
U Z N E S E N I A 

z XXIX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 10. 5. 2021 

  

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

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 647/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: MUDr. Peter OULEHLE  

       II. overovateľ: Ing. Juraj MALÁŇ 

                 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              37                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        1 

                               NEHLASOVAL:       - 

                               PRÍTOMNÍ:        38        

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XXIX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 10.5.2021:   
  

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

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVIII. 
    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  

    2021.  

    Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 
    a prijatých opatreniach. 

    Predkladá: Ing. Marek Briestenský – pover.riadením Úradu TSK  

 

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    ___ 

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

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove – 
škola, Školská 1477/2A, súpisné č. 1477, na pozemku 

parcela KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

b) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín   

z evidencie formou fyzickej likvidácie.   
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c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    

k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka - 

Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky. 

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

na LV č. 11866. 

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

na LV č. 2708. 

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

parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech ORAVING 

Real s.r.o., Námestovo. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu        
a zámeny nehnuteľného majetku - pozemku parc. č. 1654/41 

vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č. 1654/38, 1654/39 

vo vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. Beckov. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "E" p. č. 2622/1, 6102/3 a registra "C"    

p. č. 6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech 

Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská 

Bystrica. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 704/1 k. ú. Zemianske Lieskové      

v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej 

rod. Bučkovej. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie   

v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

k) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 

3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

l) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - rodinný dom súpisné číslo 93 v k. ú. 

Chocholná - Velčice.   

m) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - sklad súpisné číslo 2915 v k. ú. Trenčín. 

n) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva       
k nehnuteľnosti od spoločnosti MATADOR Real Estate, 

s.r.o., Púchov. 

 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok   
    Trenčianskeho samosprávneho kraja.     ___ 

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

a) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok  
Trenčianskeho samosprávneho kraja voči Rozvojovej agentúre 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia   

v likvidácii, Trenčín. 

b) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky podľa 
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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8. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby   

vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2020 zmluvným dopravcom. 

   Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. Odboru dopravy  

 

9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
   za rok 2020.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.  

       Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja   
na roky 2021 – 2023 (1. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.____________  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza. 

   Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č.6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 

671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

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

 

12. Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samo- 
správnom kraji do roku 2028. 

Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odboru škol. a kult. 

 

13. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-

tičných fondov.        ____   

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ       

s názvom "Zlepšenie a informatizácia dištančného a online 

vzdelávania na stredných všeobecnovzdelávacích 

inštitúciách", Gymnázium Prievidza. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", Gymnázium 

Púchov. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", Spojená škola 

Púchov. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "E-learning - vzdělávání bez hranic ve 21. 

století", Gymnázium Považská Bystrica. 
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e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Společně on-line Opava a Pruské", SOŠ Pruské. 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou 

spoluprácou partnerských škôl", SOŠ Považská Bystrica. 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "3D vizualizácia a spoločná výuka", SPŠ Myjava. 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Praktické vyučování ve virtuálním světe         

v cezhraničnej spolupráci", SPŠ Nové Mesto nad Váhom. 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ     

s názvom "Tradície v 21. storočí", ŠUP Trenčín. 

j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ     

s názvom "Online vzdělávání a inovace vzdělávacích 

programů zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza", 

SZŠ Prievidza. 

k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 2014-

2021 s názvom "Zelená Európa - naša zelená škola", 

Gymnázium Partizánske. 

 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2021.  

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

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

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              38                                                                                                              

                           PROTI:            -                                                         

                           ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       - 

                           PRÍTOMNÍ:        38        

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

  Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 648/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 10. mája 2021 prerokovalo a 

 

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

   Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVIII.      

   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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    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  

    2021.             

    Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 649/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 10. mája 2021 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

   Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčian-  

   skeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 2021. 

 
    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              34                                                                                                             

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       6 

                               PRÍTOMNÍ:        40      

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 
    a prijatých opatreniach.         

    Predkladal: Ing. Marek Briestenský – pover.riadením Úradu TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 650/2021 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 
 

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

1. Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 
2. Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených  

kontrolou hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

ktorej účelom bolo preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov pri využívaní 

verejných prostriedkov a majetku. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              33                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       8 

                               PRÍTOMNÍ:        41      

                               POČET POSLANCOV: 47 
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6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

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

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove – 
škola, Školská 1477/2A, súpisné č. 1477, na pozemku  

parcela KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.       

 

U z n e s e n i e  číslo 651/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 
o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie 

SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 

Partizánske, na základe zákona č. 446/2001 Z. z.    

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a III. časti Čl. 10 ods. 3 písm. a) bod i. 

Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samospráv-

neho kraja v platnom znení, nachádzajúceho sa v okrese 

Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie 

Partizánske, zapísanej na LV č. 2851 v časti A: 

Majetková podstata: 

stavba – škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 

nachádzajúca sa na pozemku parcela KN-C č. 3238/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 795 m
2
, a to 

nebytových priestorov o celkovej výmere 241,08 m
2
, 

nachádzajúcich sa v tejto budove. 

 

II. s ch v a ľ u j e 

     nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Strednej 

odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 

Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 

Partizánske, nachádzajúceho sa v okrese Partizánske,  

v obci Partizánske, katastrálne územie Partizánske, 

zapísaného na LV č. 2851 v časti A: Majetková podstata: 

stavba – škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 

nachádzajúca sa na pozemku parcela KN-C č. 3238/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 795 m
2
, a to 

nebytových priestorov o celkovej výmere 241,08 m
2
, 

nachádzajúcich sa v tejto budove 

v prospech nájomcu: Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza 

Sklené, Sklené 327, 038 47 Sklené, IČO: 37904167,    

za celkovú cenu nájmu 1,00 eur/m
2
/rok na dobu určitú – 

10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa       

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov. 

