
U Z N E S E N I A 

z XXXVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2.5.2022 

  

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 842/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I.   overovateľ: Ing. Juraj HORT  
II. overovateľ: Ing. Iveta RANDZIAKOVÁ 

      

       Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              35                                                                                                                    

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        2 

                                  NEHLASOVAL:       -   

                                  PRÍTOMNÍ:        37 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XXXVI. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 2.5.2022:  
        

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

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXV. 
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 júl – december 

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 udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Gymnázia, Komenského 

2/1074, Partizánske. 

b) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra 

"C" parc. č. 1680/9 a č. 1680/10  k. ú. Veľké Stankovce   

v prospech FERO s.r.o., Veľké Bierovce. 

c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve TSK           

s pozemkami vo vlastníctve Obce Chocholná - Velčice        

v k. ú. Chocholná – Velčice. 
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d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v prospech     

Janky Matlákovej rod. Koníčkovej. 

e) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          
k pozemkom od Mesta Púchov. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien v k. ú. 
Nové Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej 

verejnej súťaže: SOŠ Nové Mesto nad Váhom - Sociálna 

budova na parc. č. 2493/29 s prísl.. 

h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK       
v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad 

Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku v k. ú. Pravenec, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa k. ú. Handlová, zapísaného     

na LV č. 2769. 

k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Zubák, zapísaného      

na LV č. 1809. 

  

6. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby       
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2021 zmluvným dopravcom. 

   Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

        

7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
   za rok 2021.           

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.   

       Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

8. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja     
na roky 2022 – 2024 (1. zmena).        

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

9. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzných nariadení  
Trenčianskeho samosprávneho kraja.       

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

a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o 

financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl  

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v školskom internáte. 
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c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné 

náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni    

a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.  

d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní 

výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, 

ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 

29/2020. 

 

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

    a investičných fondov, a v rámci programu Erasmus+.    

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

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "História Panskej 

kaplnky a pamätníku Ploština na dosah ruky", Trenčianske 

múzeum v Trenčíne. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Hviezdy spájajú“, 

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov.  

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

z Programu INTERREG V-A SK- CZ s názvom "Priemysel 4.0 

štartuje už v škole", Spojená škola, I. Krasku 491, 

Púchov. 

d) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničná stáž - cesta k skvalitneniu odbornej prípravy 

žiakov" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou 

zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica. 

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

e) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy"    

v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravot-

níckou školou, Školská 230, Považská Bystrica. 

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

11. Návrh na vymenovanie člena Výboru pre audit. 

    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-vedúci Odd.právneho,SM a VO 

 

12. Návrh na zmenu predsedov dozorných orgánov nemocníc v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

 

13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2022.       

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
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14. Diskusia – Rôzne.  
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
16. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              37                                                                                                                 

                           PROTI:            -                                                    

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       -   

                           PRÍTOMNÍ:        37 

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 843/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 02. mája 2022 prerokovalo a 

 

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXV.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              35                                                                                                                     

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       2   

                               PRÍTOMNÍ:        37 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

    

3. Slovo pre verejnosť.          

 

 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 

2022.             

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 844/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 02. mája 2022 prerokovalo a 

 

    s ch v a ľ u j e 

    Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Tren-       

    čianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl–december 2022. 
 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              36                                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        -    

                               NEHLASOVAL:       1      

                               PRÍTOMNÍ:        37   

                               POČET POSLANCOV: 47 
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5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Gymnázia, Komenského 

2/1074, Partizánske.         

 

U z n e s e n i e  číslo 845/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

      zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

       - dlhodobý hmotný majetok: navýšenie hodnoty majetku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo predstavuje cenu 

technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho samo-

správneho kraja v správe organizácie vykonané po zrea-

lizovaní investičnej akcie, inv. č. 021-363 „Zníženie 

energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“,  

v obstarávacej cene 1 192 377,47 EUR; 

do správy organizácie – Gymnázium, Komenského 2/1074, 

Partizánske, IČO: 00160296 dňom podpisu Protokolu      

o odovzdaní a prevzatí majetku Trenčianskeho samospráv-

neho kraja do správy správcu. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              32                                                                                                                  

                                  PROTI:            -                                                     

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5   

                                  PRÍTOMNÍ:        37 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

5. 

b) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 

prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov 

registra "C" parc. č. 1680/9 a č. 1680/10  k. ú. Veľké 

Stankovce v prospech FERO s.r.o., Veľké Bierovce.   

 

       U z n e s e n i e  číslo 846/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 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, nachádzajúceho 

sa v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce,   

v katastrálnom území Veľké Stankovce, parcely 

registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1680/9 o výmere 10 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1680/10 o výmere 10 m
2, druh 

pozemku ostatná plocha, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 34125361-198/2021   
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na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva  

uloženia inžinierskych sietí na parc. č. 1680/3     

a odčlenenie parciel č. 1680/8 až 1680/10, ktorý 

vyhotovil dňa 7.9.2021 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 16.09.2021 pod č. 1317/21, oddelením   

od pôvodných pozemkov registra „C“ parc. č. 1680/1  

o výmere 13880 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha     

a nádvorie (parc. č. 1680/9) a parc. č. 1680/3      

o výmere 9767 m
2
, druh pozemku ostatná plocha (parc. 

č. 1680/10), zapísaných v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 1489. 

 

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 

Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce, v katastrál-

nom území Veľké Stankovce, parcely registra „C“ 

- pozemok parc. č. 1680/9 o výmere 10 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1680/10 o výmere 10 m
2, druh 

pozemku   ostatná plocha, 

    vytvorené Geometrickým plánom č. 34125361-198/2021   

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva  

uloženia inžinierskych sietí na parc. č. 1680/3     

a odčlenenie parciel č. 1680/8 až 1680/10, ktorý 

vyhotovil dňa 7.9.2021 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, katas-

trálnym odborom dňa 16.09.2021 pod č. 1317/21, 

oddelením od pôvodných pozemkov registra „C“ parc. 

č. 1680/1 o výmere 13880 m
2 

druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie (parc. č. 1680/9) a parc. č. 

1680/3 o výmere 9767 m
2
, druh pozemku ostatná plocha 

(parc. č. 1680/10), zapísaných v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 1489, 

    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 nadobúdateľovi – kupujúcemu FERO s. r. o.,   

913 11 Veľké Bierovce 216, IČO: 46197532 do výlučného 

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

600,00 EUR (slovom: šesťsto eur). 

