
U Z N E S E N I A 

z XXXIX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26.9.2022 

  

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 893/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 26.9.2022 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I.   overovateľ: PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ  
II. overovateľ: Ing.    Ladislav MATEJKA   

 

       Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              32                                                                                                                        

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       1  

                                  PRÍTOMNÍ:        33 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XXXIX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 26.9.2022,  

       s doplnením na základe návrhu predsedu TSK: 
 

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

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

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

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
      

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 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 prebytočnosti, spôsobu prevodu          

a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p.č. 

3246/2 k.ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu           

a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" 

parc. č. 385/6 k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela 

Španka a manž. Miriam Špankovej rod. Rosinskej. 

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu           

a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" 

parc. č. 1240/2 k. ú. Nimnica v prospech Železníc 

Slovenskej republiky, Bratislava. 
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d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-

koch registra "C" parc. č. 4156 k. ú. Trenčianske Mitice 

a č. 1045/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - 

distribúcia, a. s. Bratislava. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1045/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie  

v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. 

Kretíkovej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2288 k. ú. Kubrá v prospech 

spoločnosti OBCHOD MBR, s.r.o. Trenčín. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch registra "C" parc. č. 124/2, 445/1 k. ú. Malé 

Stankovce v prospech Bc. Jany Porubanovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch vo vlastníctve TSK v k. ú. Slavnica, Borčice, Dolná 

Súča a Horná Súča v prospech Regionálnej vodárenskej 

spoločnosti Vlára - Váh s.r.o, Nemšová. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1708 k. ú. Uhrovec v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1307/1 k. ú. Prievidza v prospech 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská 

Bystrica. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch registra "C" parc. č. 1045/1, 1045/2, 1046/1, 4007 

k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava.  

l) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 

4257, 4259 k.ú. Trenčianske Mitice v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          

k pozemku od Obce Nitrianske Pravno - pozemok registra 

"E", parc. č. 5172/2, v k. ú. Nitrianske Pravno. 

n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, 

zapísaného na LV č. 3191. 

o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na stavbe 
súp. č. 132 k. ú. Nové mesto nad Váhom v prospech Gymnázia 

M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.   

 

6. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení 
finančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univer-

zitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

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

 

7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
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8. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja            
    a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030. 

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

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 

"Enriching the Classroom with Technology" v rámci programu 

Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožer-

ského, Matice slovenskej 16, Prievidza. 

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

 

10. Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  
   v TSK za školský rok 2021/2022. 

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

 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2021. 
   Predkladá: PhDr. Eva Dudová Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 

 

12. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.           

    Predkladá: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK 

a) Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho 

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

37915568.            

b) Návrh na menovanie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou 

Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava.     

c) Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  

Bojnice.   

          

13. Diskusia – Rôzne.  
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
15. Záver. 
 

Hlasovanie poslancov č.2: ZA:              33                                                                                                                       

(doplnenie bodu 5. o) )   PROTI:            -                                                      

                          ZDRŽAL SA:        - 

                          NEHLASOVAL:       1 

                          PRÍTOMNÍ:        34 

                          POČET POSLANCOV: 47 

 

Hlasovanie poslancov č.3: ZA:              34                                                                                                                  

(o programe ako celku,    PROTI:            -                                                   

 vrátane zmeny)           ZDRŽAL SA:        - 

                          NEHLASOVAL:       1 

                          PRÍTOMNÍ:        35 

                          POČET POSLANCOV: 47 
 

 

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

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

      

    U z n e s e n i e  číslo 894/2022 
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   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

   zasadnutí dňa 26. septembra 2022 prerokovalo a 

 

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVIII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

     Hlasovanie poslancov č.4: ZA:              34                                                                                                                      

                              PROTI:            -                                                      

                              ZDRŽAL SA:        - 

                              NEHLASOVAL:       1  

                              PRÍTOMNÍ:        35 

                              POČET POSLANCOV: 47 

 

    

3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.   

    Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 895/2022 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom     

   zasadnutí dňa 26. septembra 2022 prerokovalo a 

 

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

   Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

   Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022 

 

     Hlasovanie poslancov č.5: ZA:              35                                                                                                                      

                              PROTI:            -                                                      

                              ZDRŽAL SA:        - 

                              NEHLASOVAL:       1  

                              PRÍTOMNÍ:        36 

                              POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu        
a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C"    

p. č. 3246/2 k.ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.       

 

U z n e s e n i e  číslo 896/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

      

I. r o z h o d l o 

    o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlast- 

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese 
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Považská Bystrica, v obci Jasenica, v katastrálnom 

území Jasenica, parcela registra „C“: 

- pozemok parc. č. 3246/2 o výmere 164 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 57/2022 na oddele-

nie par. KN - C č. 3246/2, ktorý vyhotovil dňa 27.6. 

2022 Ing. Ľuboslav Čičkán, Milochov 223, 017 06 Pov. 

Bystrica, IČO: 46298029 a bol úradne overený Okresným 

úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 

07.07.2022 pod číslom 514/2022, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „C“ parc. č. 3246 o výmere 9922 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1200. 

 

II. u r č u j e 
prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného   

v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,      

911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Považská 

Bystrica, v obci Jasenica, v katastrálnom území 

Jasenica, parcela registra „C“: 

- pozemok parc. č. 3246/2 o výmere 164 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 57/2022 na oddele-

nie par. KN - C č. 3246/2, ktorý vyhotovil dňa 27.6. 

2022 Ing. Ľuboslav Čičkán, Milochov 223, 017 06 Pov. 

Bystrica, IČO: 46298029 a bol úradne overený Okresným 

úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 

07.07.2022 pod číslom 514/2022, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „C“ parc. č. 3246 o výmere 9922 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1200, 

Obci Jasenica, 018 17 Jasenica 130, IČO: 00 317 349   

do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu 

celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý 

predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o 

majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. 

     Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému pozemku 

registra „C“ parc. č. 3246/2 k. ú. Jasenica, na ktorom 

má Obec Jasenica zámer vybudovať chodník, ktorý ako 

miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce Jasenica. 

 

III. s ch v a ľ u j e 
     odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa           

v okrese Považská Bystrica, v obci Jasenica, v katas- 

trálnom území Jasenica, parcela registra „C“: 
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- pozemok parc. č. 3246/2 o výmere 164 m2,  druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

  vytvorený Geometrickým plánom č. 57/2022 na oddele-

nie par. KN - C č. 3246/2, ktorý vyhotovil dňa 27.6. 