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme v podobe 

rozšírenia priestorov pre potreby Cirkevnej základnej 

školy s materskou školou Jána Krstiteľa, Partizánske, 

ktorú daný záujemca v týchto priestoroch už niekoľko 
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rokov úspešne prevádzkuje. Žiadateľ o prenájom navyše 

prejavil záujem z vlastných zdrojov technicky zhodno-

tiť nebytové priestory, ktoré by získal do nájmu, 

pričom tieto budú slúžiť ako budúca jedáleň, telocvič-

ňa, spoločenská miestnosť, či ďalšia trieda pre deti   

a kancelária pre pedagógov. 

 

     Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              31                                                                                                            

                                PROTI:            -                                                        

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:      10 

                                PRÍTOMNÍ:        41     

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 6.  

b) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení    

   majetku TSK v správe SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín   

   z evidencie formou fyzickej likvidácie.      

 

  U z n e s e n i e  číslo 652/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 10.05. 2021 prerokovalo a 

 

     r o z h o d l o  

1. o neupotrebiteľnosti majetku vo vlastníctve Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, v správe správcu Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín, IČO:37915568, evidovaného v účtovnej 

evidencií správcu ako: 

NM Prístrešok pre autá a dielne, časť Prístrešok pre autá  

- inventárne číslo: 021-10/19 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.12.1972 

- obstarávacia cena: 13 901,71 eur 

2. o vyradení majetku špecifikovaného v bode 1. tohto 
uznesenia z evidencie dňom jeho likvidácie. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              31                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:      10 

                                 PRÍTOMNÍ:        41     

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 6.     

c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena        
   k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka –  

   Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra  

   Slovenskej republiky.         

 

   U z n e s e n i e  číslo 653/2021 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

   zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 
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nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúceho v povin-

nosti povinného z vecného bremena, ktorým je Slovenská 

republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SR, strpieť na pozemku 

registra KNC parcela číslo 1247, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 2005 m
2
, nachádzajúcom sa    

v obci Dubnica nad Váhom, okres Dubnica nad Váhom, 

katastrálne územie Dubnica nad Váhom, evidovanom Okresným 

úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2312,      

v rozsahu podľa Geometrického plánu číslo 50391551-12-21 

na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej 

siete na pozemku CKN p. č. 1247, zo dňa 02.02.2021, 

vyhotoviteľ GEOAGRO, s.r.o., Ivanovce 264, IČO 50391551, 

úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Ilava 

dňa 11.02.2021 pod číslom G1-50/2021, právo na: 

 uloženie inžinierskej siete zrealizovanej ako objekt 

SO:102-prípojka NN v rámci stavby „Rekonštrukcia budovy 

CSS-AVE“, vrátane jej údržby, opráv, rekonštrukcie a od-

stránenia, 

 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,      

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36126624, 

 na dobu neurčitú, 

 za jednorazovú náhradu určenú povinnému z vecného 
bremena vo výške 106,55 EUR (slovom: stošesť eur 

päťdesiatpäť centov) za celý záber podľa Znaleckého 

posudku číslo 64/2021 zo dňa 04.03.2021, znalca Ing. 

Ľuboša Haviera, Duklianskych hrdinov 869/4, 911 05 

Trenčín, evidenčné číslo znalca 911056. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              28                                                                                                               

                                  PROTI:            -                                                          

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:      13 

                                  PRÍTOMNÍ:        41     

                                  POČET POSLANCOV: 47 
 

 

 6. 

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

na LV č. 11866.          

 

          U z n e s e n i e  číslo 654/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho  

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

Prievidza, zapísaného na LV č. 11866: 

stavby: dielne, kotolňa -  súp. č. 436 na pozemku parc. č. 

3905/1 

pozemky: parcely registra „C“: 
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parc. č. 3905 / 1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   

1 475 m² 

       parc. č. 3946 / 5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

       910 m² 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja 

obchodnou verejnou súťažou „č. TSK/019/2014 – OVS“      

a výsledku elektronickej aukcie víťaznému uchádzačovi – 

kupujúcemu: Ing. Jánovi Doničovi, trvale bytom ul. Nová 

598/18, 972 17 Kanianka, za kúpnu cenu vysúťaženú         

v elektronickej aukcii vo výške 238 100,00 eur (slovom: 

dvestotridsaťosemtisíc sto eur) v podiele 1/1- ina. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              30                                                                                                              

                                  PROTI:            -                                                         

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:      10 

                                  PRÍTOMNÍ:        40     

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 6. 

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

na LV č. 2708.          

 

U z n e s e n i e  číslo 655/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

predaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa 

v okrese: Prievidza, obec : Handlová, k. ú. Handlová, 

zapísaného na LV č. 2708 ako: 

Stavba:  

- domov mládeže, súp. č. 236, postavený na pozemku parc.  

  č. 2331 s príslušenstvom 

Pozemky – parcely registra “C”:  

- pozemok, parc. číslo 2331 – zastavaná plocha a nádvorie    

  o výmere 1987 m², 

- pozemok, parc. číslo 2332 – ostatná plocha o výmere 725 m² 
na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja 

obchodnou verejnou súťažou č. „TSK/001/2019“ záujemcovi – 

kupujúcemu: RI s.r.o., Dlhá ulica 426/3, 971 01 

Prievidza, IČO: 51 482 231, v podiele 1/1-ina za kúpnu 

cenu 305 000,00 eur (slovom: tristopäťtisíc eur). 