 

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

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,     

v správe  Správy  ciest  Trenčianskeho  samospráv-
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neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádza-

júceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčianske 

Stankovce,   v katastrálnom území Veľké Stankovce, 

parcely registra „C“  

- pozemok parc. č. 1680/9 o výmere 10 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1680/10 o výmere 10 m
2
, druh 

pozemku   ostatná plocha, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 34125361-198/2021    

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva  

uloženia inžinierskych sietí na parc. č. 1680/3      

a odčlenenie parciel č. 1680/8 až 1680/10, ktorý 

vyhotovil dňa 7.9.2021 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, katastrál-

nym odborom dňa 16.09.2021 pod č. 1317/21, oddelením 

od pôvodných pozemkov registra „C“ parc. č. 1680/1  

o výmere 13880 m
2 

druh pozemku zastavaná plocha     

a nádvorie (parc. č. 1680/9) a parc. č. 1680/3 o 

výmere 9767 m
2
, druh pozemku ostatná plocha (parc. č. 

1680/10), zapísaných v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 1489, 

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 nadobúdateľovi – kupujúcemu FERO s. r. o.,  

913 11 Veľké Bierovce 216, IČO: 46197532 do výlučného 

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

600,00 EUR (slovom: šesťsto eur). 

       

       Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              32                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5   

                                  PRÍTOMNÍ:        37 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.               

c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny 
nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve TSK           

s pozemkami vo vlastníctve Obce Chocholná - Velčice v k. ú. 

Chocholná – Velčice.        _ 

 

U z n e s e n i e  číslo 847/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

I.   r o z h o d l o 
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku 

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samo-

správneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci  
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Chocholná - Velčice, katastrálne územie Chocholná - 

Velčice,  parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 2084/4 o  výmere  590 m
2, druh 

   pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 15/21 na odčlenenie 

pozemku parcela č. 2084/4, ktorý vyhotovil dňa 

16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., 

Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 

763 02 a bol úradne overený Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 24.08.2021 pod č. 

1209/21, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 2084/1 o výmere 5198 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 3477, 

- pozemok parc. č. 2084/5 o výmere 3 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/6 o výmere 21 m
2
, druh  

  pozemku zastavaná   plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/7 o výmere  47 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/8 o výmere 33 m
2, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčle-

nenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom 

parcela č. 647/6, 2079/10 – 2079/12, 2084/5 – 

2084/8, ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor 

GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21,   

911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne 

overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením   

od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2084/1 

o výmere 5198 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha    

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3477, 

            - pozemok parc. č. 2070/2 o výmere 74 m
2, druh  

              pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčle-

nenie pozemkov parcela č. 2068/2 – 2068/4, 2070/2, 

ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, 

GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21,   

911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne 

overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 11.01.2022 pod č. 9/22, oddelením    

od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2070   

o výmere 5061 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha   

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3477. 

 

II. u r č u j e 

prevod - zámenu 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku 

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samospráv-

neho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci  

Chocholná - Velčice, katastrálne územie Chocholná - 

Velčice,  parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 2084/4 o  výmere  590 m
2, druh  

  pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 15/21             

na odčlenenie pozemku parcela č. 2084/4, ktorý 

vyhotovil dňa 16.8.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, 

s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, 

IČO: 532 763 02    a bol úradne overený Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 24.08. 

2021 pod č. 1209/21, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 2084/1 o výmere 5198 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísa-

ného v časti A: Majetková podstata na LV č. 3477, 

- pozemok parc. č. 2084/5 o výmere 3 m
2, druh  

   pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/6 o výmere 21 m
2, druh  

   pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/7 o výmere 47 m
2, druh  

   pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/8 o výmere 33 m
2, druh  

   pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčle-

nenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom 

parcela č. 647/6, 2079/10 – 2079/12, 2084/5 – 

2084/8, ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor 

GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 

911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne 

overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením od 

pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2084/1 o 

výmere 5198 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 3477, 

- pozemok parc. č. 2070/2 o výmere 74 m
2, druh   

   pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie 

pozemkov parcela č. 2068/2 – 2068/4, 2070/2, 

ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, 

GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 

01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne overený 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 

11.01.2022 pod č. 9/22, oddelením od pôvodného 

pozemku registra „C“ parc. č. 2070 o výmere 5061 

m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 

3477, 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce  

Chocholná - Velčice, v okrese Trenčín, v obci 

Chocholná - Velčice, katastrálne územie Chocholná 

- Velčice, parcely registra „C“: 
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- pozemok parc. č. 647/6 o výmere 14 m2, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2079/10 o výmere 359 m2, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2079/12 o výmere 41 m2, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčle-

nenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom parcela 

č. 647/6, 2079/10 – 2079/12, 2084/5 – 2084/8, ktorý 

vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, 

s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, 

IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 

27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením od pôvodných 

pozemkov registra „C“ parc. č. 647/4 o výmere 52 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (parc. č. 

647/6), parc. č. 2079/6 o výmere 130 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie (parc. č. 

2079/12) zapísaných v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 1 a pozemkov registra „E“ parc. č. 150/2  

o výmere 335 m
2
, druh pozemku ostatná plocha         

a parc. č. 245/101 o výmere 26 m
2
, druh pozemku 

vodná plocha (parc. č. 2079/10), zapísaných v časti 

A: Majetková podstata na LV č. 1714, 

           - pozemok parc. č. 2068/4 o výmere 418 m
2, druh 

             pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie 

pozemkov parcela č. 2068/2 – 2068/4, 2070/2, ktorý 

vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, 

s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, 

IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.01. 

2022 pod č. 9/22, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 2068 o výmere 782 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného    

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1, 
 

bez finančného vyrovnania, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením           

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

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

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. 

 

III. s c h v a ľ u j e  

prevod - zámenu 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku 

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci  

Chocholná - Velčice, katastrálne územie Chocholná - 

Velčice,  parcely registra „C“: 
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            - pozemok parc. č. 2084/4 o  výmere  590 m

2, druh 

              pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 15/21 na odčlenenie 

pozemku parcela č. 2084/4, ktorý vyhotovil dňa 16.8. 

2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie 

svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02      

a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 24.08.2021 pod č. 1209/21,  

oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. 