2022 Ing. Ľuboslav Čičkán, Milochov 223, 017 06 Pov. 

Bystrica, IČO: 46298029 a bol úradne overený Okresným 

úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 

07.07.2022 pod číslom 514/2022, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „C“ parc. č. 3246 o výmere 9922 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1200, 

Obci Jasenica, 018 17 Jasenica 130, IČO: 00 317 349    

do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu 

celkom vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý 

predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. 

           Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému pozem-

ku registra „C“ parc. č. 3246/2 k. ú. Jasenica,         

na ktorom má Obec Jasenica zámer vybudovať chodník, 

ktorý ako miestna komunikácia bude vo vlastníctve Obce 

Jasenica. 

 

       Hlasovanie poslancov č.6: ZA:              33                                                                                                                  

                                 PROTI:            -                                                     

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       3 

                                 PRÍTOMNÍ:        36 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

5.  

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja 
nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 385/6 

k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela Španka a manž. Miriam 

Špankovej rod. Rosinskej.        

 

     U z n e s e n i e  číslo 897/2022 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

     zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

    o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlast- 

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 

3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Parti-

zánske, v obci Bošany, v katastrálnom území Veľké Bošany, 

parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 385/6 o výmere 52 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 41680391-093/2022        

na oddelenie nehnuteľnosti p.č. 385/6, na zameranie 
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stavby na p.č. 1826/33 a na zameranie spevnených plôch 

p.č. 1826/31, 1826/34, ktorý vyhotovil dňa 4.5.2022 Tomáš 

Belianský, GEODETICKÁ KANCELÁRIA, 958 45 Veľký Klíž 95, 

IČO: 41680391 a bol úradne overený Okresným úradom 

Partizánske, katastrálnym odborom dňa 19.05.2022 pod 

číslom G1 188/2022, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 385/1 o výmere 13276 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti 

A: Majetková podstata na LV č. 1868. 

 

II. u r č u j e 
    prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného v bode I. 

tohto uznesenia, v správe Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Bošany, 

v katastrálnom území Veľké Bošany, parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 385/6 o výmere 52 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 41680391-093/2022         

na oddelenie nehnuteľnosti p.č. 385/6, na zameranie 

stavby na p.č. 1826/33 a na zameranie spevnených plôch 

p.č. 1826/31, 1826/34, ktorý vyhotovil dňa 4.5.2022 Tomáš 

Belianský, GEODETICKÁ KANCELÁRIA, 958 45 Veľký Klíž 95, 

IČO: 41680391 a bol úradne overený Okresným úradom 

Partizánske, katastrálnym odborom dňa 19.05.2022 pod 

číslom G1 188/2022, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 385/1 o výmere 13276 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti 

A: Majetková podstata na LV č. 1868, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa podľa 

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov nadobúdateľom – kupujúcim: 

Danielovi Špankovi a manž. Miriam Špankovej rod. 

Rosinskej, bytom 958 44 Klátova Nová Ves č. 560 do výluč-

ného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 

1560,00 EUR (slovom: tisícpäťstošesťdesiat eur). 

 

III. s c h v a ľ u j e 
odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese 

Partizánske, v obci Bošany, v katastrálnom území Veľké 

Bošany, parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 385/6 o výmere 52 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 41680391-093/2022        

na oddelenie nehnuteľnosti p.č. 385/6, na zameranie 

stavby na p.č. 1826/33 a na zameranie spevnených plôch 

p.č. 1826/31, 1826/34, ktorý vyhotovil dňa 4.5.2022 Tomáš 

Belianský, GEODETICKÁ KANCELÁRIA, 958 45 Veľký Klíž 95, 
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IČO: 41680391 a bol úradne overený Okresným úradom 

Partizánske, katastrálnym odborom dňa 19.05. 2022 pod 

číslom G1 188/2022, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 385/1 o výmere 13276 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného            

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1868, 

        ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

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

nadobúdateľom – kupujúcim: Danielovi Špankovi a manž. 

Miriam Špankovej rod. Rosinskej, bytom 958 44 Klátova 

Nová Ves č. 560 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, 

za kúpnu cenu vo výške 1560,00 EUR (slovom: tisíc-

päťstošesťdesiat eur). 

 

     Hlasovanie poslancov č.7: ZA:              35                                                                                                                           

                               PROTI:            -                                                           

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       1    

                               PRÍTOMNÍ:        36 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.               

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu         

a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. 

č. 1240/2 k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej 

republiky, Bratislava.         

 

U z n e s e n i e  číslo 898/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

     o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku        

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,      

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, sa v okrese 

Púchov, v obci Nimnica, v katastrálnom území Nimnica, 

zapísaného na LV č. 973 v časti A: Majetková podstata 

– Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  

     - pozemok parc. č. 1240/2 o výmere 1319 m2, druh     

       pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

II. u r č u j e 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného    

v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 

Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci 

Nimnica, v katastrálnom území Nimnica, zapísaného na 

LV č. 973 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej 

  mape:  
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- pozemok parc. č. 1240/2 o výmere 1319 m2, druh    

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlast- 

níctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

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

nadobúdateľom – kupujúcim: Železnice Slovenskej repu-

bliky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO:  31364501 

do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu 

vo výške 9272,57 EUR (slovom: deväťtisíc dvestosedem-

desiatdva eur päťdesiatsedem centov). 

 

III. s ch v a ľ u j e 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast- 

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa           

v okrese Púchov, v obci Nimnica, v katastrálnom území 

Nimnica, zapísaného na LV č. 973 v časti A: Majetková 

podstata - Parcely registra „C“ evidované na katas-

trálnej mape:  

    - pozemok parc. č. 1240/2 o výmere 1319 m2, druh  

      pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

    ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlast-

níctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

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

nadobúdateľom – kupujúcim: Železnice Slovenskej 

republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 

31364501 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,      

za kúpnu cenu vo výške 9272,57 EUR (slovom: deväťtisíc 

dvestosedemdesiatdva eur päťdesiatsedem centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č.8: ZA:              33                                                                                                                   

                                 PROTI:            -                                                    

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       2 

                                 PRÍTOMNÍ:        35 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-koch 
registra "C" parc. č. 4156 k. ú. Trenčianske Mitice a č. 