 

      Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              29                                                                                                              

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:      11 

                                 PRÍTOMNÍ:        40     

                                 POČET POSLANCOV: 47 
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 6. 

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

   parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech ORAVING  

   Real s.r.o., Námestovo.        

 

       U z n e s e n i e  číslo 656/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

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

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese 

Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom 

území Beckov, zapísaného na LV č. 1831 v časti A: 

Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované     

na katastrálnej mape:  

   - pozemok parc. č. 1654/35 o výmere 54 m
2, druh    

     pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

   - pozemok parc. č. 1654/36 o výmere 734 m
2, druh  

    pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

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 Nové Mesto nad Váhom, v obci 

Beckov, v katastrálnom území Beckov, zapísaného na LV 

č. 1831 v časti A: Majetková podstata - Parcely 

registra „C“ evidované na katas-trálnej mape: 

- pozemok parc. č. 1654/35 o výmere 54 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1654/36 o výmere 734 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

    v prospech kupujúceho - ORAVING Real s.r.o., Nábrežie 

1164/13, 029 01 Námestovo, IČO: 36 768 413 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu   

vo výške 72 054,72 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisíc 

päťdesiatštyri eur sedemdesiatdva centov) ako prevod 

pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 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 trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,      

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa  
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v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katas- 

trálnom území Beckov, zapísaného na LV č. 1831 v časti 

A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované 

na katastrálnej mape: 

- pozemok parc. č. 1654/35 o výmere 54 m
2, druh     

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1654/36 o výmere 734 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

      v prospech kupujúceho - ORAVING Real s.r.o., Nábrežie 

1164/13, 029 01 Námestovo, IČO: 36 768 413 do výluč-

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

72 054,72 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisíc päťdesiat-

štyri eur sedemdesiatdva centov) ako prevod pozemkov 

zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:              30                                                                                                              

                                   PROTI:            -                                                         

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:      10 

                                   PRÍTOMNÍ:        40        

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 
 6. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a zámeny 
nehnuteľného majetku - pozemku parc. č. 1654/41 vo vlast-

níctve TSK s pozemkami parc. č. 1654/38, 1654/39 vo vlast- 

níctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. Beckov.  _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 657/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

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

nom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

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

v katastrálnom území Beckov, parcela registra „C“: 

          - pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m
2, druh  

            pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020    

na oddelenie parcely č. 1654/41, vyhotoveným dňa 

1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., 

Železničná 32/1155, Nové Mesto nad Váhom, úradne 

overeným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 

61/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“  

parc. č. 1654/31 o výmere 809 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 
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Majetková podstata na LV č. 1831. 

 

II. u r č 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 Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov,      

v katastrálnom území Beckov, parcela registra „C“: 

           - pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m
2, druh 

             pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020  

na oddelenie parcely č. 1654/41, vyhotoveným dňa 

1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., 

Železničná 32/1155, Nové Mesto nad Váhom, úradne 

overeným Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 

61/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“  

parc. č. 1654/31 o výmere 809 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 1831, 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve K.L.K. 

spol. s r.o., 916 31 Kočovce č. 431, v okrese Nové 

Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území 

Beckov, zapísaného na LV č. 1041 v časti A: Majetková 

podstata - Parcely registra „C“ evidované na katas-

trálnej mape: 

- pozemok parc. č. 1654/38 o výmere 11 m
2, druh    

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

           - pozemok parc. č. 1654/39 o výmere 96 m2, druh 

             pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

celkom o výmere 107 m
2
, 

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 ch 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 Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov,      

v katastrálnom území Beckov, parcela registra „C“: 

- pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m
2
, druh   

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020 

na oddelenie parcely č. 1654/41, vyhotoveným dňa 

1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., Želez-

ničná 32/1155, Nové Mesto nad Váhom, úradne overeným 

Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 
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odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 61/2021, oddelením 

od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1654/31     

o výmere 809 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha      

a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata 

na LV č. 1831. 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve K.L.K. 

spol. s r.o., 916 31 Kočovce č. 431, v okrese Nové 

Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území 

Beckov, zapísaného na LV č. 1041 v časti A: Majetková 

podstata - Parcely registra „C“ evidované na katas-

trálnej mape: 

- pozemok parc. č. 1654/38 o výmere 11 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 1654/39 o výmere 96 m
2, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

celkom o výmere 107 m
2
, 

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. 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním v sume     

3 813,00 EUR (slovom: tritisícosemstotrinásť eur)    

zo strany K.L.K. spol. s r.o., 916 31 Kočovce č. 431, 

IČO: 31 437 656, ktorá bude doplatená na účet Tren-

čianskeho samosprávneho krajav lehote do 30 dní odo 

dňa účinnosti zámennej zmluvy uzavretej na základe 

tohto uznesenia. 

 

       Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              29                                                                                                            

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:      11 

                                  PRÍTOMNÍ:        40     

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 6. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "E" p. č. 2622/1, 6102/3 a registra "C" p. č. 

6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.   

