
U Z N E S E N I A 

z XXXV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 21.3.2022 

  

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

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 816/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 21.3.2022 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I.   overovateľ: Ing. Anna HALINÁROVÁ 
II. overovateľ: JUDr. Ing. Jozef STOPKA, PhD. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              35                                                                                                                  

                                  PROTI:            -                                                      

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       -    

                                  PRÍTOMNÍ:        35   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XXXV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 21.3.2022,  

       s úpravou na základe návrhu predsedu TSK: 
 

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

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

2. Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. 

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

       

4. Slovo pre verejnosť. 
 

5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

  

7. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021. 
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b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-

daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 

2214/3 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Obce 

Trenčianske Bohuslavice. 

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 

725/12 k.ú. Dolná Breznica v prospech Obce Dolná Breznica 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 

8755/2 k.ú. Podkylava v prospech Mgr. Jany Vnukovej. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v pros-

pech Obce Kočovce. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" p. č. 756/1, 857/8 k. ú. Hanzlíková 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.  

g) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena      
na pozemku registra "C" p. č. 28/4 k. ú. Istebník          

od vlastníka - Železnice SR, Bratislava. 

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

č. 751/1 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západosloven-

skej distribučnej, a. s., Bratislava. 

i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/517 (most Orlové)- 

Domaniža, I.ETAPA" do správy správcu - Správy ciest TSK. 

j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci 

projektu výstavby "Rozhľadňa BASKE". 

k) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu 

výstavby "Vyhliadková veža v obci Poruba".  

l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    
na pozemkoch registra "C" parc. č. 200, 204/35 k. ú. 

Zlatovce od vlastníka - DOTON, s.r.o., Trenčín. 

 

8. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finanč-
ného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej 

organizácii Kreatívny inštitút Trenčín,n.o.. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského 

štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu 

žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia 

záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, 

športových a kultúrnych súťažiach. 

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

 

10. Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“. 

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci  
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11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.     

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, 344, 916 11 

Bzince pod Javorinou. 

 

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

    a investičných fondov.          

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

s názvom "Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom 

kraji". 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-

nikou Myjava". 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-

nikou Považská Bystrica". 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli- 

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach". 

 

13. Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty    

na rok 2022.           

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

 

14. Diskusia – Rôzne.  

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

16. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              36                                                                                                                

(doplnenie bodu 12. b)c)d))      PROTI:            -                                                       

 ZDRŽAL SA:        -                       

 NEHLASOVAL:       -   

                           PRÍTOMNÍ:        36 

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              36 

(o programe ako celku,     PROTI:            -                                                       

 vrátane zmeny)            ZDRŽAL SA:        - 

                           NEHLASOVAL:       -   

                           PRÍTOMNÍ:        36  

                           POČET POSLANCOV: 47 
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2. Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.  

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 817/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

I. o d s u d z u j e 

    neoprávnenú a nedôvodnú vojenskú agresiu Ruskej 

federácie proti Ukrajine a ľudské utrpenie spôsobené 

agresiou 

 

II. v y j a d r u j e 

solidaritu s nevinnými obeťami agresie a ochotu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja podieľať sa na humani-

tárnej pomoci pre Ukrajinu a jej obyvateľov 

 

III. s ch v a ľ u j e 

      humanitárnu pomoc pre odídencov formou poskytnutia   

ubytovania v ubytovacích zariadeniach vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a celodennej stravy 

v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie 

Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom 

na území Ukrajiny 

 

IV. d e k l a r u j e 

pripravenosť Trenčianskeho samosprávneho kraja pomôcť 

Černihivskej regionálnej štátnej správe pri odstraňo-

vaní následkov vojenskej agresie na základe Dohody      

o spolupráci zo dňa 19.03.2021 

 

V. s ch v a ľ u j e 

    materiálnu pomoc vo výške 50 000,- eur pre Černihivskú 

regionálnu štátnu správu na odstraňovanie následkov 

vojenskej agresie na základe žiadosti Černihivskej 

regionálnej štátnej správy zo dňa 03.03. 2022 

 

VI. p o v e r u j e 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - 

zabezpečiť finančné krytie na humanitárnu pomoc     

a materiálnu pomoc v rámci jeho kompetencií v súlade 

s uznesením zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.01. 

2018, ktorým bol predsedovi TSK schválený rozsah 

kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. 