č. 2084/1 o výmere 5198 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3477, 

           - pozemok parc. č. 2084/5 o výmere 3 m
2, druh 

             pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            - pozemok parc. č. 2084/6 o výmere 21 m
2, druh 

              pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2084/7 o výmere 47 m
2, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            - pozemok parc. č. 2084/8 o výmere 33 m
2, druh 

              pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčle-

nenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom 

parcela č. 647/6, 2079/10 – 2079/12, 2084/5 – 

2084/8, ktorý vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor 

GABRIŽ, GeometraGP, s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 

911 01 Trenčín, IČO: 532 763 02 a bol úradne 

overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 27.01.2022 pod č. 10/22, oddelením    

od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2084/1 

o výmere 5198 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha   

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3477, 

            - pozemok  parc. č. 2070/2 o  výmere  74 m
2,  druh  

              pozemku  zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie 

pozemkov parcela č. 2068/2 – 2068/4, 2070/2, ktorý 

vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, 

s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, 

IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.01.2022 

pod č. 9/22, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 2070 o výmere 5061 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného      

v časti A: Majetková podstata na LV č. 3477, 
 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce 

Chocholná - Velčice, v okrese Trenčín, v obci 

Chocholná - Velčice, katastrálne územie Chocholná 

- Velčice, parcely registra „C“: 

- pozemok parc.  č.  647/6  o výmere  14 m
2, druh   

  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 2079/10 o výmere 359 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
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- pozemok parc. č. 2079/12 o výmere 41 m

2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorené Geometrickým plánom č. 90/21 na odčlenenie 

a určenie vlastníckych práv k pozemkom parcela č. 

647/6, 2079/10 – 2079/12, 2084/5 – 2084/8, ktorý 

vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP,  

s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, 

IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 27.01.2022 pod 

č. 10/22, oddelením od pôvodných 

pozemkov registra „C“ parc. č. 647/4 o výmere 52 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (parc. č. 

647/6), parc. č. 2079/6 o výmere 130 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie (parc. č. 2079/12) 

zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 1  

a pozemkov registra „E“ parc. č. 150/2 o výmere 335 

m
2
, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 245/101  

o výmere 26 m
2
, druh pozemku vodná plocha (parc. č. 

2079/10), zapísaných v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 1714, 

- pozemok parc. č. 2068/4 o výmere 418 m
2, druh    

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 91/21 na odčlenenie 

pozemkov parcela č. 2068/2 – 2068/4, 2070/2, ktorý 

vyhotovil dňa 16.12.2021 Igor GABRIŽ, GeometraGP, 

s.r.o., Námestie svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, 

IČO: 532 763 02 a bol úradne overený Okresným 

úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.01.2022 

pod č. 9/22, oddelením od pôvodného pozemku 

registra „C“ parc. č. 2068 o výmere 782 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného    

v časti A: Majetková podstata na LV č. 1, 
 

bez finančného vyrovnania, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením           

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

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

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. 
 

       Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              35                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3   

                                  PRÍTOMNÍ:        38 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.  

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v prospech     

Janky Matlákovej rod. Koníčkovej.      

 

   U z n e s e n i e  číslo 848/2022 
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       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 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. 1619 k. ú. Rakoľuby, nachádzajúceho sa v obci 

Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, 

parcela registra „C“ 

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

zastavaná plocha a nádvorie: 

 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu 

(prechodu osôb a prejazdu vozidiel) k pozemkom 

registra „C“ parc. č. 5439/1 o výmere 2798 m
2
, druh 

pozemku orná pôda a parc. č. 5439/2 o výmere 403 m
2
, 

druh pozemku ostatná plocha k. ú. Rakoľuby 

   v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 52 m2, 

 uloženie NN prípojky, vodovodnej a plynovej prípojky 

   v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 244 m2, 

 uloženia kanalizačnej prípojky 

   v rozsahu dielu č. 3 vo výmere 10 m2, 

podľa geometrického plánu č. 11/2022 na vyznačenie 

líniového a plošného vec. bremena uloženia a užívania 

inž. sietí NN prípojky, vodovodnej prípojky, plynovej 

prípojky,  prípojky  splaškovej  kanalizácie  a vecného  

bremena  práva  prechodu a prejazdu, uloženia spev. pl. 

na parcele 222/1 reg. CKN, vyhotoveného dňa 15.02.2022 

Ing. Radovanom Stachom, GEOSTA, Tematínska 1987/10, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43580718, úradne overeného 

Okresným úradom  Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 21.03.2022 pod  číslom G1-203/2022 

 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechaniz-

mami a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej miere 

za účelom údržby a opravy vybudovaného vjazdu, NN 

prípojky, vodovodnej, plynovej a kanalizačnej prípojky 

 na dobu neurčitú 

 v prospech Janky Matlákovej rod. Koníčkovej, Rakoľuby 

688, 916 31 Kočovce a každodobého vlastníka pozemkov 

registra „C“ parc. č. 5439/1 o výmere 2798 m
2
, druh 

pozemku orná pôda a č. 5439/2 o výmere 403 m
2
, druh 

pozemku ostatná plocha k. ú. Rakoľuby 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pre obec Kočovce vo výške 5,55 

EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 306 m

2 
dielov č. 1, 2, 3 

jednorazová náhrada vo výške 1698,30 EUR (slovom: tisíc-

šesťstodeväťdesiatosem eur tridsať centov). 

       

       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:               37                                                                                                                  

                                  PROTI:             -                                                     

                                  ZDRŽAL SA:         - 

                                  NEHLASOVAL:        1   
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                                  PRÍTOMNÍ:        38 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5.    

  e) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          

k pozemkom od Mesta Púchov.       

 

     U z n e s e n i e  číslo 849/2022 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

     zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 
s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  

vo výlučnom vlastníctve Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 

020 01 Púchov, IČO: 00317748, a to: 

- pozemok - parcela KN-C č. 1762/2 – zastavaná plocha     

a nádvorie o výmere 3 m², odčlenená z pozemku parc. KN-C 

č. 1762, evidovaného Katastrálnym odborom Okresného 

úradu Púchov, pre katastrálne územie Púchov, obec: 

Púchov, okres: okres Púchov, na LV č. 1, a to 

geometrickým plánom č. 102/2021 na oddelenie parciel 

p.č. 1530/2, 1762/2,3, ktorý vyhotovila Geodetická 

kancelária Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov 

IČO: 17777062, dňa 17.09.2021, overeným Okresným úradom 

Púchov, katastrálnym odborom, Ing. Evou Gabajovou dňa 

25.11.2021 pod č. 631/21, 

- pozemok - parcela registra KN-C č. 1762/3 – zastavaná  

plocha a nádvorie o výmere 18 m², odčlenená z pozemku 

parc. KN-C č. 1762 a z pozemku parc. KN-C č. 1526/3,  

evidovaných Katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov, 

pre katastrálne územie Púchov, obec: Púchov, okres: 

Púchov, na LV č. 1, a to geometrickým plánom č. 102/2021 

na oddelenie parciel p.č. 1530/2, 1762/2,3, ktorý 

vyhotovila Geodetická kancelária Ing. Štefan Jantoš, 

Štefánikova 817, Púchov IČO: 17777062, dňa 17.09.2021, 

overeným Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, Ing. 