 

       U z n e s e n i e  číslo 658/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny   

kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch zapísaných 

na LV č. 9467 k. ú. Považská Bystrica, nachádzajúcich sa 

v obci Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, 

parcely registra „E“ 
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- pozemok parc. č. 2622/1 o výmere 1145 m

2
, druh pozemku 

  orná pôda, 

- pozemok parc. č. 6102/3 o výmere 17257 m
2
, druh  

  pozemku ostatná plocha, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 6102/170 o výmere 285 m
2
, druh 

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie: 

 uloženie inžinierskych sietí - vodovodu s pásmom 
ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného 

okraja uloženého potrubia 

v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 2/20 na zria-

denie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete 

cez pozemok parcela reg. C – KN č. 2612/1,2612/3, 

2617/5, 6102/2, 6102/20, 6102/29, 6102/116, 6102/121, 

6102/170, a reg. E – KN č. 2611/2, 2614/1, 2614/3, 

2615/2, 2618, 2619, 2620, 2621,  2622/1,  6102/3,  6111/4,  

6111/22, ktorý vyhotovil dňa 20.01.2020 Ing. Ladislav 

Rajninec, Geoprojekt - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7,    

911 01 Trenčín, IČO: 36 339 377 a bol úradne overený 

Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom 

dňa 11.02.2020 pod číslom 71/2020 

 vstup na dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere za úče-

lom prevádzkovania vodovodu, jeho opravy a údržby 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Považskej  

vodárenskej spoločnosti a.s., ul. Nová 133, 017 01 

Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 

za odplatu - jednorazovú náhradu v zmysle platných Zásad   

hospodárenia s majetkom TSK, ktorá pre Mesto Považská  

Bystrica činí sumu vo výške 13,92 EUR/m
2
, čo je pri výmere 

463 m
2 
náhrada celkom vo výške 6 444,96 EUR (slovom: 

šesťtisíc štyristoštyridsaťštyri eur deväťdesiatšesť 

centov). 

 

       Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              31                                                                                                               

                                  PROTI:            -                                                          

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       9 

                                  PRÍTOMNÍ:        40      

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

6.  

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 704/1 k. ú. Zemianske Lieskové       

v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej  

rod. Bučkovej.          

 

      U z n e s e n i e  číslo 659/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
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povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj 

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísaného na LV 

č. 799 k. ú. Zemianske Lieskové, nachádzajúceho sa v obci 

Melčice - Lieskové, okres Trenčín, 

      parcela  registra „C“ 

      - pozemok parc. č. 704/1 o výmere 4483 m
2
, druh pozemku 

        zastavaná plocha a nádvorie: 

 umiestnenie a uloženie kanalizačnej a plynovej prípojky 

   v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 45403066- 

052/2021 na zriadenie vecného bremena na pozemku č. 

704/1, ktorý vyhotovila dňa 26.03.2021 Ing. Eva 

Bajzíková, MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska 79,  

911 01 Trenčín, IČO: 45403066 a bol úradne overený 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 

09.04.2021 pod číslom 436/21 (diel č. 1 vo výmere  

13 m
2
, diel č. 2 vo výmere 19 m

2
) 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok 
automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom vykonávania 

údržby a opráv kanalizačnej a plynovej prípojky 

 na dobu neurčitú 

 v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej 
rod. Bučkovej, obaja bytom Švermova 1615/31, 911 01 

Trenčín a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ 

parc. č. 244/3 o výmere 762 m
2
, druh pozemku záhrada  

a parc. č. 244/18 o výmere 215 m
2
, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie a rodinného domu (t. č. 

rozostavaný) na parc. č. 244/18 k. ú. Zemianske Lieskové 

 za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec  

Melčice - Lieskové vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri 

výmere 32 m
2 
jednorazová náhrada celkom vo výške 177,60 

EUR (slovom: stosedemdesiatsedem eur šesťdesiat centov). 

 

      Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              30                                                                                                              

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:      10 

                                 PRÍTOMNÍ:        40     

                                 POČET POSLANCOV: 47 

  

 6. 

   j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

      registra "C" parc. č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie    

      v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.    

     

      U z n e s e n i e  číslo 660/2021 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

  na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povin-

ného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny kraj      

so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom na LV č. 
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2574 k. ú. Trenčianske Jastrabie, nachádzajúcom sa v obci 

Trenčianske Jastrabie, v okrese Trenčín, 

parcela registra „C“  

- pozemok  parc. č. 3983/1 o výmere  26827 m
2
, druh  

  pozemku zastavaná plocha a nádvorie: 

 ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí – 

plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 

vybudovaných na pozemku registra „C“ parc. č. 3983/2  

o výmere 4595 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha        

a nádvorie k.ú. Trenčianske Jastrabie 

v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 36335924-001-

21 na vyznačenie vecného bremena na práva uloženia plyno-

vodu vo vyznačenom rozsahu, ktorý bol vyhotovený dňa 

05.03. 2021 Ing. Danielom Panákom, Súkromná Geodézia 

Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 

a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 15.03.2021 pod č. 302/21 (diel č. 2 vo výmere 

326 m
2
), 

 prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného  

z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynáren-

ských zariadení vybudovaných na pozemku registra „C“ 

parc. č. 3983/2 o výmere 4595 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie k.ú. Trenčianske Jastrabie, pričom 

toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje     

na celú dotknutú nehnuteľnosť 

 na dobu neurčitú 

 v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena 

– SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, IČO: 35 910 739 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec Tren-

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

326 m
2 
jednorazová náhrada celkom vo výške 1 809,30 EUR 

(slovom: tisícosemstodeväť eur tridsať centov), ktorú 

uhradí Peter Petrušek, S. Chalupku 1427/8, 911 01 Trenčín. 

 

      Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              31                                                                                                              

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       9 

                                 PRÍTOMNÍ:        40      

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

6. 

k) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 

3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava.     