 

VII. o d s t u p u j e 

od Dohody o trhovo-ekonomickej, vedecko-technickej        

a kultúrnej spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 

krajom a Volgogradskou oblasťou Ruskej federácie, 

podpísanou v októbri 2005. 
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   Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              29                                                                                                                    

   (k bodu VII., na návrh     PROTI:            -                                                         

    p. Merašického)           ZDRŽAL SA:        1 

                              NEHLASOVAL:       6    

                              PRÍTOMNÍ:        36  

                              POČET POSLANCOV: 47 

 

   Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              31                                                                                                                    

   (o uznesení ako celku,     PROTI:            -                                                         

    vrátane bodu VII.)        ZDRŽAL SA:        - 

                              NEHLASOVAL:       5    

                              PRÍTOMNÍ:        36  

                              POČET POSLANCOV: 47 
 

 

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 818/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 21. marca 2022 prerokovalo a 

     

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

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

    Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              30                                                                                                                       

                               PROTI:            -                                                            

                               ZDRŽAL SA:        -   

                               NEHLASOVAL:       5    

                               PRÍTOMNÍ:        35     

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

4. Slovo pre verejnosť.          

 

 

5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021.   

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 819/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 21. marca 2022 prerokovalo a 

 

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

    Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021. 
 

    Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              30                                                                                                                     

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       5    

                               PRÍTOMNÍ:        35  
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                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.  

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

U z n e s e n i e  číslo 820/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 21. marca 2022 prerokovalo a 

 

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

   Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

   kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:              27                                                                                                                     

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       7    

                               PRÍTOMNÍ:        34  

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021.  

 

U z n e s e n i e  číslo 821/2022 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

   na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

   zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho   

kraja číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021 takto: 
 

   v texte uznesenia sa slová: 

„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 o výmere 215 m
2 

k.ú. 

Zemianske Lieskové“ 
 

nahrádzajú slovami: 

„v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej 

rod. Bučkovej, obaja bytom Melčice - Lieskové 340,   

913 05 Melčice – Lieskové a každodobého vlastníka 

pozemkov registra „C“ parc. č. 244/3 o výmere 640 m
2
, 

druh pozemku záhrada, parc. č. 244/18 o výmere 256 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 

244/19 o výmere 81 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha    
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a nádvorie a rodinného domu súpisné číslo 340  na parc. 

č. 244/18 k. ú. Zemianske Lieskové“ 

 

        Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              21                                                                                                                             

                                  PROTI:            -                                                             

                                  ZDRŽAL SA:        -    

                                  NEHLASOVAL:      13       

                                  PRÍTOMNÍ:        34    

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

7. 

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-

daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 

2214/3 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Obce 

Trenčianske Bohuslavice.        

 

       U z n e s e n i e  číslo 822/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

     o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku    

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci 

Trenčianske Bohuslavice, v katastrálnom území 

Trenčianske Bohuslavice, parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2214/3 o výmere 305 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

     vytvorený Geometrickým plánom č. 608/2021 na odde-

lenie pozemkov p. č. 276/6, 278/4, 2195/2, 2200/2, 

2214/3, 2215/3 a zameranie chodníka ku vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia, ktorý vyhotovil dňa 

18.01.2022 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho,  

Tematínska 1987/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  

IČO: 43580718 a bol úradne overený Okresným úradom 

Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 

04.02.2022 pod č. G1-64/2022, oddelením od pôvod-

ného pozemku registra „C“ parc. č. 2214/2 o výmere 

2282 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 

893. 

 

II. u r č u j e 

           prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného 

v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,  

911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Nové   

Mesto nad Váhom, v obci Trenčianske Bohuslavice,   

v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice, 

parcela registra „C“ 
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- pozemok parc. č. 2214/3 o výmere 305 m
2, druh    

   pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 608/2021 na odde-

lenie pozemkov p. č. 276/6, 278/4, 2195/2, 2200/2, 

2214/3, 2215/3 a zameranie chodníka ku vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia, ktorý vyhotovil dňa 

18.01.2022 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho,  Tematínska 

1987/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43580718 

a bol úradne overený  Okresným úradom Nové Mesto nad 

Váhom, katastrálnym odborom dňa 04.02.2022 pod č. 

G1-64/2022, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 2214/2 o výmere 2282 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 893, 

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 nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci 

Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 

č. 135, 913 07 Bošáca, IČO: 00312061 do výlučného 

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

1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý predmet 

prevodu. 

 

III. s ch 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 v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Trenčian-

ske Bohuslavice, v katastrálnom území Trenčianske 

Bohuslavice, parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 2214/3 o výmere 305 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

      vytvorený Geometrickým plánom č. 608/2021 na odde-

lenie pozemkov p. č. 276/6, 278/4, 2195/2, 2200/2, 

2214/3, 2215/3 a zameranie chodníka ku vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia, ktorý vyhotovil dňa 

18.01.2022 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho,  

Tematínska 1987/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  

IČO: 43580718 a bol úradne overený Okresným úradom 

Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 

04.02.2022 pod č. G1-64/2022, oddelením od pôvod-

ného pozemku registra „C“ parc. č. 2214/2 o výmere 

2282 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 

893, 

      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  
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územných celkov nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci 

Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice č. 