Evou Gabajovou dňa 25.11.2021 pod č. 631/21, 

kúpou za kúpnu cenu 40,- eur/m², to je celkom 840,- eur 

(slovom: osemstoštyridsať eur). 

 

       Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              34                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       4   

                                  PRÍTOMNÍ:        38 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

    f) Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien v k. ú.  

       Nové Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej  

       distribučnej, a.s..         

 

   U z n e s e n i e  číslo 850/2022 
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       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecných bremien na časti nehnuteľnosti, 

nachádzajúcej sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci 

Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Nové Mesto 

nad Váhom, zapísanej na LV č. 3191 v časti A: Majetková 

podstata ako: 

pozemok - parcela KN-E č. 1218 - orná pôda o výmere 690 m², 

- spočívajúcich v povinnosti povinného – Trenčianskeho     

  samosprávneho kraja strpieť: 

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení –  

podzemné káblové NN (1 kV) vedenie, vrátane zariadení  

súvisiacich a potrebných na ich prevádzku; 

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstrá-

nenie; 

• v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34125361-

229/2021 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej 

siete a jej ochranného pásma na pozemku KN-E parc. č. 

1218, ktorý vyhotovil dňa 21.10.2021 Ing. Martin 

Antala, GEOplán Trenčín, s.r.o., geodetická 

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

34125361, úradne overeným Okresným úradom Nové Mesto 

nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 12.11.2021 pod č. 

G1-913/2021 ako: 

- diel č. 1 vo výmere 26 m2 – pozemok reg. KNE parc. č. 

1218, 

• v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslo-

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

Bratislava, 

• ako vecné bremeno „in personam“, 

• na dobu neurčitú, 

• za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pre mesto Nové Mesto nad Váhom     

vo výške 13,92 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 26 m

2 

dielu č. 1 jednorazová náhrada vo výške 361,92 EUR 

(slovom: tristošesťdesiatjeden eur deväťdesiatdva 

centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              35                                                                                                                 

                                  PROTI:            -                                                    

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3   

                                  PRÍTOMNÍ:        38 

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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 5. 

    g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej  

       verejnej súťaže: SOŠ Nové Mesto nad Váhom - Sociálna  

       budova na parc. č. 2493/29 s prísl..      

 

U z n e s e n i e  číslo 851/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

1. trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na základe zákona č. 446/2001  

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a čl. 10  ods. 3 písm. a) – a)   

Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samospráv-

neho kraja v platnom znení, 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 m
2
 

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

o výmere 600 m
2
 

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

o výmere 18 m
2
 

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

o výmere 25 m
2
 

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

o výmere 240 m
2
 

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

o výmere 429 m
2
 

         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 
 

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 
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územných celkov v znení neskorších právnych predpisov 

a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samo-

správneho kraja v platnom znení, 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 m
2
 

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

o výmere 600 m
2
 

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

o výmere 18 m
2
 

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

o výmere 25 m
2
 

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

o výmere 240 m
2
 

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

o výmere 429 m
2
 

         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 
 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže           
č. TSK/003/2022 – OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ Nové 

Mesto nad Váhom – Sociálna budova na parc. č. 2493/29 

s prísl.“. 

        

       Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              37                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       1   

                                  PRÍTOMNÍ:        38 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 5. 

    h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK  

       v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad  

       Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.     
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       U z n e s e n i e  číslo 852/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

I.  u r č u j e 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – 

stavba a pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samo-

správneho kraja, nachádzajúceho sa na ul. Jánošíkova 

(bývalý areál Strednej poľnohospodárskej školy)       

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

Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 
 

       STAVBA zapísaná na LV č. 3191: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

stavba 428 3667/3 s príslušenstvom 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3191: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

3667/3 1388 zastavaná plocha a nádvorie 

3671 783 ostatná plocha 

3670/1 1617 zastavaná plocha a nádvorie 
 

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

vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom, nachá-

dzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci 

Nové Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 
 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3160: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/10 2 zastavaná plocha a nádvorie 

534/6 6008 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/10 576 ostatná plocha 

2498/11 37 ostatná plocha 

2498/12 34 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/1 1729 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/5 842 ostatná plocha 

2491/6 897 ostatná plocha 

2444/12 117 zastavaná plocha a nádvorie 

2444/13 55 ostatná plocha 

6036/10 110 zastavaná plocha a nádvorie 

2148/6 961 zastavaná plocha a nádvorie 

1436/1 2092 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestami č. II/504 Podolie – 

Nové Mesto nad Váhom, č. II/515 Nové Mesto nad 

Váhom - Rakoľuby a č. III/1220 Nové Mesto nad Váhom 

– Moravské Lieskové. 
 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 7605: 



19 

 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/10 2 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/1 9019 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/3 2155 ostatná plocha 

2498/4 116 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/7 1321 ostatná plocha 

2498/14 32 zastavaná plocha a nádvorie 
 

nachádzajúce sa pod cestou č. II/504 Podolie – Nové 

Mesto nad Váhom, 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajú-

cich sa pod cestami č. II/504, č. II/515 a č. 

III/1220 v meste Nové Mesto nad Váhom, vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme 

zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre 

potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Nové Mesto 

nad Váhom. 

 

II. s ch v a ľ u j e 

prevod  trvale  prebytočného nehnuteľného majetku – 

stavba a pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa na ul. 