 

      U z n e s e n i e  číslo 661/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 
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jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

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

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

za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN 

pod Z - 353/2021, ktoré spočíva v práve zriadenia elektro-

energetických zariadení (káblové NN vedenie) a v práve 

vstupu na zaťažené nehnuteľnosti v rozsahu nevyhnutnom    

na výkon povolenej činnosti z dôvodu obmedzenia vlastníc-

keho práva k zaťaženým nehnuteľnostiam vybudovaním    

elektroenergetického zariadenia v prospech vlastníka 

elektroenergetického zariadenia spoločnosti Západoslovenská 

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

Bratislava v súlade s geometrickým plánom č. 34125361-

458/2020 na pozemku registra CKN parc. č. 3983/1, zm. č. 

61/21, 72/21. 

 stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majet-

kom TSK, ktorá pre obec Trenčianske Jastrabie činí sumu 

vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 7 m

2 
jednorazová 

náhrada celkom vo výške 38,85 EUR (slovom: tridsaťosem 

eur osemdesiatpäť centov), ktorú uhradí oprávnený     

z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s., 

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

 

      Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              33                                                                                                               

                                 PROTI:            -                                                          

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        40      

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

6. 

l) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - rodinný dom súpisné číslo 93 v k. ú. Chocholná 

- Velčice.           _ 

 

U z n e s e n i e  číslo 662/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

      na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a  

     

     r o z h o d l o 

1. o neupotrebiteľnosti nasledujúceho nehnuteľného majetku   

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

územných celkov v znení neskorších predpisov a článku 

33 ods. 1 a 2 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčian-

skeho samosprávneho kraja v platnom znení, vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachá-

dzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Chocholná – 

Velčice, v k. ú. Chocholná – Velčice: 

- Stavba – rodinný dom, súpisné č. 93, postavená    
na pozemku registra „C“, parc. č. 580, zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaná na LV č.119, inventárne 

číslo: 021-298, dátum zaradenia do majetkovej eviden-

cie: 25.10.2018, v nadobúdacej hodnote 12 009,28 eur, 
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2. o vyradení nehnuteľného majetku (stavby) špecifikova-

ného v bode 1. tohto uznesenia z evidencie v súlade   

s Článkom 33 ods. 3 písm. c) – (i) Zásad hospodárenia 

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom 

znení, dňom jeho fyzickej likvidácie. 

 

      Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              33                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        40      

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

6. 

m) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - sklad súpisné číslo 2915 v k. ú. Trenčín.  

 

      U z n e s e n i e  číslo 663/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a  

 

     r o z h o d l o 

1. o neupotrebiteľnosti nasledujúceho nehnuteľného majetku   
na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov a článku 

33 ods. 1 a 2 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčian-

skeho samosprávneho kraja v platnom znení, vo výlučnom 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádza-

júceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v k. ú. 

Trenčín: 

- Stavba – sklad, súpisné č. 2915, postavená na pozemku   
registra „C“, parc. č. 3719, zastavaná plocha        

a nádvorie, zapísaná na LV č. 8785, inventárne číslo: 

021-345, dátum zaradenia do majetkovej evidencie:   

14.01.2020, v nadobúdacej hodnote 1 699,31 eur, 

2. o vyradení nehnuteľného majetku (stavby) špecifikovaného 
v bode 1. tohto uznesenia z evidencie v súlade s Článkom 

33 ods. 3 písm. c) – (i) Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení dňom 

jeho fyzickej likvidácie. 

 

      Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              33                                                                                                                 

                                 PROTI:            -                                                           

                                 ZDRŽAL SA:        -  

                                 NEHLASOVAL:       7 

                                 PRÍTOMNÍ:        40      

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 6. 

   n) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva        

      k nehnuteľnosti od spoločnosti MATADOR Real Estate,  

      s.r.o., Púchov.          

 

      U z n e s e n i e  číslo 664/2021 
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      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 
s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výluč-

nom vlastníctve MATADOR Real Estate, s.r.o., so sídlom 

Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, IČO: 36 332 551, 

evidovanej Katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov, 

pre katastrálne územie Horné Kočkovce, obec: Púchov, 

okres: okres Púchov, na LV č. 4102 v ČASTI A: MAJETKOVÁ 

PODSTATA ako: 

- pozemok - parcela registra “C“ KN č. 1535 – ostatná plocha 

  o výmere 3189 m
2
, 

kúpou v podiele 1/1 k celku za celkovú kúpnu cenu  

127 560,- € bez DPH (slovom: stodvadsaťsedemtisícpäťsto-

šesťdesiat eur), to je 153 072,- € s DPH (slovom: stopäť-

desiattritisícsedemdesiatdva eur). 

 

      Hlasovanie poslancov č.19: ZA:              38                                                                                                           

                                 PROTI:            1                                                       

                                 ZDRŽAL SA:        1 

                                 NEHLASOVAL:       2 

                                 PRÍTOMNÍ:        42       

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok   
    Trenčianskeho samosprávneho kraja.     ___ 

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

a) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok  
Trenčianskeho samosprávneho kraja voči Rozvojovej agentúre 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia   

v likvidácii, Trenčín.         

 

      U z n e s e n i e  číslo 665/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo podľa článku 34, ods.  

     (3), bod 3.1., písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom  

      Trenčianskeho samosprávneho kraja a 

     s ch v a ľ u j e 

odpísanie pohľadávok Trenčianskeho samosprávneho kraja   

spolu vo výške 24 118,90 EUR voči dlžníkovi Rozvojová 

agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková 

organizácia v likvidácii, so sídlom Nám. sv. Anny 9, 911 62 

Trenčín, IČO: 36 119 687, z dôvodu ich nevymožiteľnosti 

podľa článku 34, ods. (1), bod 1.2., písm. d) a f) Zásad 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
     Hlasovanie poslancov č.20: ZA:              29                                                                                                             

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:      13 

                                 PRÍTOMNÍ:        42     
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                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

b) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky podľa 
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.      