135, 913 07 Bošáca, IČO: 00312061 do výlučného 

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

1,00 EUR (slovom: jedno euro) za celý predmet 

prevodu. 

 

      Hlasovanie poslancov č. 10: ZA:              22                                                                                                                      

                                  PROTI:            -                                                         

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:      12    

                                  PRÍTOMNÍ:        34     

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 7.               

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 

725/12 k.ú. Dolná Breznica v prospech Obce Dolná Breznica 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.      

 

U z n e s e n i e  číslo 823/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

           o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku    

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

sa v okrese Púchov, v obci Dolná Breznica,       

v katastrálnom území Dolná Breznica, zapísaného    

na LV č. 1223 v časti A: Majetková podstata - 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- pozemok parc. č. 725/12 o výmere 62 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

II. u r č u j e 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast- 

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného 

v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,   

911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Púchov, 

v obci Dolná Breznica, v katastrálnom území Dolná 

Breznica, zapísaného na LV č. 1223 v časti A: 

Majetková podstata - Parcely registra „C“ evido-

vané na katastrálnej mape: 

- pozemok parc. č. 725/12 o výmere 62 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

Obci Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 

Dolná Breznica, IČO: 00317144 do výlučného vlast-

níctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom        

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

predmet prevodu ako prípad hodný osobitného 

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



10 

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

v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému 

pozemku registra „C“ parc. č. 725/12 k. ú. Dolná  

Breznica, na ktorom má Obec Dolná Breznica zámer 

vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia 

bude vo vlastníctve Obce Dolná Breznica. 

 

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

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

sa v okrese Púchov, v obci Dolná Breznica,       

v katastrálnom území Dolná Breznica, zapísaného     

na LV č. 1223 v časti A: Majetková podstata - 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- pozemok parc. č. 725/12 o výmere 62 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

Obci Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 

Dolná Breznica, IČO: 00317144 do výlučného vlast-

níctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu celkom        

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

predmet prevodu ako prípad hodný osobitného  

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

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

v znení neskorších predpisov. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému 

pozemku registra „C“ parc. č. 725/12 k. ú. Dolná  

Breznica, na ktorom má Obec Dolná Breznica zámer 

vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia 

bude vo vlastníctve Obce Dolná Breznica. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 13: ZA:              31                                                                                                                    

                                   PROTI:            -                                                       

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:       4    

                                   PRÍTOMNÍ:        35    

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 7.  

d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 

8755/2 k.ú. Podkylava v prospech Mgr. Jany Vnukovej.   

 

   U z n e s e n i e  číslo 824/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

I. r o z h o d l o 

           o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku     

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
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v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

sa v okrese Myjava, v obci Podkylava, v katastrál-

nom území Podkylava, parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 8755/2 o výmere 19 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 110B/2021 na odde-

lenie pozemku p.č. 8755/2, ktorý vyhotovil dňa 

02.11.2021 Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 48056111 a bol 

úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrál-

nym odborom dňa 8.11.2021 pod číslom G1-471/2021,   

oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. 

č. 8755 o výmere 8834 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 2647. 

 

II. u r č u j e 

           prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného 

v bode I. tohto uznesenia, v správe Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,   

911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Myjava, 

v obci Podkylava, v katastrálnom území Podkylava, 

parcela registra „C“ 

- pozemok parc. č. 8755/2 o výmere 19 m
2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 110B/2021 na odde-

lenie pozemku p.č. 8755/2, ktorý vyhotovil dňa 

02.11.2021 Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 48056111 a bol 

úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrál-

nym odborom dňa 8.11.2021 pod číslom G1-471/2021,   

oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. 

č. 8755 o výmere 8834 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 2647, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlast-

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

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

územných celkov nadobúdateľovi – kupujúcej Mgr. 

Jane Vnukovej rod. Čimborovej, 916 16 Podkylava      

do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu 

cenu vo výške 380,00 EUR (slovom: tristoosemdesiat 

eur). 

 

III. s c h v a ľ u j e 

      odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku        

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 

sa v okrese Myjava, v obci Podkylava, v katastrál-

nom území Podkylava, parcela registra „C“ 
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- pozemok parc. č. 8755/2 o výmere 19 m
2,  druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

      vytvorený Geometrickým plánom č. 110B/2021 na odde-

lenie pozemku p.č. 8755/2, ktorý vyhotovil dňa 

02.11.2021 Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, 

Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 48056111 a bol 

úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrál-

nym odborom dňa 8.11.2021  pod číslom G1-471/2021,   

oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. 

č. 8755 o výmere 8834 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 2647, 

      ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlast-      

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

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

územných celkov nadobúdateľovi – kupujúcej Mgr. 