1045/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - 

distribúcia, a. s. Bratislava.       

 

  U z n e s e n i e  číslo 899/2022 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom    

  zasadnutí dňa 26.09.2022 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. 1906 k. ú. Trenčianske Mitice, obec Trenčianske 

Mitice, okres Trenčín, 
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parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 4156 o  výmere 5971 m2,  druh pozemku     

  zastavaná  plocha a nádvorie, 

LV č. 1959 k. ú. Trenčianske Jastrabie, obec Trenčianske 

Jastrabie, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1045/1 o výmere 13422 m2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie: 

➢ ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí – 

plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 

vybudovaných na pozemku registra „C“ parc. č. 4156          

o výmere 5971 m2, druh pozemku zastavaná plocha               

a nádvorie, k.ú. Trenčianske Mitice, 

  v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 720-4/2022          

na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej 

siete - STL plynovodu a ich ochranného pásma vo vyznačenom 

rozsahu na pozemku parc. č. 4156, ktorý vyhotovil dňa 

13.02.2022 Ing. Michal Beliš, GEOTUR, s.r.o., Športová 

675/1, Stará Turá, IČO: 48 296 180 a bol úradne overený 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 

07.02.2022 pod číslom G1-108/22 (diel č. 1 vo výmere 46 

m2) 

➢ ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí – 

plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 

vybudovaných na pozemku registra „C“ parc. č. 1045/1      

o výmere 13422 m2, druh pozemku zastavaná plocha              

a nádvorie, k. ú. Trenčianske Jastrabie, 

     v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 720-5/2022          

na vyznačenie vecného bremena práva uloženia 

inžinierskych sietí - vodovodu a STL plynovodu a ich 

ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na pozemku parc. 

č. 1045/1, ktorý vyhotovil dňa 13.01.2022 Ing. Michal 

Beliš, GEOTUR, s.r.o., Športová 675/1, Stará Turá, IČO: 

48 296 180 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 07.02.2022 pod číslom G1-109/22 

(diel č. 2 vo výmere 33 m2) 

➢ prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel oprávneného         

z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských     

zariadení, vybudovaných na pozemkoch registra „C“ parc. 

č. 4156 o výmere 5971 m2, druh pozemku zastavaná plocha   

a nádvorie, k. ú. Trenčianske Mitice a parc. č. 1045/1   

o výmere 13422 m2, druh pozemku zastavaná plocha              

a nádvorie, k. ú. Trenčianske Jastrabie, pričom toto  

oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé 

dotknuté nehnuteľnosti 

➢ na dobu neurčitú 

➢ v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – 
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, IČO: 35 910 739 

➢ za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec   

Trenčianske Mitice vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere 

46 m2 suma 182,16 EUR a pre obec Trenčianske Jastrabie   
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vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri výmere 33 m2 suma 183,15 

EUR a to spolu činí jednorazovú náhradu celkom v sume 

365,31 EUR (slovom: tristošesťdesiatpäť eur tridsaťjeden 

centov), ktorú uhradí Peter Makyda, 913 22 Trenčianske 

Jastrabie č. 50. 

 

      Hlasovanie poslancov č.9: ZA:              33                                                                                                                     

                                PROTI:            -                                                      

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       2 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1045/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie     

v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. Kretíkovej. 

 

 U z n e s e n i e  číslo 900/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom   

 zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

    zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného na LV 

č. 1959 k. ú. Trenčianske Jastrabie, nachádzajúceho sa      

v obci Trenčianske Jastrabie, okres Trenčín, 

    parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1045/1 o výmere 13422 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie: 

➢ umiestnenie a uloženie vodovodnej prípojky 
  v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 720-5//2022          

na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinier-

skych sietí - vodovodu a STL plynovodu a ich ochranného 

pásma vo vyznačenom rozsahu na pozemku parc. č. 1045/1, 

ktorý vyhotovil dňa 13.01.2022 Ing. Michal Beliš, GEOTUR, 

s.r.o., Športová 675/1, Stará Turá, IČO: 48 296 180         

a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 07.02.2022 pod číslom G1-109/22 (diel č. 1 vo 

výmere 25 m2) 

➢ umiestnenie a uloženie elektrickej NN prípojky 
  v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 720-121//2022      

na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej 

siete – podzemného NN elektrického vedenia a jeho ochranného 

pásma vo vyznačenom rozsahu na pozemku parc. č. 1045/1, 

ktorý vyhotovil dňa 06.05.2022 Ing. Michal Beliš, GEOTUR,  

s.r.o., Športová 675/1, Stará Turá, IČO: 48 296 180 a bol 

úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 18.05.2022 pod číslom G1-705/22 (diel č. 1   

vo výmere 62 m2) 
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➢ umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania 

údržby a opráv vodovodnej a elektrickej NN prípojky 

➢ na dobu neurčitú 

➢ v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod.  

Kretíkovej, obaja bytom 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 50 

a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 

3119/1 o výmere 1208 m2, druh pozemku orná pôda a č. 

3119/2 o výmere 1849 m2, druh pozemku ostatná plocha k. ú. 

Trenčianske Mitice 

➢ za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec  

Trenčianske Jastrabie  vo  výške 5,55 EUR/m2, čo je pri 

výmere 87 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 482,85 

EUR (slovom: štyristoosemdesiatdva eur osemdesiatpäť 

centov). 

 

     Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              29                                                                                                                    

                                PROTI:            -                                                    

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       6 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 2288 k. ú. Kubrá v prospech spoločnosti 

OBCHOD MBR, s.r.o. Trenčín.        

 

 U z n e s e n i e  číslo 901/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

 zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom na LV 

č. 4015 k. ú. Kubrá, nachádzajúcom sa v obci Trenčín, 

okres Trenčín, 

parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2288 o výmere 14050 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie: 

➢ uloženie elektrickej NN prípojky 

   podľa Geometrického plánu 36762067-0502/2022 na vyzna-

čenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 

inžinierskej siete na pozemku p. č. 2288, vyhotoveného 

dňa 14.6.2022 Ing. Igorom Šašinkom – TERRASAT, s.r.o., 

Záhradná 10, 911 05 Trenčín, IČO: 36 762 067, úradne 

overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa 28.06.2022 pod číslom G1 - 972/22 (diel č. 1          

vo výmere 10 m2) 
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➢ umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami   

a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej miere             

za účelom údržby a opravy elektrickej NN prípojky 

➢ na dobu neurčitú 

➢ v prospech – OBCHOD MBR, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2855, 

911 05 Trenčín IČO: 46381970 a každodobého vlastníka 

pozemkov registra „C“ parc. č. 1195 o výmere 980 m2,  

parc. č. 1198/2 o výmere 790 m2, parc. č. 1198/7            

o výmere 219 m2, všetky tri parcely druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 1219/38            

o výmere 435 m2, parc. č. 1219/39 o výmere 32 m2, obidve 

parcely druh pozemku ostatná plocha a budovy súp. č. 