 

      U z n e s e n i e  číslo 666/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky: Centrum sociálnych  

služieb – NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov vo výške 7 473,89 

eur voči dlžníkovi Ľubomírovi Kolesárovi, nar. 20.08.1957,  

zomr. 23.10.2019, posledný trvalý pobyt CSS – NÁDEJ, 018 21 

Dolný Lieskov. 

 

      Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              32                                                                                                            

                                 PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:      11 

                                 PRÍTOMNÍ:        43     

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

2020 zmluvným dopravcom.         

   Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. Odboru dopravy  

 

   U z n e s e n i e  číslo 667/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 10.05.2021 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 2020 zmluvným dopravcom; 

 

II. s ch 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 2020 

pre zmluvných dopravcov: 

       SAD Prievidza a. s. vo výške 2 117 143,00 eur 

       SAD Trenčín, a. s.  vo výške    3 885 709,00 eur. 

 

    Hlasovanie poslancov č.22: ZA:              32                                                                                                              

                               PROTI:            -                                                         

                               ZDRŽAL SA:        1 

                               NEHLASOVAL:       9 

                               PRÍTOMNÍ:        42       

                               POČET POSLANCOV: 47 



21 

 
9.  

   a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  za rok 2020.            

      Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

      U z n e s e n i e  číslo 668/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 10.5.2021 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 2020 a 

 

      s ch v a ľ u j e 

1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samo-
správneho kraja za rok 2020 vo výške 17 579 304,22 eur, 

2. tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004  
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov nasledovne:  

a) tvorbu rezervného fondu v objeme    6 100 000,00 eur 
b) tvorbu peňažného fondu v objeme    11 479 304,22 eur 

3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 
2020 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad. 

 

      Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              42                                                                                                              

                                 PROTI:            -                                                         

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:       1 

                                 PRÍTOMNÍ:        43      

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 9. 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.   

       Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

       U z n e s e n i e  číslo 669/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 10. mája 2021 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 2020. 

 

       Hlasovanie poslancov č.24: ZA:              42                                                                                                            

                                  PROTI:            -                                                         

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       1 

                                  PRÍTOMNÍ:        43      

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja   

na roky 2021 – 2023 (1. zmena).       

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

    U z n e s e n i e  číslo 670/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 10.5.2021 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 2021 – 2023 (1. zmena)“ 

a 
 

s c h v a ľ u j e 

Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2021-2023 (1. zmena) 

 

    Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              38                                                                                                            

                               PROTI:            1                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       4 

                               PRÍTOMNÍ:        43      

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.____________  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.    

      Predkladala: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

      U z n e s e n i e  číslo 671/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.06.2021 - Dodatok č. 2 k Zriaďovacej 

listine Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, 

Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8,971 01 Prievidza, 

číslo: TSK/2019/03316-1 zo dňa 28.01.2019, IČO: 52164284. 

  

      Hlasovanie poslancov č.26: ZA:              31                                                                                                                

                                 PROTI:            -                                                           

                                 ZDRŽAL SA:        -  

                                 NEHLASOVAL:      12 

                                 PRÍTOMNÍ:        43     

                                 POČET POSLANCOV: 47 
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11. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č.6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 671/23, 

018 41 Dubnica nad Váhom.        

Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odb.zdrav.a SP 

 

U z n e s e n i e  číslo 672/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.07.2021 - Dodatok č. 6 k Zriaďovacej 

listine Centrum sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov 

č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00632384, 

schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja dňa 28.02.2007 uznesením č. 167/2007. 

 

      Hlasovanie poslancov č.27: ZA:              30                                                                                                             

                                 PROTI:            -                                                        

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVAL:      13 

                                 PRÍTOMNÍ:        43     

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samo- 
správnom kraji do roku 2028.        

Predkladala: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

U z n e s e n i e  číslo 673/2021 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

Koncepciu rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom 

samosprávnom kraji do roku 2028. 

 

    Hlasovanie poslancov č.28: ZA:              27                                                                                                            

                               PROTI:            -                                                       

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:      15 

                               PRÍTOMNÍ:        42     

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

a investičných fondov.        ___ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ     

s názvom "Zlepšenie a informatizácia dištančného a online 

vzdelávania na stredných všeobecnovzdelávacích inštitú-

ciách", Gymnázium Prievidza.       
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       U z n e s e n i e  číslo 674/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí 10.5.2021 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

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

„Zlepšenie a informatizácia dištančného a online 

vzdelávania na stredných všeobecnovzdelávacích 

inštitúciách“, ktorého predkladateľom je Gymnázium 

Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 

Prievidza. 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 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne      

do výšky 6 544,06 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 130 881,15 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov  EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", 

Gymnázium Púchov.          

 

       U z n e s e n i e  číslo 675/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„Myslieť – Tvoriť – Spolupracovať“, 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; 
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

7 074,16 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 141 483,13 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", Spojená 

škola Púchov.         _ 

 

U z n e s e n i e  číslo 676/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

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

„Myslieť – Tvoriť – Spolupracovať“, ktorého predklada-

teľom 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 Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

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

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

celkových  výdavkov projektu a poskytnutého NFP        

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 

maximálne do výšky 6 914,47 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 138 289,23 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 
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d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-vratný 

finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ     

s názvom "E-learning - vzdělávání bez hranic ve 21. 

století", Gymnázium Považská Bystrica.     _ 

 

U z n e s e n i e  číslo 677/2021 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

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

„E-learning – vzdělávání bez hranic ve 21. století“, 

ktorého predkladateľom je Gymnázium, Školská 234/8, 

Považská Bystrica. 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 spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

14 854,04 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 297 080,79 EUR   
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov     

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Společně on-line Opava a Pruské", SOŠ 

Pruské.            