Jane Vnukovej rod. Čimborovej, 916 16 Podkylava    

do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu  

cenu vo výške 380,00 EUR (slovom: tristoosemdesiat 

eur). 

 

      Hlasovanie poslancov č. 11: ZA:              25                                                                                                                     

                                  PROTI:            -                                                        

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       9    

                                  PRÍTOMNÍ:        34   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 7.    

  e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-    

     koch registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v pros- 

     pech Obce Kočovce.          

 

     U z n e s e n i e  číslo 825/2022 

     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

     zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny   

kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku 

zapísaného na LV č. 1619 k. ú. Rakoľuby, nachádza-

júceho sa v obci Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, 

parcela  registra „C“ 

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

pozemku  zastavaná plocha a nádvorie: 

 umiestnenie a uloženie verejného vodovodu a verejnej  

kanalizácie 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 50391551-

211-21 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia 

inž. sietí na pozemku CKN p. č. 222/1, vyhotoveného 

dňa 25.11.2021 Ing. Vladimírom Bulkom, GEOAGRO s.r.o., 

913 05 Ivanovce 264, IČO: 50391551, úradne overeného 

Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 
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odborom dňa 8.12.2021 pod č. G1 - 1014/2021 (diel č. 1 

vo výmere 34 m
2
, diel č. 2 vo výmere 34 m

2
, diel č. 3 vo 

výmere 17 m
2
) 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý 

pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom 

výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstra-

ňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

 na dobu neurčitú 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného   

bremena – OBEC KOČOVCE, 916 31 Kočovce 280, IČO: 

00311685 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pre obec Kočovce vo výške 5,55 

EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 85 m

2 
dielov č. 1, 2, 

3 jednorazová náhrada vo výške 471,75 EUR (slovom: 

štyristosedemdesiatjeden eur sedemdesiatpäť centov), 

ktorú uhradí Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 

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

 

        Hlasovanie poslancov č. 12: ZA:              31                                                                                                                    

                                    PROTI:            -                                                       

                                    ZDRŽAL SA:        - 

                                    NEHLASOVAL:       4    

                                    PRÍTOMNÍ:        35   

                                    POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

    f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-    

       koch registra "C" p. č. 756/1, 857/8 k. ú. Hanzlíková 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.            

 

   U z n e s e n i e  číslo 826/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na svojom zasadnutí 21.03.2022 prerokovalo a 

 

s c h 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. 1973 k. ú. Hanzlíková, 

nachádzajúcich sa v obci Trenčín, okres Trenčín, 

parcely  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 756/1  o výmere  8940 m
2
,  druh 

pozemku zastavaná  plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. 857/8 o výmere 484 m
2
, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie: 

a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, re-

konštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy Elektroenergetických zariadení a ich odstránenie 
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c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotoro-

vými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 

oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti         

a činností uvedených v bode a) a v bode b), 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36335924-

074-21 na zriadenie vecného bremena práva uloženia  

inžinierskej siete na parcelách registra C č. 755/1, 

:/2, :/3, 756/1, :/2, 836, 837, 838, 839, 857/7, :/8, 

ktorý vyhotovil dňa 13.04.2021 Ivan Opatovský, Súkromná 

Geodézia Trenčín, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, 

IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom 

Trenčín, katastrálnym odborom dňa 22.04.2021 pod č. 

510/21 (parc. č. 756/1 diel č. 2 vo výmere 2 m
2
, diel 

č. 8 vo výmere 24 m
2
, diel č. 11 vo výmere 11 m

2
, 

parc. č. 857/8 diel č. 13 vo výmere 3 m
2
) 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západo-

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

Bratislava, IČO: 36361518 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle 

platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorá činí pre mesto Trenčín sumu 

vo výške 15,93 EUR/m
2
, čo je pri výmere 40 m

2 
dielov č. 

2, 8, 11, 13 jednorazová náhrada celkom vo výške 637,20 

EUR (slovom: šesťstotridsaťsedem eur dvadsať centov), 

ktorú uhradí KONI INVEST, s.r.o., Hlavná 21, 911 05 

Trenčín, IČO: 36 332 372. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 14: ZA:              31                                                                                                                     

                                   PROTI:            -                                                        

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:       4    

                                   PRÍTOMNÍ:        35  

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

    g) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena       

       na pozemku registra "C" p. č. 28/4 k. ú. Istebník  

       od vlastníka - Železnice SR, Bratislava.      

 

U z n e s e n i e  číslo 827/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie práva vecného bremena, ktoré spočíva        

v povinnosti povinného z vecného bremena - Železnice    

Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 

strpieť na pozemku zapísaného na LV č. 861 k. ú. 