736 na pozemku parc. č. 1195 k. ú. Kubrá  

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre mesto 

Trenčín vo výške 15,93 EUR/m2, čo je pri výmere 10 m2 

dielu č. 1 jednorazová náhrada celkom vo výške 159,30 EUR 

(slovom: stopäťdesiatdeväť eur tridsať centov). 

 

 Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              31                                                                                                                    

                                PROTI:            -                                                    

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       4 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 124/2, 445/1 k. ú. Malé Stankovce         

v prospech Bc. Jany Porubanovej.       

 

 U z n e s e n i e  číslo 902/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 26.09.2022 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. 711 k. ú. Malé Stankovce, nachádzajúcich sa v obci 

Trenčianske Stankovce, okres Trenčín, 

parcely registra „C“ 

     - pozemok parc. č. 124/2 o výmere 25 m2, druh pozemku 

       ostatná plocha, 

     - pozemok parc. č. 445/1 o výmere 722 m2, druh pozemku 

       zastavaná plocha a nádvorie: 

➢ uloženie kanalizačnej prípojky 
  podľa Geometrického plánu č. 45403066-094/2022 na zria-

denie vecného bremena na pozemkoch p.č. 142/2, 445/1, 

vyhotoveného dňa 12.05.2022 Ing. Evou Bajzíkovou, MAP GEO 

Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 

45403066, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 16. mája 2022 pod číslom 702/22 
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(parc. č. 124/2 – diel č. 1 o výmere 6 m2, parc. č. 445/1 

– diel č. 2 o výmere 13 m2) 

➢ umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami    

a pešo cez dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere za účelom 

údržby a opravy kanalizačnej prípojky 

➢ na dobu neurčitú 

➢ v prospech Bc. Jany Porubanovej rod. Porubanovej, bytom 

Oslobodenia 228, 913 21 Trenčianska Turná a každodobého 

vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 124/1 o výmere 

139 m2, parc. č. 124/4 o výmere 136 m2, obidve parcely 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 125/1 

o výmere 186 m2, druh pozemku záhrada a rodinného domu 

súp. č. 266 na pozemku parc. č. 124/4 k. ú. Malé Stankovce 

za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec  

Trenčianske Stankovce vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri 

celkovej výmere 19 m2 dielov č. 1 a č. 2 jednorazová náhrada 

vo výške 105,45 EUR (slovom: stopäť eur štyridsaťpäť centov). 

 

 Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              31                                                                                                                     

                                PROTI:            -                                                     

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       4 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 

koch vo vlastníctve TSK v k. ú. Slavnica, Borčice, Dolná Súča 

a Horná Súča v prospech Regionálnej vodárenskej spoločnosti 

Vlára - Váh s.r.o, Nemšová.        

 

 U z n e s e n i e  číslo 903/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

 zasadnutí dňa 26.09.2022 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 nachádzajúcich 

sa: 

     - v okrese Ilava, v obci Slavnica, v katastrálnom území 

Slavnica, zapísaného v časti A: Majetková podstata - 

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu: 

       LV  č. 1025 

➢ pozemok parc. č.  9007 o výmere 5347 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 

1/1, 

- v okrese Ilava, v obci Borčice, v katastrálnom území   

Borčice, zapísaného v časti A: Majetková podstata –  

  Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu: 

  LV  č. 637 
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➢ pozemok parc. č. 225 o výmere 14240 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

    - v okrese Trenčín, v obci Dolná Súča, v katastrálnom území 

      Dolná Súča, zapísaného v časti A: Majetková podstata –  

      Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

       LV č. 3247 

➢ pozemok parc. č.  7850 o výmere 1345 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

➢ pozemok parc. č. 7852 o výmere 5582 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, 

➢ pozemok parc. č. 7853/1 o výmere 2569 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

➢ pozemok parc. č. 7853/2 o výmere 10369 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

➢ pozemok parc. č. 7854/1 o výmere 12604 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

➢ pozemok parc. č. 7854/2 o výmere 9767 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

➢ pozemok parc. č. 7855 o výmere 4222 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, 

➢ pozemok parc. č. 7941/3 o výmere 5449 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, všetky pozemky v 

spoluvlastníckom podiele 1/1 

- v okrese Trenčín, v obci Horná Súča, v katastrálnom území 

Horná Súča, zapísaného v časti A: Majetková podstata - 

Parcely registra „E“ na mape určeného operátu: 

       LV č. 7261 

- pozemok parc. č. 10376/1 o výmere 183 m2, druh pozemku 

trvalý trávny porast, v spoluvlastníckom podiele 1/3, 

➢ uloženie verejnej kanalizácie 

- v k. ú. Slavnica na pozemku registra „E“ parc. č. 9007 

- diel č. 1 o výmere 1225 m2, diel č. 2 o výmere 10 m2, 

  v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36315583-069-2021    

na vyznačenie ochranného pásma na p. č. E KN 9007,  

vyhotoveného dňa 16.12.2021 Ing. Branislavom Novákom, GEO3 

Trenčín, M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO: 36315583, 

úradne overeného Okresným úradom Ilava, katas-trálnym odborom 

dňa 08.02.2022 pod č. G1-713/2021 

     - v k. ú. Borčice na pozemku registra „E“ parc. č. 225  

     - diel č. 1 o výmere 4128 m2, 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36315583-070-2021    

na vyznačenie ochranného pásma na p. č. E KN 225,   

vyhotoveného dňa 25.01.2022 Ing. Branislavom Novákom, GEO3 

Trenčín, M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO: 36315583, 

úradne overeného Okresným úradom Ilava, katas-trálnym odborom 

dňa 22.03.2022 pod č. G1-32/2022 

- v k. ú. Dolná Súča na pozemkoch registra „C“ parc. č. 