 

       U z n e s e n i e  číslo 678/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finan-
čného príspevku za účelom realizácie projektu  

„Společně on-line Opava a Pruské“, ktorého predkla-

dateľom je Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské. 

Ciele projektu sú v súlade s platným Územným plánom 

Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien-

kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

2 945,35 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 58 906,77 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Zvyšovanie kvality technických odborov 

úzkou spoluprácou partnerských škôl", SOŠ Považská 

Bystrica.           

 

       U z n e s e n i e  číslo 679/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finan-
čného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou spoluprácou 

partnerských škôl“, ktorého predkladateľom je Stredná 

odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 

Považská Bystrica. Ciele projektu sú v súlade s platným 

Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja 

a platným Programom hospodárskeho a socialneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie     
   realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových   

   výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien- 

   kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

          4 725,00 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 94 500,00 EUR 
          z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov  

          zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 
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                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "3D vizualizácia a spoločná výuka", SPŠ 

Myjava.            

 

  U z n e s e n i e  číslo 680/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„3D vizualizácia a spoločná výuka“, ktorého predkla-

dateľom je Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 

Myjava. 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 spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

15 212,47 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 304 249,36 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Praktické vyučování ve virtuálním světe   

v cezhraničnej spolupráci", SPŠ Nové Mesto nad Váhom.  

 

       U z n e s e n i e  číslo 681/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného   
finančného príspevku za účelom realizácie projektu  
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„Praktické vyučování ve virtuálním světe v cezhraničnej 

spolupráci“, ktorého predkladateľom je Stredná 

priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom.  

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 spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky    

5 325,10 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 106 502,00 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Tradície v 21. storočí", ŠUP Trenčín.  

 

       U z n e s e n i e  číslo 682/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„Tradície v 21. storočí“, ktorého predkladateľom je 

Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín. 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 spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

4 518,52 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 90 370,30 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.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

13. 

j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Online vzdělávání a inovace vzdělávacích 

programů zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza", 

SZŠ Prievidza.          

 

U z n e s e n i e  číslo 683/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

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

„Online vzdělávání a inovace vzdělávacích programů 

zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza“, 

ktorého predkladateľom je Stredná zdravotnícka škola, 

Vinohradnícka 8, Prievidza. 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 spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

3 132,03 EUR; 

d) financovanie projektu v celkovej výške 62 640,57 EUR 
z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov   

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

 

13. 

k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 

2014-2021 s názvom "Zelená Európa - naša zelená škola", 

Gymnázium Partizánske.         
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       U z n e s e n i e  číslo 684/2021 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

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

„Zelená Európa – naša zelená škola“, ktorého predkla-

dateľom je Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske. 

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 spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s pod-

mienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky   

2 422,00 EUR; 

d) financovanie projektu do výšky 48 435,00 EUR z pros-
triedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov          

z Nórskych fondov 2014-2021. 

 

Spoločné hlasovanie poslancov en bloc č.29: ZA:              25                                                                                                                       

                                            PROTI:            -                                                         

                                            ZDRŽAL SA:        - 

                                            NEHLASOVAL:      17 

                                            PRÍTOMNÍ:        42     

                                            POČET POSLANCOV: 47 

 

 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
    samosprávneho kraja na II. polrok 2021.       

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 685/2021 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

   Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samo- 

   správneho kraja na II. polrok 2021. 

 

    Hlasovanie poslancov č.30: ZA:              32                                                                                                             

                               PROTI:            -                                                        

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:      10 

                               PRÍTOMNÍ:        42     

                               POČET POSLANCOV: 47 
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15. Diskusia – Rôzne.           

a) Poslanecký návrh poslanca JUDr. Ing. Stopku, PhD. –         
na vykonanie kontroly v NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach.          

       Predkladal: JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. – poslanec Z TSK 

 

   U z n e s e n i e  číslo 686/2021 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

   zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a 

 

      s ch v a ľ u j e 

       vykonanie mimoriadnej kontroly - v subjekte NsP Prievidza  

       so sídlom v Bojniciach zameranú na nasledovné oblasti: 

       - kontrola hospodárenia NsP Prievidza so sídlom v Bojni- 

         ciach za obdobie rokov 2018, 2019, 2020, do 31.03. 2021 

         a procesov verejného obstarávania za toto obdobie  

         zameranú na dodržiavanie Zákona o verejnom obstarávaní  

         a interných smerníc VÚC TSK 

- kontrola účtovných operácií za obdobie rokov 2018,2019,  
         2020, do 30.04.2021  

       - kontrola spôsobu nakladania a správy majetku VÚC TSK  

         zvereného do správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  

         za obdobie rokov 2015-2020 

       - kontrola dodržiavania organizačnej štruktúry NsP  

         Prievidza so sídlom v Bojniciach, schválenej predsedom  

         VÚC TSK, ako aj platného organizačného poriadku NsP  

         Prievidza so sídlom v Bojniciach (porovnanie s pracovným  

         zaradením jednotlivých zamestnancov podľa organizačnej  

         štruktúry, so skutočným stavom).  