Istebník, nachádzajúceho sa v obci Trenčín, okres Trenčín, 

parcela  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 28/4 o výmere 3391 m
2
, druh pozemku  

   zastavaná plocha a nádvorie: 
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 zriadenie a existenciu inžinierskych sietí – 

   kanalizácie, 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 111/2021 

na zriadenie vecného bremena na parcelu reg. C - KN 

č. 28/4, ktorý vyhotovil dňa 29.10.2021 Peter Adámek, 

Železnice Slovenskej republiky, Stredisko železničnej 

geodézie, Železničiarska 1, 811 04 Bratislava, IČO: 

31364501 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 30.11.2021 pod číslom G1-1629/21 

(diel č. 1 vo výmere 541 m
2
, diel č. 2 vo výmere 14 m

2
) 

 právo vstupu za účelom vykonávania údržby a opráv 

kanalizácie po dobu jej životnosti 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Trenčiansky 

   samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej  

   stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624 

 bezodplatne. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 15: ZA:              30                                                                                                                     

                                   PROTI:            -                                                        

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:       5    

                                   PRÍTOMNÍ:        35  

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 7. 

    h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie  

       zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" parc.  

       č. 751/1 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západosloven- 

       skej distribučnej, a. s., Bratislava.      

 

       U z n e s e n i e  číslo 828/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia      

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

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

niektorých zákonov, za zriadenie zákonného vecného 

bremena zapísaného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom pod Z–3679/2021 

– zm. č. 159/21 v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov, na pozemok   

v k. ú. Hôrka nad Váhom parc. reg. „E“ č. 751/1 v súlade 

s geometrickým plánom č. 46193537-246/2021, ktoré spočíva 

v práve zriadenia elektroenergetického zariadenia – 

káblového VN vedenia a v práve vstupu na pozemok        

v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti        

v prospech vlastníka elektroenergetického zariadenia - 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518 
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 stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majet-

kom TSK, ktorá pre obec Hôrka nad Váhom činí sumu      

vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 92 m

2 
dielu 

č. 5 jednorazová náhrada celkom vo výške 364,32 EUR 

(slovom: tristošesťdesiatštyri eur tridsaťdva centov), 

ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Západoslo-

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

Bratislava, IČO: 36 361 518. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 16: ZA:              31                                                                                                                     

                                   PROTI:            -                                                        

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:       4    

                                   PRÍTOMNÍ:        35  

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 
7. 

i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/517 (most Orlové)- 

Domaniža, I.ETAPA" do správy správcu - Správy ciest TSK.  

 

       U z n e s e n i e  číslo 829/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 21.03. 2022 prerokovalo a 
 

      r o z h o d l o         

o zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve  

Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 stavba: „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská 

Bystrica (most Orlové) – Domaniža, I.ETAPA“, ktorá 

je evidovaná na inventárnej karte číslo 021-370     

v obstarávacej cene: 4 620 396,76 eur 

   do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samospráv-

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

dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku 

TSK do správy. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 17: ZA:              32                                                                                                                         

                                   PROTI:            -                                                            

                                   ZDRŽAL SA:        -   

                                   NEHLASOVAL:       3      

                                   PRÍTOMNÍ:        35    

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 
 7. 

j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci 

projektu výstavby "Rozhľadňa BASKE".      

 

U z n e s e n i e  číslo 830/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

s ú h l a s í 
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s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finan- 

čných prostriedkov a úprave práv a povinností budúcich 

účastníkov združenia pri realizácii stavby „Rozhľadňa 

BASKE“. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 18: ZA:              29                                                                                                                        

                                   PROTI:            -                                                           

                                   ZDRŽAL SA:        -  

                                   NEHLASOVAL:       5     

                                   PRÍTOMNÍ:        34   

                                   POČET POSLANCOV: 47 

  

7.  

k) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej    

zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu  

výstavby "Vyhliadková veža v obci Poruba".      

 

   U z n e s e n i e  číslo 831/2022 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

      zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

s ú h l a s í 

s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finan- 

čných prostriedkov a úprave práv a povinností budúcich  

účastníkov združenia pri realizácii stavby „Vyhliadková  

veža v obci Poruba“. 

       

Hlasovanie poslancov č. 19: ZA:              31                                                                                                                      

                                  PROTI:            -                                                         

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVAL:       3    

                                  PRÍTOMNÍ:        34  

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

7. 

l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    

na pozemkoch registra "C" parc. č. 200, 204/35 k. ú. 

Zlatovce od vlastníka - DOTON, s.r.o., Trenčín.    

