U Z N E S E N I A
z XXXIV. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 31.1.2022
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 795/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.1.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
A) overovateľov zápisnice:
I. overovateľ: Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.
II. overovateľ: Pavel HALABRÍN
Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:
34
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
B) program XXXIV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 31.1.2022,
s úpravou na základe návrhu predsedu TSK:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych
a investičných fondov.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru region.rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o finančný
príspevok z Fondu na podporu športu s názvom "Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica".
b) Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na malom
projekte "Zvyšování znalostí organizačních struktur
v oblasti nových trendů cykloturistiky" z Fondu malých
projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika.
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
___
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p. č. 6102/87, 6102/169 a registra "E"
p.č. 6102/3 k.ú. Považská Bystrica v prospech Považskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.
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b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 614/1, 614/2 k. ú. Kostolná Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,
Bratislava.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 119/2 k.ú. Dolná Breznica v prospech Petra Jambora a manž. Martiny Jamborovej rod. Prekopovej.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 56/1, 221/1 k. ú. Istebník v prospech Mesta Trenčín.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222/2 k.ú. Rakoľuby v prospech
Mária Simeona.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 9019/502 k. ú. Slavnica v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc.
č. 562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno v prospech obce
Kolačno.
j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien na pozemku registra "C"
p. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Petra Žáka.
k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže - predaj areálu zrušenej Školy v prírode Kľačno.
l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Moravské Lieskové,
zapísaného na LV č. 513.
6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - CSS Bôrik voči Františkovi Dudášovi a Emílii Lackovej, CSS-SLOVEN
voči Ľudmile Vraňákovej a Emílii Mlatkovej, Trenčianskeho
múzea v Trenčíne voči Danielovi Zacharovi.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č.
10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.
Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb. školstva a kult.
8. Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb. školstva a kult.
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9. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.- poslanec Zastupiteľstva TSK
a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK

10. Návrh na voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja
do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
11. Diskusia – Rôzne.
12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
13. Záver.
Hlasovanie poslancov č.2: ZA:
32
(doplnenie bodu 4. b)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
Hlasovanie poslancov č.3: ZA:
32
(doplnenie bodu 10.)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
Hlasovanie poslancov č.4: ZA:
32
(o programe ako celku)
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
U z n e s e n i e číslo 796/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31. januára 2022 prerokovalo a
b e r i e na v e d o m i e
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
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3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych
a investičných fondov.
Predkladala: Ing. Martina Lamačková -vedúca Odb. region.rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o finančný
príspevok z Fondu na podporu športu s názvom "Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica".
U z n e s e n i e číslo 797/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 31.1.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu
na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia veľkej
telocvične – Gymnázium Považská Bystrica" realizovaného
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok č. 2021/004
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku,
t. j. do výšky 436 909,40 eur.
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie poslancov č.6: ZA:
29
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
5
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
4.
b) Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na malom
projekte "Zvyšování znalostí organizačních struktur
v oblasti nových trendů cykloturistiky" z Fondu malých
projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika.
U z n e s e n i e číslo 798/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 31.1.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na malom projekte
z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A
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Slovenská republika – Česká republika, medzi zmluvnými
partnermi: Zlínsky kraj a Trenčiansky samosprávny kraj,
ktorá upravuje práva a záväzky partnerov na projekte
„Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti
nových trendů cykloturistiky“.
Hlasovanie poslancov č.7: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
4
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_____
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" p. č. 6102/87, 6102/169 a registra "E" p.č. 6102/3
k.ú. Považská Bystrica v prospech Považskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.