 

       Hlasovanie poslancov č.31: ZA:              30                                                                                                             

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:      12 

                                  PRÍTOMNÍ:        42     

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

          

16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

17. Záver.             

 

 

Trenčín,    12. 5. 2021 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

                                 Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r. 

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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T r e n č i a n s k y   s a m o s p r á v n y    k r a j 

 

Z o z n a m   u z n e s e n í 

z XXIX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 10. mája 2021. 

 

647/2021 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

648/2021 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVIII. 

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja. 

649/2021 – Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

           kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie  

           júl – december 2021.    

650/2021 - Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 

           a prijatých opatreniach.  

651/2021 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov 
v budove – škola, Školská 1477/2A, súpisné č. 1477, 

na pozemku  parcela KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizán-

ske, na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.       

652/2021 - b) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyrade- 

              ní majetku TSK v správe SC TSK, Brnianska 3, 911 05  

              Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie. 

653/2021 - c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného  

              bremena k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom 

              od vlastníka – Slovenská republika, správca Minis- 

              terstvo vnútra Slovenskej republiky.  

654/2021 – d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľ- 

              ného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza,  

              zapísaného na LV č. 11866.      

655/2021 – e) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľ- 

              ného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Handlová, 

              zapísaného na LV č. 2708.    

656/2021 – f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra  

              "C" parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v pros- 

              pech ORAVING Real s.r.o., Námestovo.    

657/2021 – g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              a zámeny nehnuteľného majetku - pozemku parc. č.  

              1654/41 vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č.  

              1654/38, 1654/39 vo vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o.,  

              Kočovce v k.ú. Beckov.   

658/2021 – h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemkoch registra "E" p. č. 2622/1, 6102/3  

              a registra "C" p. č. 6102/170 k. ú. Považská 

              Bystrica v prospech Považskej vodárenskej spoloč-  

              nosti, a. s., Považská Bystrica.   

659/2021 – i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemku registra "C" parc. č. 704/1 k. ú.  

              Zemianske Lieskové v prospech Ing. Jakuba Riedla 

              a Mgr. Martiny Riedlovej  rod. Bučkovej.  
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660/2021 - j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemku registra "C" parc. č. 3983/1 k.ú.  

              Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distribúcia,  

              a.s., Bratislava.    

661/2021 – k) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriade- 

              nie zákonného vecného bremena na pozemku registra 

              "C" p.č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v pros- 

              pech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

662/2021 – l) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou  

              fyzickej likvidácie - rodinný dom súpisné číslo 93  

              v k. ú. Chocholná - Velčice.    

663/2021 – m) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou  

              fyzickej likvidácie - sklad súpisné číslo 2915  

              v k. ú. Trenčín.  

664/2021 – n) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 

              k nehnuteľnosti od spoločnosti MATADOR Real Estate,  

              s.r.o., Púchov.   

665/2021 – Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok   

           Trenčianskeho samosprávneho kraja.    

       a) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadá- 

              vok Trenčianskeho samosprávneho kraja voči Rozvo- 

              jovej agentúre Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

              nezisková organizácia v likvidácii, Trenčín. 

666/2021 – b) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľa- 

              dávky podľa čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodá- 

              renia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

667/2021 – Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované  

           služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

           doprave za rok 2020 zmluvným dopravcom.   

668/2021 – Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho 

           kraja za rok 2020.    

669/2021 – Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Závereč- 

           ného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok  

           2020.   

670/2021 – Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

           kraja na roky 2021 – 2023 (1. zmena).  

671/2021 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

           organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej 
listine Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 

8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 

Prievidza.   

672/2021 – b) Návrh na schválenie Dodatku č.6 k Zriaďovacej 

              listine Centrum sociálnych služieb - AVE, ul.  

              Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.  

673/2021 – Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom  

           samosprávnom kraji do roku 2028.   

674/2021 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti  

           o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych  

           štrukturálnych a investičných fondov.      

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

INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Zlepšenie a informa- 

tizácia dištančného a online vzdelávania na stred-
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ných všeobecnovzdelávacích inštitúciách", Gymnázium 

Prievidza.  

675/2021 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť –  

              Spolupracovať", Gymnázium Púchov.    

676/2021 – c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť –  

              Spolupracovať", Spojená škola Púchov.  

677/2021 – d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "E-learning – vzdělá- 

              vání bez hranic ve 21. století", Gymnázium  

              Považská Bystrica.     

678/2021 – e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Společně on-line  

              Opava a Pruské", SOŠ Pruské.   

679/2021 – f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu 

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Zvyšovanie kvality  

              technických odborov úzkou spoluprácou partnerských  

              škôl", SOŠ Považská Bystrica.  

680/2021 – g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "3D vizualizácia  

              a spoločná výuka", SPŠ Myjava.  

681/2021 – h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Praktické vyučování 

              ve virtuálním světe v cezhraničnej spolupráci",  

              SPŠ Nové Mesto nad Váhom.  

682/2021 – i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Tradície v 21.  

              storočí", ŠUP Trenčín.  

683/2021 – j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu 

              INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Online vzdělávání  

              a inovace vzdělávacích programů zdravotnických  

              oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza", SZŠ Prievidza.  

684/2021 – k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

              o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

              Nórske granty 2014-2021 s názvom "Zelená Európa –  

              naša zelená škola", Gymnázium Partizánske.   

685/2021 – Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Tren- 

           čianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2021. 

686/2021 - Diskusia – Rôzne.          

a) Poslanecký návrh poslanca JUDr. Ing. Stopku, PhD. –         
na vykonanie kontroly v NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach.         

 