 

      U z n e s e n i e  číslo 832/2022 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

      zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

     s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie práva vecného bremena, ktoré spočíva v povin-

nosti povinného z vecného bremena – DOTON, s.r.o., 

Braneckého 179, 911 01 Trenčín, strpieť na pozemkoch 

zapísaných na LV č. 3191 k. ú. Zlatovce, nachádzajúcich 

sa v obci Trenčín, okres Trenčín, 

parcely  registra „C“ 

- pozemok parc. č. 200 o výmere 6985 m
2
, druh pozemku 

ostatná plocha 

- pozemok parc. č. 204/35 o výmere 517 m
2
, druh pozemku 

ostatná plocha: 
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 uloženie inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky, 
  v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 46596399-

45/2021 na zriadenie vecného bremena na priznanie práva 

uloženia inž. siete (vodovodu) na parc. reg. C č. 200; 

204/35, ktorý vyhotovil dňa 06.08.2021 Ing. Norbert 

Molnár, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46596399 

a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 12.08.2021 pod číslom 1158/21 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté 

pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom 

výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňo-

vaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií vodo-

vodnej prípojky počas jej životnosti 

 na dobu neurčitú 

 v prospech oprávneného z vecného bremena - Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO:  36126624 a každodobého 

vlastníka pozemku registra „C“ parc. č. 191/4 o výmere 

15869 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie k. ú. 

Zlatovce 

 bezodplatne. 
 

Hlasovanie poslancov č. 20: ZA:              30                                                                                                                        

                                  PROTI:            -                                                           

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVAL:       4     

                                  PRÍTOMNÍ:        34   

                                  POČET POSLANCOV: 47 

  

 

8. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finanč-
ného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej 

organizácii Kreatívny inštitút Trenčín,n.o..     

Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

    U z n e s e n i e  číslo 833/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

I. s ch v a ľ u j e 

         zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-  

         neho kraja číslo 735/2021 zo dňa 27.09.2021 takto: 
  

         bod. IX. uznesenia v znení: 
 

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

predloženú upravenú správu o návrhu financovania 

neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín,     

n. o. a vyjadruje deklaratórnu podporu bežným     

a kapitálovým výdavkom v zmysle predloženého 

upraveného materiálu v tabuľkovom znení, ktoré 

nahrádza pôvodný materiál v rozsahu schválenej 

zmeny, pod podmienkou verifikovania bežných 

výdavkov neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 
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Trenčín, n. o. zo strany Trenčianskeho samo-

správneho kraja a alokovania objemu finančných 

prostriedkov vo výške minimálne 15 000 000,- eur   

z kapitálových výdavkov alokácie pre Európske 

hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú 

republiku na ich vynaloženie v prospech majetku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, pričom nezis-

ková organizácia Kreatívny inštitút Trenčín,  n. o. 

je povinná predložiť Trenčianskemu samosprávnemu 

kraju žiadosť o príspevok s uvedením aktivít, ktoré 

majú byť financované Trenčianskym samosprávnym 

krajom, do 15.9. predchádzajúceho roka, na ktorý 

má byť príspevok poskytnutý a na akúkoľvek zmenu 

výdavkov oproti schválenému príspevku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja počas roka je potrebný 

predchádzajúci súhlas Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

 nahrádza nasledovne: 

IX. b e r i e  na  v e d o m i e 
     predloženú upravenú správu o návrhu financovania 

neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, 

n. o. a vyjadruje deklaratórnu podporu bežným     

a kapitálovým výdavkom v zmysle predloženého 

upraveného materiálu v tabuľkovom znení, ktoré 

nahrádza pôvodný materiál v rozsahu schválenej 

zmeny, pod podmienkou verifikovania bežných 

výdavkov neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o. zo strany Trenčianskeho samospráv-

neho kraja a alokovania objemu finančných 

prostriedkov vo výške minimálne 15 000 000,- eur   

z kapitálových výdavkov alokácie pre Európske 

hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú 

republiku na ich vynaloženie v prospech majetku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, pričom nezis-

ková organizácia Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

je povinná predložiť Trenčianskemu samosprávnemu 

kraju žiadosť o finančný príspevok, resp. dotáciu 

s uvedením aktivít, ktoré majú byť financované 

Trenčianskym samosprávnym krajom, do 15.9. pred-

chádzajúceho roka pre rok, na ktorý má byť 

finančný príspevok, resp. dotácia poskytnutá       

a na akúkoľvek zmenu výdavkov oproti schválenému 

finančnému príspevku, resp. schválenej dotácie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja počas roka je  

potrebný predchádzajúci súhlas Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Žiadosť       

o finančný príspevok, resp. dotáciu pre rok 2022 

je nezisková organizácia Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o. povinná predložiť Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju v lehote do 28.02.2022 a na 

akúkoľvek zmenu výdavkov oproti schválenému 

finančnému príspevku, resp. schválenej dotácie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja počas roka 2022 



20 

 
je potrebný predchádzajúci súhlas Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

II. s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín,   

n. o., so sídlom Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, 

IČO: 54345987 v znení prílohy č. 1 uznesenia. 