U z n e s e n i e číslo 799/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch
zapísaných na LV č. 9467 k. ú. Považská Bystrica,
nachádzajúcich sa v obci Považská Bystrica, okrese
Považská Bystrica, parcely registra "C"
- pozemok parc. č. 6102/87 o výmere 7736 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 6102/169 o výmere 124 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra "E"
- pozemok parc. č. 6102/3 o výmere 17257 m2, druh
pozemku ostatná plocha:
 umiestnenie zariadení objektov č. 528-00 - Preložka
vodovodu DN 300 v km 1,569 a 1,74283 preložky cesty
II/517, č. 532-00 – Preložka vodovodu DN 200 v km 1,8
preložky cesty II/517, č. 541-00 – Katodická ochrana
vodovodu DN 300 v km 1,594 a 1,800 preložky cesty
II/517 stavby „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I.
a II. úsek“
 bez súhlasu vlastníka objektov č. 528-00 - Preložka
vodovodu DN 300 v km 1,569 a 1,74283 preložky cesty
II/517, č. 532-00 – Preložka vodovodu DN 200 v km 1,8
preložky cesty II/517, č. 541-00 – Katodická ochrana
vodovodu DN 300 v km 1,594 a 1,800 preložky cesty
II/517 stavby „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I.
a II. úsek“ nad nimi neumiestňovať konštrukcie alebo
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iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty,
neumiestňovať
skládky,
nevykonávať
terénne
úpravy
a činnosti, ktoré obmedzujú prístup k nim, rešpektovať pásma ochrany v súlade so zákonom č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov
v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 084/2020 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na parcelách C
KN
p.č.
2609/6,
2610/4,
2612/7,
3384/7,
3384/11,
3439/195-196, 3439/208, 3441/3, 3442/5, 3443/1, 3443/7,
6019/2, 6019/4, 6102/87, 6102/93, 6102/169 a parcelách
E KN p.č. 2611/2, 3442/1, 6102/3, vyhotoveného dňa 16.08.
2021 Ing. Matejom Papšom, GEOID s.r.o., Hatné 210,
018 02 Hatné, IČO: 46 659 757, úradne overeného Okresným
úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 13.10.
2020 pod č. 811/2020 (C KN p.č. 6102/87 - diel č. 7
vo výmere 33 m2, C KN p.č. 6102/169 - diel č. 16 vo výmere
18 m2, E KN p.č. 6102/3 - diel č. 11 vo výmere 1 m2)
 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknuté
pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom
výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním
porúch,
vykonávaním
opráv
a rekonštrukcií
zariadení objektov č. 528-00 – Preložka vodovodu DN
300 v km 1,569 a 1,74283 preložky cesty II/517, č.
532-00 – Preložka vodovodu DN 200 v km 1,8 preložky
cesty II/517, č. 541-00 – Katodická ochrana vodovodu
DN 300 v km 1,594 a 1,800 preložky cesty II/517
stavby „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I. a II. úsek“
 na dobu neurčitú
 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného
bremena – Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová
133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe
Znaleckého posudku č. 342/2021, vypracovaného znalcom
Ing. Jozefom Záhradníkom, Vodárenská 2022/14, 058 01
Poprad vo výške 23,44 EUR/m2, čo je pri výmere 52 m2
dielov č. 7, č. 16 a č. 11 jednorazová náhrada celkom
vo výške 1218,88 EUR (slovom: tisícdvestoosemnásť eur
osemdesiatosem centov), ktorú uhradí Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO: 35 919 001.
Hlasovanie poslancov č.8: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
3
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
5.
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 614/1, 614/2 k. ú. Kostolná Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,
Bratislava.
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U z n e s e n i e číslo 800/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť
na
pozemkoch
zapísaných na LV č. 1154 k. ú. Kostolná - Záriečie,
nachádzajúcich sa v obci Kostolná - Záriečie, okres
Trenčín,
parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 614/1 o výmere 7251 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 614/2 o výmere 4109 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
 uloženie elektroenergetického zariadenia
 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie elektroenergetického
zariadenia a jeho odstránenie,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 44566727075/2021 na zriadenie vecného bremena na pozemkoch č.
518/2, 614/1, 614/2, 614/5, ktorý vyhotovila dňa 14.10.