7850 – diel č. 15 o výmere 462 m2, parc. č. 7852 - diel 

č. 10 o výmere 45 m2, diel č. 11 o výmere 262 m2, diel č. 

12 o výmere 420 m2, diel č. 13 o výmere 46 m2, diel č. 

14 o výmere 53 m2, parc. č. 7853/1 - diel č. 6 o výmere 

310 m2, diel č. 7 o výmere 278 m2, parc. č. 7853/2 - diel 

č. 8 o výmere 56 m2, diel č. 9 o výmere 33 m2, parc. č. 
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7854/1 - diel č. 5 o výmere 3361 m2, parc. č. 7854/2 - 

diel č. 4 o výmere 80 m2, parc. č. 7855 - diel č. 2         

o výmere 35 m2, parc. č. 7491/3 - diel č. 16 o výmere 308 

m2, diel č. 17 o výmere 472 m2, diel č. 18 o výmere 998 

m2, 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36315583-067-2021    

na vyznačenie ochranného pásma na p. č. C KN 7850, 7852, 

7853/1,2, 7854/1,2, 7855, 7951/3 a na p. č. E KN 7897/3,  

7970, 7980, vyhotoveného dňa 16.03.2022 Ing. Branislavom 

Novákom, GEO3 Trenčín, M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín, 

IČO: 36315583, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 08.07.2022 pod č. 388/22 

     - v k. ú. Horná Súča na pozemku registra „E“ parc. č. 

      10376/1 – diel č. 1 o výmere 59 m2, 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36315583-068-2021    

na vyznačenie ochranného pásma vecného bremena na p. č. 

KNE 10376/1, 15253/11, KNC 15272/13, vyhotoveného dňa 

08.02.2022 Ing. Branislavom Novákom, GEO3 Trenčín, M. R. 

Štefánika 42, 911 01 Trenčín, IČO: 36315583, úradne overeného 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 03.05.2022 

pod č. 197/22, 

➢ uloženia NN prípojky k ČS 
     - v k. ú. Borčice na pozemku registra „E“ parc. č.  

       225 - diel č. 1 o výmere 397 m2, 

v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36315583-082-2022     

na vyznačenie ochranného pásma na p. č. E KN č. 223/2      

a E KN č. 225, vyhotoveného dňa 14.06.2022 Ing. Branisla-

vom Novákom, GEO3 Trenčín, M. R. Štefánika 42, 911 01 

Trenčín, IČO: 36315583, úradne overeného Okresným úradom 

Ilava, katastrálnym odborom dňa 13.07.2022 pod č. G1-356/2022 

➢ umožnenia vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté pozemky 
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác 

spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, 

vykonávaním opráv a rekonštrukcií verejnej kanalizácie      

a NN prípojky k ČS 

➢ na dobu neurčitú 

➢ v prospech oprávneného z vecného bremena – Regionálnej 

vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh, s.r.o., Janka Palu 

2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckým 

posudkom č. 136/2022 vo veci určenia všeobecnej hodnoty 

vecného bremena vyplývajúceho z uloženia podzemnej 

inžinierskej siete na pozemkoch v k. ú. Dolná Súča, Horná 

Súča, Borčice, Slavnica vo vlastníctve TSK za účelom 

uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena, vyhotoveným 

znalcom Ing. Jurajom Sedláčkom, Záhradná 8, 911 05 Trenčín, 

ktorým bola stanovená hodnota jednorazovej odplaty           

za zriadenie vecného bremena pri výmere 12998,67 m2 celkom 

vo výške 9561,39 EUR (slovom: deväťtisíc päťstošesťdesiat- 

jeden eur tridsaťdeväť centov). 
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 Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              27                                                                                                                    

                                PROTI:            -                                                    

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       8 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 1708 k. ú. Uhrovec v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.    

 

 U z n e s e n i e  číslo 904/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

 zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného na LV 

č. 543 k. ú. Uhrovec, nachádzajúceho sa v obci Uhrovec, 

okres Bánovce nad Bebravou, 

parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1708 o výmere 9412 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie: 

➢ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

➢ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekon-

štrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 

elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36321648-134/20 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia   

a užívania inžinierskych sietí na p. č. 706/49, 706/62, 

706/44, 706/56, 706/63, 706/61, 706/17, 1708, 776/2 registra 

C KN, ktorý vyhotovila dňa 22.9.2020 Ing. Magdaléna 

Gejdošová, GERYS, s.r.o., SNP 649/27, Bánovce na Bebravou, 

IČO: 36 321 648 a bol úradne overený Okresným úradom Bánovce 

nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 19. okt. 2020 pod č. 

334/2020 (diel č. 8 vo výmere 55 m2) 

➢ 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 samo-

správneho kraja, ktorá činí pre obec Uhrovec sumu vo výške 

5,55 EUR/m2, čo je pri výmere 55 m2 dielu č. 8 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 305,25 EUR (slovom: tristopäť eur 

dvadsaťpäť centov), ktorú uhradí SIPA, s.r.o., Vlčkovo 315, 

957 03 Dežerice, IČO: 36 344 087. 
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 Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              28                                                                                                                      

                                PROTI:            -                                                      

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       7 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 1307/1 k. ú. Prievidza v prospech 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská 

Bystrica.           _ 

 

 U z n e s e n i e  číslo 905/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

 zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného na LV 

č. 9726 k. ú. Prievidza, nachádzajúceho sa v obci Prievi-

dza, okres Prievidza, 

parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1307/1 o výmere 8361 m2, druh pozemku     

  zastavaná plocha a nádvorie: 

➢ umiestnenie zariadení verejného vodovodu s jeho pásmom 

ochrany v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 

54/2022 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva 

uloženia inžinierskej siete a jej ochranného pásma         

na pozemku p. č. 1307/1, vyhotoveného dňa 31.5. 2022 Ing. 