 

III. s ch v a ľ u j e 

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej 

organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,        

so sídlom Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 

54345987 v znení prílohy č. 2 uznesenia. 

 

   Hlasovanie poslancov č. 21: ZA:              30                                                                                                                  

                               PROTI:            -                                                          

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVAL:       6    

                               PRÍTOMNÍ:        36  

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského 

štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu 

žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom 

zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky       

vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.      

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 834/2022 

  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

  zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

  s ch v a ľ u j e 

  Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom 

stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov          

o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia 

záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomost-

ných, športových a kultúrnych súťažiach. 

 

    Hlasovanie poslancov č. 22: ZA:              33                                                                                                                      

                                PROTI:            -                                                         

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       3    

                                PRÍTOMNÍ:        36  

                                POČET POSLANCOV: 47 

   

 

10. Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.  

Predkladala: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd.soc.pomoci  
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    U z n e s e n i e  číslo 835/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

Koncepciu rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho 

samosprávneho kraja do roku 2030. 

 

Hlasovanie poslancov č. 23: ZA:              28                                                                                                                           

                                PROTI:            -                                                              

                                ZDRŽAL SA:        -     

                                NEHLASOVAL:       4        

                                PRÍTOMNÍ:        32      

                                POČET POSLANCOV: 47 

 

 

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

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, 344, 916 11 

Bzince pod Javorinou.         
 

   U z n e s e n i e  číslo 836/2022 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

   zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

 

   s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 01.04.2022 - Dodatok č. 6 k Zriaďovacej 

listine Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA, 

344, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 31118682, 

schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja dňa 25.10.2006 uznesením  č. 109/2006. 

 

       Hlasovanie poslancov č. 24: ZA:              28                                                                                                                      

                                   PROTI:            -                                                         

                                   ZDRŽAL SA:        - 

                                   NEHLASOVAL:       4    

                                   PRÍTOMNÍ:        32  

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. 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 OP Integrovaná infraštruktúra 

s názvom "Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom 

kraji".            

                  

U z n e s e n i e  číslo 837/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na svojom zasadnutí dňa 21.03. 2022 prerokovalo a 
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s c h v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného   

finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom 

kraji“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej   

na zavedenie inteligentných moderných technológií, kód 

výzvy OPII-2021/7/17-DOP z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého 

územného celku Trenčianskeho kraja a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023; 

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-

vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celko-

vých výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade     

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne       

do výšky 210 527,00 eur; 

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

 

    Spoločné hlasovanie en bloc a)-d) č. 25: ZA:              31                                                                                                                               

                                             PROTI:            -                                                         

                                             ZDRŽAL SA:        - 

                                             NEHLASOVAL:       4    

                                             PRÍTOMNÍ:        35  

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

12. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

     finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná   

     infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor- 

     mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-   

     nikou Myjava".          

 

U z n e s e n i e  číslo 838/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 21. 03. 2022 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 

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

governance a úrovne informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti v Nemocnici s poliklinikou Myjava“, 

ktorého predkladateľom je Nemocnica s poliklinikou 

Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava v rámci výzvy 

z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra; 

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinan-

covanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
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s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne       

do výšky 8 168,54 EUR; 

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

 

    Spoločné hlasovanie en bloc a)-d) č. 25: ZA:              31                                                                                                                               

                                             PROTI:            -                                                         

                                             ZDRŽAL SA:        - 

                                             NEHLASOVAL:       4    

                                             PRÍTOMNÍ:        35  

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

12.  

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-

nikou Považská Bystrica".        

 

U z n e s e n i e  číslo 839/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 21. 03. 2022 prerokovalo a  

 

s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetic-

kej bezpečnosti v Nemocnici s poliklinikou Považská 

Bystrica“, ktorého predkladateľom je Nemocnica s poli-

klinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 

Považská Bystrica v rámci výzvy Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra;  

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-

vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien-

kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

8 168,54 EUR; 

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

 

    Spoločné hlasovanie en bloc a)-d) č. 25: ZA:              31                                                                                                                               

                                             PROTI:            -                                                         

                                             ZDRŽAL SA:        - 

                                             NEHLASOVAL:       4    

                                             PRÍTOMNÍ:        35  

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

12. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-
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mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli- 

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach".     