2021 Ing. Eva Bajzíková, MAP GEO s.r.o., Legionárska 79,
911 01 Trenčín a bol úradne overený Okresným úradom
Trenčín, katastrálnym
odborom dňa 05.11.2021 pod č.
1593/21 (parc. č. 614/1 diel č. 2 vo výmere 14 m2, parc.
č. 614/2 diel č. 3 vo výmere 12 m2):
 na dobu neurčitú
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorá činí pre obec Kostolná –
Záriečie sumu vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere
26 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 102,96 EUR
(slovom: stodva eur deväťdesiatšesť centov), ktorú uhradí
Veronika Lupták, 28. októbra 12, 911 01 Trenčín.
Hlasovanie poslancov č.9: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
5.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 119/2 k.ú. Dolná Breznica v prospech Petra Jambora a manž. Martiny Jamborovej rod. Prekopovej.
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U z n e s e n i e číslo 801/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom
na LV č. 1223 k. ú. Dolná Breznica, nachádzajúcom sa
v obci Dolná Breznica, okres Púchov,
parcela registra „E“
- pozemok parc. č. 119/2 o výmere 7258 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
 uloženie vodovodnej prípojky
- v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 33 m2,
 vybudovanie vjazdu za účelom zabezpečenia prístupu
(prechodu osôb
a prejazdu vozidiel) k pozemkom
registra „C“ parc. č. 757/137 o výmere 621 m2, druh
pozemku orná pôda, parc. č. 757/143 o výmere 56 m2,
druh pozemku ostatná plocha a parc. č. 757/146
o výmere 156 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie a rodinného domu (t. č. rozostavaný)
na parc. č. 757/146 k. ú. Dolná Breznica
- v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 31 m2,
podľa Geometrického plánu č. 34/2021 na vyznačenie práva
uloženia inžinier. siete na pozem. p. C KN č. 725/2 (EKN
č. 119/2), na vyznačenie práva prechodu cez pozemok parc.
C KN č. 725/2 (EKN č. 119/2), vyhotoveného dňa 5.8.2021
Bc. Zuzanou Mikovou, geodetické práce, Nosice 58, 020 01
Púchov, IČO: 37485652, úradne overeného Okresným úradom
Púchov, katastrálnym odborom dňa 19.08.2021 pod číslom
415/21
 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami
a pešo cez dotknutý pozemok v nevyhnutnej miere
za účelom
údržby
a
opravy
vodovodnej prípojky
a vjazdu k rodinnému domu
 na dobu neurčitú
 v prospech Petra Jambora a manž. Martiny Jamborovej
rod. Prekopovej, Pod hájom 955/4, 018 41 Dubnica nad
Váhom a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“
parc. č. 757/137 o výmere 621 m2, druh pozemku orná
pôda, parc. č. 757/143 o výmere 56 m2, druh pozemku
ostatná plocha a parc. č. 757/146 o výmere 156 m2,
druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie a rodinného
domu (t. č. rozostavaný) na parc. č. 757/146 k. ú.
Dolná Breznica
za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec Dolná
Breznica sumu vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri celkovej
výmere 64 m2 dielov č. 1, 2 jednorazová náhrada vo výške
355,20
EUR
(slovom:
tristopäťdesiatpäť
eur
dvadsať
centov).
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Hlasovanie poslancov č.10: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
5.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 56/1, 221/1 k. ú. Istebník v prospech Mesta Trenčín.
U z n e s e n i e číslo 802/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť
na
pozemkoch
z apísaných na LV č. 1583 k. ú. Istebník, nachádzajúcich
sa v obci Trenčín, okres Trenčín,
parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 56/1 o výmere 2478 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 221/1 o výmere 11687 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
 zriadenie a uloženie podzemného káblového vedenia
 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy podzemného káblového vedenia
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 4547779556-21 na vyznačenie rozsahu vecného bremena na p. č.