Jánošíkova (bývalý areál Strednej poľnohospodárskej 

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

Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 
 

       STAVBA zapísaná na LV č. 3191 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

stavba 428 3667/3 s príslušenstvom 

 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3191: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

3667/3 1388 zastavaná plocha a nádvorie 

3671 783 ostatná plocha 

3670/1 1617 zastavaná plocha a nádvorie 

 

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

vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom, nachá-

dzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci 

Nové Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 

 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3160: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/10 2 zastavaná plocha a nádvorie 

534/6 6008 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/10 576 ostatná plocha 

2498/11 37 ostatná plocha 

2498/12 34 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/1 1729 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/5 842 ostatná plocha 



20 

 

2491/6 897 ostatná plocha 

2444/12 117 zastavaná plocha a nádvorie 

2444/13 55 ostatná plocha 

6036/10 110 zastavaná plocha a nádvorie 

2148/6 961 zastavaná plocha a nádvorie 

1436/1 2092 zastavaná plocha a nádvorie 
 

nachádzajúce sa pod cestami č. II/504 Podolie – 

Nové Mesto nad Váhom, č. II/515 Nové Mesto nad 

Váhom - Rakoľuby a č. III/1220 Nové Mesto nad Váhom 

– Moravské Lieskové. 
 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 7605: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/10 2 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/1 9019 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/3 2155 ostatná plocha 

2498/4 116 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/7 1321 ostatná plocha 

2498/14 32 zastavaná plocha a nádvorie 
 

nachádzajúce sa pod cestou č. II/504 Podolie – Nové 

Mesto nad Váhom, 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajú-

cich sa pod cestami č. II/504, č. II/515 a č. 

III/1220 v meste Nové Mesto nad Váhom vo vlast- 

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme 

zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre 

potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Nové Mesto 

nad Váhom. 

Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania. 

        

       Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              37                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       1   

                                  PRÍTOMNÍ:        38 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 5. 

i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku v k. ú. Pravenec, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 853/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

I. u r č u j e 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachá-

dzajúceho sa v k. ú. Pravenec, zapísaného ako:  
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STAVBY: zapísané na LV č. 614: 

- budova SOU súp. č. 43, postavená na parc. č. 1248/5 

- dielne súp. č. 353, postavené na parc. č. 1248/31 

- dielne súp. č. 353, postavené na parc. č. 1248/32 

- dielne súp. č. 353, postavené na parc. č. 1248/33 

- plynová kotolňa  súp. č. 353, postavené na parc. č. 

1248/51 

- sklad súp. č. 353, postavené na parc. č. 1248/63 
 

           POZEMKY: parcely registra „C“ zapísané na LV č. 614 

- parc. č. 952/7 – trvalé trávne porasty o výmere   

653 m² 

- parc. č. 1248/5 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 2 442 m² 

- parc. č. 1248/9 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 3 203 m² 

- parc. č. 1248/10 – ostatné plochy o výmere 3 073 m² 

- parc. č. 1248/15 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 1 907 m² 

- parc. č. 1248/16 – ostatné plochy o výmere 2 455 m² 

- parc. č. 1248/17 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 906 m² 

- parc. č. 1248/31 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 291 m² 

- parc. č. 1248/32 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 733 m² 

- parc. č. 1248/33 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 108 m² 

- parc. č. 1248/34 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 44 m² 

- parc. č. 1248/35 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 61 m² 

- parc. č. 1248/38 – ostatné plochy o výmere 341 m² 

- parc. č. 1248/39 – ostatné plochy o výmere 249 m² 

- parc. č. 1248/51 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 20 m² 

- parc. č. 1248/63 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 64 m² 

- parc. č. 1250/6 – trvalé trávne porasty o výmere   

551 m² 

v prospech obce Pravenec v podiele 1/1, za kúpnu 

cenu vo výške 209.632,95 eur (slovom: dvestodeväť-

tisíc šesťstotridsaťdva eur deväťdesiatpäť centov), 

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 potrebe zabezpečenia 

lepšieho využitia a majetkovoprávneho usporiadania 

vzťahu k pozemkom a k stavbám a vytvorenia podmienok 

dostupného bývania prostredníctvom výstavby obecných 

nájomných bytov, najmä pre mladých obyvateľov obce 
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Pravenec ale aj pre mladých ľudí z blízkeho 

okolia,ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, aby 

využili možnosť bývať v obci a pracovať v blízkom 

priemyselnom areáli. 

 

II.  s ch v a ľ u j e 
odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo výluč-

nom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Pravenec, zapísaného ako: 

STAVBY:  zapísané na LV č. 614: 

- budova SOU súp. č. 43, postavená na parc. č. 1248/5 

- dielne súp. č. 353, postavené na parc. č. 1248/31 

- dielne súp. č. 353, postavené na parc. č. 1248/32 

- dielne súp. č. 353, postavené na parc. č. 1248/33 

- plynová kotolňa  súp. č. 353, postavené na parc. č. 

1248/51 

- sklad súp. č. 353, 

postavené na parc. č. 1248/63  
 

POZEMKY: parcely registra „C“ zapísané na LV č. 614 

- parc. č. 952/7 – trvalé trávne porasty o výmere    
653 m² 

- parc. č. 1248/5 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 2 442 m² 

- parc. č. 1248/9 – zastavané plochy a nádvoria       

o výmere 3 203 m² 

- parc. č. 1248/10 – ostatné plochy o výmere 3 073 m² 

- parc. č. 1248/15 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 1 907 m² 

- parc. č. 1248/16 – ostatné plochy o výmere 2 455 m² 

- parc. č. 1248/17 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 906 m² 

- parc. č. 1248/31 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 291 m² 

- parc. č. 1248/32 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 733 m² 

- parc. č. 1248/33 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 108 m² 

- parc. č. 1248/34 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 44 m² 

- parc. č. 1248/35 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 61 m² 

- parc. č. 1248/38 – ostatné plochy o výmere 341 m² 

- parc. č. 1248/39 – ostatné plochy o výmere 249 m² 

- parc. č. 1248/51 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 20 m² 

- parc. č. 1248/63 – zastavané plochy a nádvoria      

o výmere 64 m² 

- parc. č. 1250/6 – trvalé trávne porasty o výmere   

551 m² 

v prospech obce Pravenec v podiele 1/1, za kúpnu 

cenu vo výške 209.632,95 eur (slovom: dvestodeväť-
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tisíc šesťstotridsaťdva eur deväťdesiatpäť centov), 

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 potrebe zabezpečenia 

lepšieho využitia a majetkovoprávneho usporiadania 

vzťahu k pozemkom a k stavbám a vytvorenia podmienok 

dostupného bývania prostredníctvom výstavby obecných 

nájomných bytov, najmä pre mladých obyvateľov obce 

Pravenec ale aj pre mladých ľudí z blízkeho okolia, 

ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, aby 

využili možnosť bývať v obci a pracovať v blízkom 

priemyselnom areáli. 

Kupujúci sa zaväzuje, že do 5 rokov odo dňa právo- 

platnosti rozhodnutia o povolení vkladu do katastra 

nehnuteľností, vykoná na vlastné náklady a bez nároku 

na akúkoľvek refundáciu zo strany TSK odstránenie 

stavieb, ktoré sú predmetom prevodu. 