Martou Mokrou, GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 

Prievidza, IČO: 36 31 71 10, úradne overeného Okresným 

úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 04.07.2022 pod 

číslom 768/22 (diel č. 1 o výmere 853 m2) 

➢ umožnenie v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd cez 
zaťažené pozemky automobilmi, technikou a pešo za účelom 

zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, 

vykonávaním opráv, odstraňovaním porúch a rekonštrukcií 

zariadení verejného vodovodu na pozemkoch umiestnených 

➢ bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu 
nebudovať nad vodovodným potrubím a v jeho pásme ochrany   

v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia 

na obidve strany po zemi a vo vzduchu podľa vyznačenia      

v geometrickom pláne stavby, neumiestňovať trvalé porasty 

(s výnimkou trvalého trávneho porastu), neumiestňovať 

skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, 

ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu, 

alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie 

a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných 

materiálov 

➢ na dobu neurčitú 
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➢ v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 

cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 

➢ bezodplatne. 
 

 Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              29                                                                                                                   

                                PROTI:            -                                                   

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       6 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 1045/1, 1045/2, 1046/1, 4007 k. ú. 

Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distri-

bučnej, a. s., Bratislava.         

 

 U z n e s e n i e  číslo 906/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

 zasadnutí dňa 26.09.2022 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 nachádzajúcich    

v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Jastrabie, v katas-

trálnom území Trenčianske Jastrabie, zapísaných v časti A: 

Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katas- 

trálnej mape,  

     na LV č. 1959: 

- pozemok parc. č. 1045/1 o výmere 13422 m2, druh pozemku    

  zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1045/2 o výmere 426 m2, druh   

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1046/1 o výmere 9253 m2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

na LV č. 2574: 

- pozemok parc. č. 4007 o výmere 23456 m2, druh pozemku  

  zastavaná plocha a nádvorie: 

➢ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 

➢ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekon-
štrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 

elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

v rozsahu vyznačenom v geometrických plánoch: 

- č. 46193537-503/2021 na vyznačenie vecného bremena na C 

KN p. č. 90/13, 743/2, 900/9, 902/4, 905/3, 906/3, 1045/1, 

1045/2, 1046/1, 1046/4, 1048/1, 1049/1, 1056, 1248/3, 1258/4, 

1260/5, 1261/3, 1262/5, 1263/8, 1264/8, 1265/3, 1267/9, 

1268/6 a E KN p. č. 603/3, ktorý vyhotovil dňa 16.11. 2021 

Ing. Juraj Karolčík, Veterná 157/4, 029 01 Námestovo, IČO: 

46193537 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 01.02.2022 pod č. 1707/2021 (diel 
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č. 8 vo výmere 443 m2, diel č. 9 vo výmere 61 m2 na C KN 

p. č. 1045/1, diel č. 10 vo výmere 25 m2 na C KN p. č. 

1045/2, diel č. 11 vo výmere 753 m2 na C KN p. č. 1046/1), 

- č. 46193537-537/2021 na vyznačenie vecného bremena na C 

KN p. č. 1751, 1752, 1753, 1787, 1867, 1868, 2979, 3920/1, 

3956, 3957, 3959, 4007, ktorý vyhotovil dňa 16.11.2021 Ing. 

Juraj Karolčík, Veterná 157/4, 029 01 Námestovo, IČO: 

46193537 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 08.12.2021 pod č. 1708/2021 (diel 

č. 18 vo výmere 472 m2 na C KN p. č. 4007) 

➢  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 Zna-

leckého posudku číslo 43/2022, vypracovaného Ing. Elenou 

Trnkovou, 916 41 Dolné Srnie č. 353, vo veci stanovenia 

náhrady za zriadenie vecného bremena na uloženie a údržbu 

zemného VN /22kV/ káblového vedenia na pozemkoch KNC parc. 

č. 1045/1, 1045/2, 1046/1, 4007, 1046/4, 90/13, 1867, 1868 

k. ú. Trenčianske Jastrabie v súlade so zaťažením podľa GP 

č. 46193537-503/2021, GP č. 46193537-537/2021, vyhotove-

ných za účelom zriadenia vecného bremena na priznanie práva 

uloženia inžinierskych sietí v súlade so stavbou „TN _ 

Trenčianske Jastrabie, Inovec, VNK, TS“, ktorým bola          

za celkovú výmeru 1754 m2 stanovená jednorazová náhrada       

vo výške 11.444,00 EUR (slovom: jedenásťtisíc štyristo- 

štyridsaťštyri eur). 

 

 Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              28                                                                                                                     

                                PROTI:            -                                                     

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       7 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

l) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 

4257, 4259 k.ú. Trenčianske Mitice v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava.      

 

 U z n e s e n i e  číslo 907/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

 zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 251/2012    

Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

za zriadenie zákonného vecného bremena v k. ú. Trenčianske 

Mitice, ktoré spočíva v práve zriadenia elektroenergetic-

ckého zariadenia a v práve vstupu na zaťažené nehnuteľ-

nosti – pozemky registra C KN parc. č. 4257, 4259 v roz-
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sahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti v súlade        

s geometrickým plánom č. 46193537-583/2021 v prospech 

vlastníka elektroenergetického zariadenia, spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava 

IČO: 36 361 518, zapísaného v KN pod Z - 2790/2022 – zm. č. 

149/22 

➢ stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK, ktorá pre obec Trenčianske Mitice činí sumu vo výške 

3,96 EUR/m2, čo je pri celkovej výmere 45 m2 dielov č. 

36 a č. 37 m2 jednorazová náhrada vo výške 178,20 EUR 

(slovom: stosedemdesiatosem eur dvadsať centov), ktorú 

uhradí oprávnený z vecného bremena – Západoslovenská 

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

36 361 518. 

 

 Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              29                                                                                                                    

                                PROTI:            -                                                    

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       6 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku 
od Obce Nitrianske Pravno - pozemok registra "E", parc. č. 

5172/2, v k. ú. Nitrianske Pravno.       

 

 U z n e s e n i e  číslo 908/2022 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

 zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku        

vo výlučnom vlastníctve Obce Nitrianske Pravno, Námestie 

SNP 1/1, 972 12 Nitrianske Pravno, IČO: 00 318 337, ktorý 

sa nachádza v okrese Prievidza, v obci Nitrianske Pravno,     

v k. ú. Nitrianske Pravno, zapísaný na LV č. 1 ako: 

    - parcela registra „E“, parc. č. 5172/2 – Zastavaná 

      plocha a nádvorie o výmere 144 m2. 

kúpou za kúpnu cenu 2.880,00 eur (slovom: dvetisícosemsto-

osemdesiat eur), t. j. 20,00 eur/m2. 