56/1, 221/1, ktorý vyhotovil dňa 3.9.2021 Ing. Michal
Muran, M-GEO, Geodetická kancelária, Dolné Naštice 31,
957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45477795 a bol úradne
overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom
dňa 11.10.2021 pod č. 1441/21 (parc. č. 56/1, diel č. 1
vo výmere 17 m2, parc. č. 221/1, diel č. 2 vo výmere 2 m2)
 na dobu neurčitú
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Mesto
Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO:
00 312 037
za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 1,00 EUR
(slovom: jedno euro) za celý rozsah vecného bremena
vo výmere 19 m2.
Hlasovanie poslancov č.11: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
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5.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222/2 k.ú. Rakoľuby v prospech
Mária Simeona.
U z n e s e n i e číslo 803/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 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, nachádzajúceho sa v obci
Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 222/2 o výmere 6644 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie:
 umiestnenie a uloženie vodovodnej a kanalizačnej
prípojky
v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 601/2021 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej
siete prípojky vodovodu a kanalizácie na pozemku parcelné
číslo registra C KN 222/2, ktorý vyhotovil dňa 30.11.
2021 Ing. Rastislav Mikláš, RMG, M. R. Štefánika 12,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43114458 a bol úradne
overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 08.12.2021 pod číslom G1-1042/2021 (diel
č. 1 vo výmere 21 m2)
 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý
pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom
vykonávania údržby a opráv vodovodnej a kanalizačnej
prípojky
 na dobu neurčitú
 v prospech Mária Simeona, Rakoľuby 683, 916 31 Kočovce
a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č.
2/62 o výmere 629 m2, č. 2/65 o výmere 57 m2, č. 2/66
o výmere 33 m2, všetky tri parcely druh pozemku
záhrada, č. 2/67 o výmere 171 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie a rodinného domu (t. č.
rozostavaná stavba) na parc. č. 2/67 k. ú. Rakoľuby
 za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec
Kočovce vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri výmere 21 m2
jednorazová
náhrada
celkom
vo
výške
116,55
EUR
(slovom: stošestnásť eur päťdesiatpäť centov).
Hlasovanie poslancov č.12: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
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5.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
U z n e s e n i e číslo 804/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom
na LV č. 1223 k. ú. Dolná Breznica, nachádzajúcom sa
v obci Dolná Breznica, okres Púchov,
parcela registra „E“
- pozemok parc. č. 119/3 o výmere 10278 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
 zriadenie a umiestnenie elektroenergetických zariadení
 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 50763989124/2020 na vyznačenie vecného bremena na priznanie
ochranného pásma inžinierskych sietí, práva umiestnenia
a uloženia
inžinierskych
sietí
a práva
trvalého
prístupu za účelom opravy a údržby inžinierskych sietí
na parcelách uvedených v stave právnom výkazu výmer,
vyhotoveného dňa 19.05.2021 Ing. Richardom Pilnikom,
geodetické a stavebné práce, Björnsonova 5/46, 036 01
Martin, IČO: 50 763 989, úradne overeného Okresným
úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 01.12.2020 pod
č. 691/ 20 (diel č. 12 vo výmere 4 m2):
 na dobu neurčitú
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO: 36 442 151
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorá činí pre obec Dolná Breznica
sumu vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri výmere 4 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 22,20 EUR (slovom:
dvadsaťdva eur dvadsať centov).
Hlasovanie poslancov č.13: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
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5.
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 9019/502 k. ú. Slavnica v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
U z n e s e n i e číslo 805/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom
na LV č. 1025 k. ú. Slavnica, nachádzajúcom sa v obci
Slavnica, okres Ilava,
parcela registra „E“
- pozemok parc. č. 9019/502 o výmere 2288 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
 užívanie,
prevádzkovanie,
údržbu,
opravy,
úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 28/2021
na zriadenie vecného bremena na parcelu KN-E č. 253,
9019/502, ktorý vyhotovil dňa 19.05.2021 Ing. Jozef
Pažický, Brodno 68, 010 14 Žilina, IČO: 33857245 a bol
úradne
overený
Okresným
úradom
Ilava,
katastrálnym
odborom dňa 10.06.2021 pod č. G1 - 257/2021 (diel č. 2
vo výmere 456 m2):
 na dobu neurčitú
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO: 36 442 151
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorá činí pre obec Slavnica sumu
vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere 456 m2 jednorazová
náhrada celkom vo výške 1805,76 EUR (slovom: tisícosemstopäť eur sedemdesiatšesť centov).