 

       Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              34                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3   

                                  PRÍTOMNÍ:        37 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 5. 

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa k. ú. Handlová, zapísaného    

na LV č. 2769.          

 

U z n e s e n i e  číslo 854/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

predaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa 

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

zapísaného na LV č. 2769 ako:   

Parcely registra „C“: 

- pozemok CKN parc. č. 3961/1 - zastavané plochy          

a nádvoria o výmere 3657 m
2
 

- pozemok CKN parc. č. 3961/5 - zastavané plochy          

a nádvoria o výmere 1663 m
2
 

- pozemok CKN parc. č. 3961/6 - zastavané plochy           

a nádvoria o výmere 1246 m
2
 

- pozemok CKN parc. č. 3961/7 - zastavané plochy          

a nádvoria o výmere 185 m
2
 

- pozemok CKN parc. č. 3962 - ostatné plochy o výmere    

1085 m
2
 

- pozemok CKN parc. č. 3963 - ostatné plochy o výmere    

346 m
2
 



24 

 

- pozemok CKN parc. č. 3964 - ostatné plochy o výmere    

1173 m
2
 

- pozemok CKN parc. č. 3965/2 - záhrady o výmere 511 m
2
 

Stavby: 

- škola, súp. číslo 1157, postavená na parcele parc. č. 

3961/6 

- dielne, súp. č. 1367, postavené na parcele parc. č. 

3961/7 

- vonkajšie úpravy (kanalizácia, prípojka plynu, oporné 

múry, spevnené plochy betónové a asfaltové) 

- oplotenia (oplotenie školy, ihriska) 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja 

obchodnou verejnou súťažou č. „TSK/001/2015“ záujemcovi 

– kupujúcemu: HRC SK s.r.o., Ligetská 17, 972 51 

Handlová, IČO: 44 742 487, ponúknutá cena: 460 500,00 

eur (slovom: štyristošesťdesiattisíc päťsto eur). 

 

       Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              29                                                                                                                     

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVAL:       7    

                                  PRÍTOMNÍ:        36       

                                  POČET POSLANCOV: 47 

  

 5.  

 k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Zubák, zapísaného      

na LV č. 1809.          

 

    U z n e s e n i e  číslo 855/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

predaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa  

v okrese Púchov, v obci Zubák, v k. ú. Zubák, zapísaného 

na LV č. 1809 ako:  Pozemok – parcela registra „C“: 

- pozemok, parc. č. 213/4 – trvalý trávny porast o výmere 

   445 m
2
 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja 

obchodnou verejnou súťažou č. „TSK/002/2021“ záujemcovi 

– kupujúcemu: Dominik Martiš, rod. Martiš, nar. 18.04. 

1997, trvale bytom Zubák 425, 020 64 Zubák, ponúknutá 

cena: 8 900,00 eur (slovom: osemtisícdeväťsto eur).    

    

       Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              29                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       7   

                                  PRÍTOMNÍ:        36 

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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6. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby       

vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2021 zmluvným dopravcom.         

   Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

 

    U z n e s e n i e  číslo 856/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

I. b e r i e n a v e d o m i e 

    Správu o náhrade preukázanej straty za zrealizované 

služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 

doprave za rok 2021 zmluvným dopravcom; 

 

II. s c h v a ľ u j e 
    úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby 

vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 

na území Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 

pre zmluvných dopravcov: 

SAD Prievidza a. s.         vo výške   1 578 875,00 eur 

SAD Trenčín, a. s.          vo výške   3 567 638,00 eur. 

 

       Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              29                                                                                                                   

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       6   

                                  PRÍTOMNÍ:        35 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

  

 

7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
   za rok 2021.           

       Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
 

U z n e s e n i e  číslo 857/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 a 

 

s ch v a ľ u j e 

1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samo- 
správneho kraja za rok 2021 vo výške 22 007 798,93 

eur, 

2. tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č. 

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

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov nasledovne: 

a) tvorbu rezervného fondu v objeme   5 300 000,00 eur 
   b) tvorbu peňažného fondu v objeme   16 707 798,93 eur, 

3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja  

   za rok 2021 s výrokom  
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   celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

    

       Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              27                                                                                                                      

                                  PROTI:            -                                                          

                                  ZDRŽAL SA:        -    

                                  NEHLASOVAL:       8      

                                  PRÍTOMNÍ:        35   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.   

       Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 858/2022 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

  na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2022 prerokovalo a 

 

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

Stanovisko  hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného 

účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021. 

        

       Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              29                                                                                                                  

                                  PROTI:            -                                                     

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       6   

                                  PRÍTOMNÍ:        35 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

8. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja    

na roky 2022 – 2024 (1. zmena).        

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

    U z n e s e n i e  číslo 859/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo a  

 

I. s ch v a ľ u j e 
   pozmeňujúci návrh poslanca Zastupiteľstva TSK a predsedu 

Komisie pre financie, rozpočet a investície - doc. Ing. 

Jozefa Habánika, PhD. - k „Návrhu na Zmenu Rozpočtu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024        

(1. zmena)“: 

1. zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov 

určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, a to z objemu 350 000 eur 

na objem 550 000 eur, t.j. o sumu 200 000 eur,  

2. zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov 

určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy 

dodávateľským spôsobom, a to z objemu 7 500 000 eur  

na celkový objem 7 600 000 eur, t.j. o sumu 100 000 

eur, 
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3. rozpočtové krytie bežných výdavkov v úhrnnej výške       

300 000 eur bude zabezpečené z objemu prostriedkov, 

ktorý je v predkladanom materiáli „Návrh na Zmenu 

Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena)“ smerovaný 

na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP 

v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, 

4. pozmeňujúci návrh sa týka textovej časti klasického 

rozpočtu a rozpočtu v programovej štruktúre, ako aj 

tabuľkovej časti. 

 

    Hlasovanie poslancov č.19: ZA:              34                                                                                                                  

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       2   

                               PRÍTOMNÍ:        36 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 
 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom   

zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 

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

územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 

14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov „Návrh na Zmenu Rozpočtu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na roky 2022–2024 (1. zmena)“ 

a 

    

II. s ch v a ľ u j e 

Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2022-2024 (1. zmena), vrátane pozmeňujúceho návrhu poslanca 

doc. Ing. Habánika, PhD.. 