 

 Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              31                                                                                                                    

                                PROTI:            -                                                    

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       4 

                                PRÍTOMNÍ:        35 

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, 

zapísaného na LV č. 3191.        
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  U z n e s e n i e  číslo 909/2022 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

  zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

      predaj prebytočného nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa 

v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom, 

v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísaného na LV č. 3191 

v časti A: MAJETKOVÁ PODSTATA: 

Pozemky - parcely registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2493/5 - zastavaná plocha a nádvorie       

o výmere 5501 m2 

- pozemok parc. č. 2493/18 zastavaná plocha a nádvorie        

o výmere 600 m2 

- pozemok parc. č. 2493/27 zastavaná plocha a nádvorie         

o výmere 18 m2 

- pozemok parc. č. 2493/28 zastavaná plocha a nádvorie        

o výmere 25 m2 

- pozemok parc. č. 2493/29 zastavaná plocha a nádvorie        

o výmere 240 m2 

- pozemok parc. č. 2493/30 zastavaná plocha a nádvorie        

o výmere 429 m2 

Stavby: 

- sociálna budova bez súp. č., postavená na parcele č.  

  2493/29 

- vrátnica bez súp. č. postavená na parcele č. 2493/28 

- sklad UH, bez súp. č., postavený na parcele č. 2493/18 

Príslušenstvo: 

- Vodovodná prípojka na pozemku C KN parc. č. 2493/5 

- Vodomerná šachta na pozemku C KN parc. č. 2493/5 

- Kanalizačná prípojka 

- Žumpa na pozemku C KN parc. č. 2493/5 

- Plynová prípojka 

- Vzdušná elektrická prípojka 

- Mostová váha na pozemku C KN parc. č. 2493/27 

- Pergola na pozemku C KN parc. č. 2493/5 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja 

obchodnou verejnou súťažou č. „TSK/003/2022“ záujemcovi – 

kupujúcemu: O.F.C. SERVICE, s.r.o., Banská 6301,  915  01  

Nové  Mesto  nad  Váhom,  IČO:  47 571  489,  ponúknutá  

cena: 427 000,00 eur (slovom: štyristodvadsaťsedemtisíc 

eur). 

 

  Hlasovanie poslancov č.19: ZA:              30                                                                                                                    

                                 PROTI:            -                                                    

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       5 

                                 PRÍTOMNÍ:        35 

                                 POČET POSLANCOV: 47 
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 5. 

   o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na stavbe 

súp. č. 132 k. ú. Nové mesto nad Váhom v prospech Gymnázia 

M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.   

 

      U z n e s e n i e  číslo 910/2022 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 26.09.2022 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 stavbe súp. č. 132, 

nachádzajúcej sa v  k. ú. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové 

Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, postavenej        

na parcele registra C KN p.č. 1047/25 zapísanej na LV č. 778: 

• užívanie športovej infraštruktúry na účely organizácie 

športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, 

pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-

rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej 

kultúry v rozsahu najmenej 2 športové podujatia ročne, 

pričom dĺžka jedného takého športového podujatia nesmie 

presiahnuť 3 kalendárne dni 

• v prospech: Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové 
Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, Nové Mesto nad 

Váhom, 91501, IČO: 00160270 

• na dobu určitú do dňa 24.05.2032 

• bezodplatne.  
 

  Hlasovanie poslancov č.20: ZA:              31                                                                                                                     

                                 PROTI:            -                                                     

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       4 

                                 PRÍTOMNÍ:        35 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení 
finančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univer-

zitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne.       

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 911/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

    s ú h l a s í 

s uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov          

a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Tren-

čianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Spojenou 

školou v Púchove a Fakultou priemyselných technológií         

v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka             

v Trenčíne - o spôsobe združenia finančných prostriedkov         
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a úprave práv a povinností zmluvných strán pri realizácii 

projektu EDUTECH campus. 

 

    Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              33                                                                                                                      

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       2 

                               PRÍTOMNÍ:        35 

                               POČET POSLANCOV: 47 
 

 
7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Tren- 

čianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.    
   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

    U z n e s e n i e  číslo 912/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 26.9.2022 prerokovalo a 

 

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

    Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian- 

    skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022. 

 

    Hlasovanie poslancov č.22: ZA:              31                                                                                                                      

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        35 

                               POČET POSLANCOV: 47 
 

 

8. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja            
    a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030.    

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 913/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 26. 09. 2022 prerokovalo a 

 

I. s ch v a ľ u j e 

a) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 

2030 s povinnosťou ukončiť proces posudzovania vplyvov 

na životné prostredie najneskôr do konca roku 2023; 

b) Akčný plán PHRSR TSK; 
 

II.  u k l a d á 
        Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

a) zabezpečiť monitorovanie a hodnotenie plnenia Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030 pros-

tredníctvom predloženia dokumentu: „Informatívna správa 

z hodnotenia PHRSR TSK 2022 - 2030“ najneskôr           

do deviatich mesiacov po uplynutí ročného monitorova-

cieho obdobia; 
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b) predkladať Zastupiteľstvu TSK odpočet plnenia Akčného 

plánu TSK spolu s aktualizáciou Akčného plánu TSK 

pravidelne raz za rok, najneskôr v termíne predloženia 

návrhu Rozpočtu TSK. 

 

    Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              32                                                                                                                       

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       3  

                               PRÍTOMNÍ:        35 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Enriching the Classroom with Technology" v rámci programu 

Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožer-

ského, Matice slovenskej 16, Prievidza.      

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

 

U z n e s e n i e  číslo 914/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

a) poskytnutie finančných prostriedkov Gymnáziu Vavrinca 

Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 

na úhradu záverečnej platby projektu „Enriching the  

Classroom with Technology“ v rámci programu Erasmus+         

vo výške 5 357,00 EUR, 

b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov Tren-

čianskemu samosprávnemu kraju vo výške 5 357,00 EUR 

Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16, Prievidza do 15 pracovných dní od prijatia 

záverečnej platby z Národnej agentúry programu Erasmus+ 

pre vzdelávanie a odbornú prípravu.  

V prípade, že organizácia prekročí výdavky na projekt 

alebo jej záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej 

výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto 

výdavky Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16, Prievidza z iných zdrojov a finančné 

prostriedky poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom 

poukáže v plnej výške. 

 
Hlasovanie poslancov č.24: ZA:              28                                                                                                                     

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       7 

                               PRÍTOMNÍ:        35 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

10. Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  
   v TSK za školský rok 2021/2022.       