Hlasovanie poslancov č.14: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
3
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
5.
h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
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U z n e s e n i e číslo 806/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Trenčiansky samosprávny
kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemku zapísanom
na LV č. 1224 k. ú. Hôrka nad Váhom, nachádzajúcom sa
v obci Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom,
parcela registra „C“
- pozemok parc. č. 496 o výmere 8252 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie:
 zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia
 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie elektroenergetického zariadenia
a jeho odstránenie,
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 33165041-104/
2020 na oddelenie pozemku p. č. 493/6 a vyznačenie vecného
bremena ochranného pásma práva
uloženia
inžinierskej
siete, distribučný rozvod na pozemkoch registra C KN p.
č. 493/5, 489/4, 496, 282 a pozemkoch registra E KN p. č.
190/2 a 468/1 vo vyznačenom rozsahu, ktorý vyhotovil dňa
22.9.2020 Ing. Peter Múčka, PARCELA, Železničná 32, Nové
Mesto nad Váhom a bol úradne overený Okresným úradom
Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 12.10.2020
pod č. G1-804/2020 (diel č. 4 vo výmere 37 m2):
 na dobu neurčitú
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská
distribučná,
a.s.,
Čulenova
6,
816
47
Bratislava, IČO: 36361518
za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle
platných
Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorá činí pre obec Hôrka nad Váhom
sumu vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere 37 m2 jednorazová náhrada celkom vo výške 146,52 EUR (slovom: stoštyridsaťšesť eur päťdesiatdva
centov), ktorú uhradí
UNITOM, s.r.o., Hôrka nad Váhom 283, 916 32 Hôrka nad
Váhom, IČO: 47569026.
Hlasovanie poslancov č.15: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
3
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
5.
i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č.
562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno v prospech obce Kolačno._
U z n e s e n i e

číslo 807/2022
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
I.

II.

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
Partizánske, v obci Kolačno, v katastrálnom území
Kolačno, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 562/3 o výmere 499 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorený Geometrickým plánom č. 11/2020 na oddelenie
pozemku p. č. 562/3 pre prevod vlastníctva, ktorý
vyhotovila dňa 12.4.2020 Ing. Daniela Tomová, súkromný geodet, Veľké Uherce č. 258, IČO: 40267423 a bol
úradne overený Okresným úradom Partizánske, katastrálnym odborom dňa 12.05.2020 pod č. G1 151/20, oddelením
od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 562/1
o výmere 7584 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata
na LV č. 1135,
- pozemok parc. č. 562/4 o výmere 688 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 562/5 o výmere 71 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorené Geometrickým plánom č. 12/2020 na oddelenie
pozemku p. č. 562/4, 5 pre prevod vlastníctva, ktorý
vyhotovila
dňa
14.5.2020
Ing.
Daniela
Tomová,
súkromný geodet, Veľké Uherce č. 258, IČO: 40267423
a bol úradne overený Okresným úradom Partizánske,
katastrálnym odborom dňa 25.05.2020 pod č. G1 190/20,
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č.