 

U z n e s e n i e  číslo 840/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a  

 

s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetic-

kej bezpečnosti v Nemocnici s poliklinikou Prievidza  

so sídlom v Bojniciach“, ktorého predkladateľom je 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom 

v Bojniciach, Nemocničná 2,  972 01 Bojnice  v rámci 

výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra; 

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-

vanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien-

kami poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky  

8 168,54 EUR; 

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

 

    Spoločné hlasovanie en bloc a)-d) č. 25: ZA:              31                                                                                                                               

                                             PROTI:            -                                                         

                                             ZDRŽAL SA:        - 

                                             NEHLASOVAL:       4    

                                             PRÍTOMNÍ:        35  

                                             POČET POSLANCOV: 47 

 

 

13. Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty    

na rok 2022.           

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

 

    U z n e s e n i e  číslo 841/2022 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 21. 3. 2022 prerokovalo a 

  

    s ch v a ľ u j e 

navýšenie členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho  

kraja združeniu Región Biele Karpaty na rok 2022 vo výške    

7 500,00 eur. 

 

Hlasovanie poslancov č. 26: ZA:              31                                                                                                                    

                                PROTI:            -                                                       

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVAL:       4    

                                PRÍTOMNÍ:        35    

                                POČET POSLANCOV: 47 
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14. Diskusia – Rôzne.  
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
16. Záver. 
 

 

 

Trenčín,    23.3.2022 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 
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 XXXV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 21. marca 2022. 

 

816/2022 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

817/2022 - Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho 

           samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom  

           na Ukrajine.  

818/2022 – Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých  

           na XXXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

           samosprávneho kraja.  

819/2022 – Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  

           na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II.  

           polrok 2021.  

820/2022 - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru  

           hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja 

           za rok 2021.   

821/2022 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

a) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja číslo 659/2021 zo dňa 

10.05.2021.  

822/2022 – b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra 

              "C" p. č. 2214/3 k.ú. Trenčianske Bohuslavice  

              v prospech Obce Trenčianske Bohuslavice.    

823/2022 – c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra 

              "C" p. č. 725/12 k.ú. Dolná Breznica v prospech 

              Obce Dolná Breznica ako prípad hodný osobitného 

              zreteľa.   

824/2022 – d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 

              a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra 

              "C" parc. č. 8755/2 k.ú. Podkylava v prospech Mgr. 

              Jany Vnukovej.   

825/2022 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

              na pozemkoch registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. 

              Rakoľuby v prospech Obce Kočovce.  

826/2022 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

              na pozemkoch registra "C" p. č. 756/1, 857/8 k. ú. 

              Hanzlíková v prospech Západoslovenskej distribuč- 

              nej, a. s., Bratislava.     

827/2022 – g) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného 

              bremena na pozemku registra "C" p. č. 28/4 k. ú. 

              Istebník od vlastníka - Železnice SR, Bratislava. 

828/2022 – h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie  

               zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" parc.  

               č. 751/1 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západosloven- 

               skej distribučnej, a. s., Bratislava.  

 

 

  



27 

 
829/2022 – i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného 

              majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia cesty č. 

              II/517 (most Orlové)- Domaniža, I.ETAPA" do správy 

              správcu - Správy ciest TSK. 

830/2022 – j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy 

              o budúcej zmluve o združení finančných prostried- 

              kov v rámci projektu výstavby "Rozhľadňa BASKE".  

831/2022 – k) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy  

              o budúcej zmluve o združení finančných prostried- 

              kov v rámci projektu výstavby "Vyhliadková veža 

              v obci Poruba".    

832/2022 – l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného 

              bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 200,  

              204/35 k. ú. Zlatovce od vlastníka - DOTON, s.r.o.,  

              Trenčín.       

833/2022 – Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí  

           finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie  

           neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín,  

           n.o..      

834/2022 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o pos- 

           kytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl 

           za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové  

           odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov  

           dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, špor- 

           tových a kultúrnych súťažiach.       

835/2022 – Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja  

           sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja  

           do roku 2030“.  

836/2022 – Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

           organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   

       a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej  

              listine Centrum sociálnych služieb - DOMOV  

              JAVORINA, 344, 916 11 Bzince pod Javorinou.  

837/2022 – 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 OP 

Integrovaná infraštruktúra s názvom "Moderné 

technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji".  

838/2022 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

              programu Integrovaná infraštruktúra s názvom  

              "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kyber- 

              netickej bezpečnosti v Nemocnici s poliklinikou  

              Myjava".      

839/2022 – c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

              programu Integrovaná infraštruktúra s názvom  

              "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kyber- 

              netickej bezpečnosti v Nemocnici s poliklinikou  

              Považská Bystrica".  
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840/2022 - d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

              o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

              programu Integrovaná infraštruktúra s názvom  

              "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kyber- 

              netickej bezpečnosti v Nemocnici s poliklinikou  

              Prievidza so sídlom v Bojniciach".   

841/2022 – Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku 

           Trenčianskeho samosprávneho kraja Združeniu Región 

           Biele Karpaty na rok 2022.   

   