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



26 

 
U z n e s e n i e  číslo 915/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 26. septembra 2022 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

    Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  

    v TSK za školský rok 2021/2022. 

 

Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              25                                                                                                                         

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        -  

                               NEHLASOVAL:      10  

                               PRÍTOMNÍ:        35 

                               POČET POSLANCOV: 47 
 

 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2021.    

Predkladala: PhDr. Eva Dudová Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 

 

U z n e s e n i e  číslo 916/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

 

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

   Výročnú správu KOCR Trenčín región za rok 2021. 

 

Hlasovanie poslancov č.26: ZA:              29                                                                                                                    

                               PROTI:            -                                                    

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        35 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.           

    Predkladal: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK 

a) Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho 

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

37915568.           

 

U z n e s e n i e  číslo 917/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a v súlade s Čl. 1, § 

11, ods. (2), písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z.  o samo-

správnych krajoch v platnom znení 

 

      m e n u j e  od 01.10.2022 

      Ing. Radovana KARKUŠA - za riaditeľa Správy ciest  

      Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05  

      Trenčín, IČO: 37915568. 
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   Hlasovanie poslancov č.27: ZA:              34                                                                                                                    

                                  PROTI:            -                                                    

                                  ZDRŽAL SA:        1 

                                  NEHLASOVAL:       1 

                                  PRÍTOMNÍ:        36 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

12. 

b) Návrh na menovanie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou 

Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava.     

Predkladal: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 918/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 26. 09. 2022  

prerokovalo a v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h) zákona 

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 

(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov 

 

m e n u j e  od 01. 10. 2022 

PhDr. Elenu ŠTEFÍKOVÚ, MPH - za riaditeľku Nemocnice        

s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, 

IČO: 00 610 721. 

 

  Hlasovanie poslancov č.28: ZA:              36                                                                                                                     

                                 PROTI:            -                                                     

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       1 

                                 PRÍTOMNÍ:        37 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

12. 

c) Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  

Bojnice.            

   Predkladal: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK 

  

   U z n e s e n i e  číslo 919/2022 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

   v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 26. 09. 2022  

   prerokovalo a v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h) zákona 

   č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  

  (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších  

   predpisov 

 

m e n u j e  od 01. 10. 2022 

Mgr. Petra GLATZA - za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 

Bojnice, IČO: 17 335 795. 
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  Hlasovanie poslancov č.29: ZA:              29                                                                                                                     

                                 PROTI:            2                                                     

                                 ZDRŽAL SA:        5 

                                 NEHLASOVAL:       1 

                                 PRÍTOMNÍ:        37 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

13. Diskusia – Rôzne.  
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
15. Záver. 
 

 

 

Trenčín,    29.9.2022 

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 XXXIX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26. septembra 2022. 

 

893/2022 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

894/2022 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých  

           na XXXVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja.  

895/2022 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  

           na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I.  

           polrok 2022.    

896/2022 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.  

   a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra  

              "C" p. č. 3246/2 k.ú. Jasenica v prospech Obce  

              Jasenica ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

897/2022 – b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra  

              "C" parc. č. 385/6 k. ú. Veľké Bošany v prospech  

              Daniela Španka a manž. Miriam Špankovej rod.  

              Rosinskej.   

898/2022 – c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra 

              "C" parc. č. 1240/2 k. ú. Nimnica v prospech  

              Železníc Slovenskej republiky, Bratislava. 

899/2022 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemkoch registra "C" parc. č. 4156 k. ú.  

              Trenčianske Mitice a č. 1045/1 k. ú. Trenčianske  

              Jastrabie v prospech SPP - distribúcia, a. s.  

              Bratislava.  

900/2022 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "C" parc. č. 1045/1 k.ú.  

              Trenčianske Jastrabie v prospech Petra Makydu  

              a Jarmily Makydovej rod. Kretíkovej. 

901/2022 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 2288 k. ú. Kubrá 

              v prospech spoločnosti OBCHOD MBR, s.r.o. Trenčín. 

902/2022 – g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemkoch registra "C" parc. č. 124/2, 445/1  

              k. ú. Malé Stankovce v prospech Bc. Jany Poruba- 

              novej.       

903/2022 – h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena     

na pozemkoch vo vlastníctve TSK v k. ú. Slavnica, 

Borčice, Dolná Súča a Horná Súča v prospech 

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh 

s.r.o, Nemšová.   

904/2022 – i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "C" parc. č. 1708 k. ú. Uhrovec 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.    
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905/2022 – j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena     

na pozemku registra "C" parc. č. 1307/1 k. ú. 

Prievidza v prospech Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. Banská Bystrica.   

906/2022 – k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemkoch registra "C" parc. č. 1045/1, 1045/2,  

              1046/1, 4007 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech 

              Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.  

907/2022 – l) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria-

denie zákonného vecného bremena na pozemkoch 

registra "C" p.č. 4257, 4259 k.ú. Trenčianske 

Mitice v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

a.s., Bratislava.  

908/2022 – m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva                   

k pozemku od Obce Nitrianske Pravno - pozemok 

registra "E", parc. č. 5172/2, v k. ú. Nitrianske 

Pravno. 

909/2022 – n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľ- 

              ného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto  

              nad Váhom, zapísaného na LV č. 3191.   

910/2022 – o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na stavbe súp. č. 132 k. ú. Nové mesto nad Váhom  

              v prospech Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41,  

              Nové Mesto nad Váhom.   

911/2022 – Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy  

           o združení finančných prostriedkov a spolupráci 

           s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka  

           v Trenčíne.  

912/2022 – Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Tren- 

           čianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.  

913/2022 – Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho 

          rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až  

          2030.  

914/2022 – Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k pro- 

           jektu "Enriching the Classroom with Technology" 

           v rámci programu Erasmus+ realizovanému Gymnáziom  

           Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej  

           16, Prievidza.  

915/2022 – Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelá- 

           vania v TSK za školský rok 2021/2022.  

916/2022 – Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2021.  

917/2022 - Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďo- 

           vateľskej pôsobnosti TSK.        

a) Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 

Trenčín, IČO: 37915568.  

918/2022 – b) Návrh na menovanie riaditeľky Nemocnice s polikli- 

              nikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava.  

919/2022 – c) Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s polikli- 

              nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 

              2, 972 01  Bojnice.   

  