 

    Hlasovanie poslancov č.20: ZA:              33                                                                                                                   

                               PROTI:            -                                                      

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       3   

                               PRÍTOMNÍ:        36 

                               POČET POSLANCOV: 47 

   

 

9. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzných nariadení  
Trenčianskeho samosprávneho kraja.       

    Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odboru školstva 

a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.         

 

U z n e s e n i e  číslo 860/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 
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I. s ch v a ľ u j e 

pozmeňujúci návrh poslanca Zastupiteľstva TSK 

a predsedu Komisie školstva, kultúry, mládeže       

a športu - Ing. Takáča - na zmenu Návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých 

škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, v Článku 4, bod 5.:  

Pôvodná textácia:  

5. Na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou výdaj-
nej školskej jedálne poskytuje Trenčiansky samo-

správny kraj finančný príspevok vo výške: 

a) 0,21 eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej     
   školskej jedálni v rámci mesta (sídla školy 

jedálne),  

b) 0,32 eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej  
   školskej jedálni mimo mesta (sídla školy jedálne).  
 

Navrhovaná úprava:  

5. Na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou výdaj-
nej školskej jedálne poskytuje Trenčiansky samo-

správny kraj finančný príspevok vo výške uvedenej 

v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

       Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              30                                                                                                                    

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        2 

                                  NEHLASOVAL:       4   

                                  PRÍTOMNÍ:        36 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

II. s ch v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samo-

správneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, vrátane pozmeňujúceho návrhu 

poslanca Ing. Takáča. 

    

       Hlasovanie poslancov č.22: ZA:              31                                                                                                                    

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5   

                                  PRÍTOMNÍ:        36 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 9. 

b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v školskom internáte.    
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   U z n e s e n i e  číslo 861/2022 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

kraja  č.  43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním    

v školskom internáte. 

        

       Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              31                                                                                                                  

                                  PROTI:            -                                                     

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5   

                                  PRÍTOMNÍ:        36 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 9. 

c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné 

náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni   

a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.     

 

U z n e s e n i e  číslo 862/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka 

vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného 

zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni   

a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady 

týchto príspevkov. 

 

       Hlasovanie poslancov č.24: ZA:              31                                                                                                                    

                                  PROTI:            -                                                       

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5   

                                  PRÍTOMNÍ:        36 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 9. 

d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia     

       Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní  

       výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým  

       sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020.  

 

U z n e s e n i e  číslo 863/2022 
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

kraja č. 45/2022 o určovaní výšky úhrady nákladov       

na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 

2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020. 

     

       Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              31                                                                                                                  

                                  PROTI:            -                                                     

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       5   

                                  PRÍTOMNÍ:        36 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

    a investičných fondov, a v rámci programu Erasmus+.    

Predkladali: Andrea Molnárová, BSBA-vedúca Odd.ŽP a územ.plánovania 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "História Panskej 

kaplnky a pamätníku Ploština na dosah ruky", Trenčianske 

múzeum v Trenčíne.         

 

U z n e s e n i e  číslo 864/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu: 

„História Panskej kaplnky a pamätníku Ploština       

na dosah ruky“, ktorého predkladateľom je Trenčian-

ske múzeum v Trenčíne. Ciele projektu sú v súlade    

s platným Územným plánom Veľkého územného celku Tren-

čianskeho 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 celko- 

vých výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade     

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne      

do výšky 1 024,50 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške  20 490,00  EUR  
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov  

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 
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Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.26: ZA:              32                                                                                                                  

                                            PROTI:            -                                                     

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       5   

                                            PRÍTOMNÍ:        37 

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

10. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 

vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov   

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Hviezdy spájajú“, 

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov.       

 

U z n e s e n i e  číslo 865/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu: 

„Hviezdy spájajú“, ktorého predkladateľom je Gymnázium, 

Ul. 1. mája 905, Púchov. Ciele projektu 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 celko-

vých výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade     

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne       

do výšky 1 172,50 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 23 450,00 EUR    

z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov  

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

     

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.26: ZA:              32                                                                                                                  

                                            PROTI:            -                                                     

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       5   

                                            PRÍTOMNÍ:        37 

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

10. 

    c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 

       vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

   z Programu INTERREG V-A SK- CZ s názvom "Priemysel 4.0 

štartuje už v škole", Spojená škola, I. Krasku 491, 

Púchov.            

 

U z n e s e n i e  číslo 866/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo a 
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      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu: 

„Priemysel 4.0 štartuje už v škole“, ktorého predkla-

dateľom je Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov. 

Ciele projektu 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 celko-

vých výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade    

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do 

výšky 1 176,05 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 23 521,00 EUR  
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

 poločné hlasovanie poslancov en bloc č.26: ZA:              32                                                                                                                  

                                            PROTI:            -                                                     

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       5   

                                            PRÍTOMNÍ:        37 

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

10. 

d) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničná stáž - cesta k skvalitneniu odbornej prípravy 

žiakov" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou 

zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.  

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

 

U z n e s e n i e  číslo 867/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

a) poskytnutie finančných prostriedkov Strednej zdravot-

níckej škole, Školská 230, Považská Bystrica,        

so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica,       

na úhradu záverečnej platby projektu „Zahraničná stáž 

– cesta k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov“      

v rámci programu Erasmus+ vo výške 8 168,00 EUR, 

b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov Tren-

čianskemu samosprávnemu kraju vo výške 8 168,00 EUR 

Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská 

Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská 

Bystrica 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   
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z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto výdavky 

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská 

Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská 

Bystrica z iných zdrojov a finančné prostriedky 

poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom poukáže     

v plnej výške. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.26: ZA:              32                                                                                                                  

                                            PROTI:            -                                                     

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       5   

                                            PRÍTOMNÍ:        37 

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

10. 

e) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy"      

v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravot-

níckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.    

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

 

U z n e s e n i e  číslo 868/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

a) poskytnutie finančných prostriedkov Strednej zdravot-

níckej škole, Školská 230, Považská Bystrica,      

so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica      

na úhradu záverečnej platby projektu „Zahraničným 

vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy“ v rámci 

programu Erasmus+ vo výške 2 944,00 EUR, 

b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov Tren-

čianskemu samosprávnemu kraju vo výške 2 944,00 EUR 

Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská 

Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská 

Bystrica do 15 pracovných dní od prijatia záverečnej 

platby z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu. V prípade, že orga-

nizácia prekročí výdavky na projekt alebo jej 

záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej výške    

z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto výdavky 

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská 

Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská 

Bystrica z iných zdrojov a finančné prostriedky 

poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom poukáže    

v plnej výške. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.26: ZA:              32                                                                                                                  

                                            PROTI:            -                                                     

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:       5   

                                            PRÍTOMNÍ:        37 

                                            POČET POSLANCOV: 47 
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11. Návrh na vymenovanie člena Výboru pre audit.     

