhom - Myjava, IV. etapa.   



50 

 
779/2021 – i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti   

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 

              - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto  

              nad Váhom - Myjava, V. etapa.   

780/2021 – j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 

              - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto  

              nad Váhom - Myjava, VI. etapa.  

781/2021 – k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014  

              - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infra- 

              štruktúry v TSK" - časť 5: úsek Ladce - Púchov.  

782/2021 – l) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014  

              - 2020 s názvom "Zlepšenie cyklistickej infra- 

              štruktúry v TSK" - časť 3: úsek Trenčín – Dubnica  

              nad Váhom, priemyselný park.  

783/2021 – m) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014  

              – 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infra- 

              štruktúry na hornej Nitre“: úsek Partizánske –  

              Zemianske Kostoľany.   

784/2021 – n) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014- 

              2020 s názvom „Moderné odborné vzdelávanie v gumá- 

              renskom priemysle SŠ Púchov" (Spojená škola, I.  

              Krasku 491, 020 32 Púchov).  

785/2021 – o) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014- 

              2020 s názvom „Modernizácia odborného vzdelávania  

              v SOŠ Považská Bystrica" (Stredná odborná škola, 

              Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01  

              Považská Bystrica).   

786/2021 – p) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014- 

              2020 s názvom „Modernizácia odborného vzdelávania  

              v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou" (Stredná  

              odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76,  

              957 01 Bánovce nad Bebravou).  

787/2021 – q) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integro- 

              vaného regionálneho operačného programu s názvom  

              „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostred- 

              níctvom digitálnych technológií" (Centrum tradič- 

              nej kultúry v Myjave).   

788/2021 – r) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integro- 

              vaného regionálneho operačného programu s názvom  

              „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského  

              v Trenčíne".  

789/2021 – s) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integro- 

              vaného regionálneho operačného programu s názvom  
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              "Implementácia inovatívnych a bezpečnostných  

              prvkov v procese prezentácie muzeálií" (Horno- 

              nitrianske múzeum v Prievidzi).    

790/2021 – t) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integro- 

              vaného regionálneho operačného programu s názvom  

              „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých  

              priestorov RKC v Prievidzi".  

791/2021 – u) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integro- 

              vaného regionálneho operačného programu s názvom 

              „Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade".  

792/2021 – v) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Integro- 

              vaného regionálneho operačného programu s názvom  

              "Modernizácia Verejnej knižnice Michala Rešetku  

              v Trenčíne".   

793/2021 – Návrh na vyradenie majetku evidovaného na účte 042 –  

           obstaranie dlhodobého majetku evidovaného v správe  

           OvZP TSK Správa ciest TSK ako zmarené investície 

           a následne vyradenie z účtov evidencie.   

794/2021 - Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Tren- 

           čianskeho samosprávneho kraja na I. polrok 2022.   

    