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž-vedúci Odd.právneho,SM a VO 

 

    U z n e s e n i e  číslo 869/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

m e n u j e 

s účinnosťou od 10.05.2022 - Ing. Katarínu KRÁĽOVÚ, Ph.D.  

za člena Výboru pre audit pre účtovnú jednotku Trenčiansky 

samosprávny kraj. 

 

    Hlasovanie poslancov č.27: ZA:              30                                                                                                                  

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       7   

                               PRÍTOMNÍ:        37 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Návrh na zmenu predsedov dozorných orgánov nemocníc v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb.zdravot.a soc.pomoci 

 

    U z n e s e n i e  číslo 870/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

riadnom zasadnutí dňa 2. mája 2022 prerokovalo a 

 

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

a) vzdanie sa PhDr. Mgr. Ľubomíra Nebeského, PhD., 

funkcie predsedu dozorného orgánu Nemocnice s poli- 

klinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava,     

k 31.03. 2020 

b) oznámenie Mgr. Ivana Bukovského, LL.M., o odmietnutí 
ujať sa funkcie predsedu dozorného orgánu Nemocnice    

s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986,      

017 26 Považská Bystrica, 

c) oznámenie Ing. Martiny Verešovej o tom, že od júla 
2021 nie je predsedom dozorného orgánu Nemocnice   

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, 

 

II. m e n u j e 
    prof. PhDr. Róberta BABEĽU, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC,  

s účinnosťou od 05.05.2022 - za predsedu 

a) dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Prievidza   

so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, 

b) dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Považská 

Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, 

c) dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Myjava, 

Staromyjavská 59, 907 01 Myjava. 

 

 

 



35 

 
       Hlasovanie poslancov č.28: ZA:              33                                                                                                                

                                  PROTI:            -                                                   

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       4   

                                  PRÍTOMNÍ:        37 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2022.       

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 871/2022 

 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-  

správneho kraja na II. polrok 2022. 

 

    Hlasovanie poslancov č.29: ZA:              33                                                                                                                  

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       4   

                               PRÍTOMNÍ:        37 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

 

Trenčín,    2.5.2022 

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 XXXVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2. mája 2022. 

 

842/2022 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

843/2022 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXV.  

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

           kraja. 

844/2022 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

           kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           na obdobie júl – december 2022.  

845/2022 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.  

   a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy  

              Gymnázia, Komenského 2/1074, Partizánske. 

846/2022 – b) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schvále- 

              nie prevodu a predaja nehnuteľného majetku –  

              pozemkov registra "C" parc. č. 1680/9 a č.1680/10 

              k. ú. Veľké Stankovce v prospech FERO s.r.o.,  

              Veľké Bierovce.   

847/2022 – c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schvále- 

              nie zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov  

              vo vlastníctve TSK s pozemkami vo vlastníctve Obce 

              Chocholná - Velčice v k. ú. Chocholná – Velčice.  

848/2022 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rako-  

              ľuby v prospech Janky Matlákovej rod. Koníčkovej. 

849/2022 – e) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 

              k pozemkom od Mesta Púchov.     

850/2022 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien  

              v k. ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Západoslo- 

              venskej distribučnej, a.s..    

851/2022 – g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej 

              verejnej súťaže: SOŠ Nové Mesto nad Váhom – Sociálna 

              budova na parc. č. 2493/29 s prísl..  

852/2022 – h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK  

              v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto  

              nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

853/2022 – i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľ- 

              ného majetku v k. ú. Pravenec, z dôvodu hodného 

              osobitného zreteľa.  

854/2022 – j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľ- 

              ného majetku nachádzajúceho sa k. ú. Handlová,  

              zapísaného na LV č. 2769.   

855/2022 – k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľ- 

              ného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Zubák, 

              zapísaného na LV č. 1809.  
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856/2022 – Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované  

           služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

           doprave za rok 2021 zmluvným dopravcom.   

857/2022 – a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho 

              kraja za rok 2021.     

858/2022 – b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu  

              Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

              za rok 2021.      

859/2022 – Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

           kraja na roky 2022 – 2024 (1. zmena).   

860/2022 – Návrhy na schválenie Všeobecne záväzných nariadení  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja.     

a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 

o financovaní základných umeleckých škôl, jazyko-

vých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

861/2022 – b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

              Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 

o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

              úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom  

              internáte. 

862/2022 – c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 

              o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

              nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka 

              vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku 

              zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady 

              v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

              a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.  

863/2022 – d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

              Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 

              o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium  

              v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 

              v znení VZN TSK č. 29/2020.  

864/2022 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti  

           o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych  

           štrukturálnych a investičných fondov, a v rámci  

           programu Erasmus+.         

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti      
o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu 

malých projektov z Programu INTERREG V-A SK-CZ 

s názvom "História Panskej kaplnky a pamätníku 

Ploština na dosah ruky", Trenčianske múzeum     

v Trenčíne.     

865/2022 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu  

              malých projektov z Programu INTERREG V-A SK-CZ 

              s názvom „Hviezdy spájajú“, Gymnázium, Ul. 1. mája 

              905, Púchov.    
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866/2022 - c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu 

              malých projektov z Programu INTERREG V-A SK-CZ 

              s názvom "Priemysel 4.0 štartuje už v škole",  

              Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov.  

867/2022 – d) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov 

              k projektu "Zahraničná stáž - cesta k skvalitneniu  

              odbornej prípravy žiakov" v rámci programu Erasmus+ 

              realizovanému Strednou zdravotníckou školou,  

              Školská 230, Považská Bystrica. 

868/2022 – e) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov 

              k projektu "Zahraničným vzdelávaním učiteľov  

              k vyššej kvalite školy" v rámci programu Erasmus+  

              realizovanému Strednou zdravotníckou školou,  

              Školská 230, Považská Bystrica.    

869/2022 – Návrh na vymenovanie člena Výboru pre audit.   

870/2022 - Návrh na zmenu predsedov dozorných orgánov nemocníc 

           v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv- 

           neho kraja.  

871/2022 – Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Tren- 

           čianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2022. 

   