562/1 o výmere 7584 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata
na LV č. 1135.
u r č u j e
prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného v bode I.
tohto uznesenia, v správe Správy ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Kolačno,
v katastrálnom území Kolačno, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 562/3 o výmere 499 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorený Geometrickým plánom č. 11/2020 na oddelenie
pozemku p. č. 562/3 pre prevod vlastníctva, ktorý vyhotovila dňa 12.04.2020 Ing. Daniela Tomová, súkromný
geodet, Veľké Uherce č. 258, IČO: 40267423 a bol úradne
overený Okresným úradom Partizánske, katastrálnym
odborom dňa 12.05.2020 pod č. G1 151/20, oddelením
od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 562/1 o výmere 7584 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
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zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1135,
- pozemok parc. č. 562/4 o výmere 688 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 562/5 o výmere 71 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorené Geometrickým plánom č. 12/2020 na oddelenie
pozemku p. č. 562/4, 5 pre prevod vlastníctva, ktorý
vyhotovila dňa 14.05.2020 Ing. Daniela Tomová, súkromný geodet, Veľké Uherce č. 258, IČO: 40267423 a bol
úradne overený Okresným úradom Partizánske, katastrálnym odborom dňa 25.05.2020 pod č. G1 190/20, oddelením
od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 562/1 o výmere 7584 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č.
1135
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 Kolačno, 958 41
Kolačno č. 164, IČO: 00310557 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1,00 EUR
(slovom: jedno euro) za celý predmet prevodu.
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
v okrese Partizánske, v obci Kolačno, v katastrálnom
území Kolačno, parcely registra „C“
- pozemok parc. č. 562/3 o výmere 499 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorený Geometrickým plánom č. 11/2020 na oddelenie
pozemku p. č. 562/3 pre prevod vlastníctva, ktorý
vyhotovila dňa 12.04.2020 Ing. Daniela Tomová, súkromný geodet, Veľké Uherce č. 258, IČO: 40267423 a bol
úradne overený Okresným úradom Partizánske, katastrálnym odborom dňa 12.05.2020 pod č. G1 151/20, oddelením
od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 562/1
o výmere 7584 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaného v časti A: Majetková podstata
na LV č. 1135,
- pozemok parc. č. 562/4 o výmere 688 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
- pozemok parc. č. 562/5 o výmere 71 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie,
vytvorené Geometrickým plánom č. 12/2020 na oddelenie
pozemku p. č. 562/4, 5 pre prevod vlastníctva, ktorý
vyhotovila
dňa
14.05.2020
Ing.
Daniela
Tomová,
súkromný geodet, Veľké Uherce č. 258, IČO: 40267423
a bol úradne overený Okresným úradom Partizánske,
katastrálnym odborom dňa 25.05.2020 pod č. G1 190/20,
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oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc.
č. 562/1 o výmere 7584 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie,
zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1135
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 Kolačno, 958 41 Kolačno č. 164, IČO:
00310557, 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.16: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
34
POČET POSLANCOV: 47
5.
j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien na pozemku registra "C"
p. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Petra Žáka. _
U z n e s e n i e číslo 808/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ú h l a s í
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien s Petrom Žákom, Školská 221, 913 26 Motešice, ako
budúcim oprávneným z vecných bremien, ktorou sa Trenčiansky
samosprávny
kraj
ako
budúci
povinný
z vecných
bremien zaväzuje:
- do 30 kalendárnych dní odo dňa ako Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schváli zriadenie vecných
bremien na pozemku registra „C“ parc. č. 1861/1 o výmere
12671 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 321 k. ú. Horné Motešice vo vlastníctve
TSK, v správe Správy ciest TSK v prospech Petra Žáka ako
budúceho oprávneného z vecného bremena, uzavrieť zmluvu
o zriadení vecných bremien s výškou jednorazovej náhrady
stanovenej podľa Článku 32 ods. (2) platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK.
Hlasovanie poslancov č.17: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
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5.
k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže - predaj areálu zrušenej Školy v prírode Kľačno.
U z n e s e n i e číslo 809/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
1. trvalú
prebytočnosť
nehnuteľného
majetku,
zrušenej
Školy v prírode Kľačno,
nachádzajúceho sa v obci
Kľačno, v k. ú. Kľačno, zapísaného na LV č. 1369
a 1440 v časti A: Majetková podstata:
Parcely registra „E“ na LV č.1369
- pozemok KN E parc. č. 874/11 – záhrady o výmere 47 m²
v podiele 20/25–in.
Parcely registra „C“ na LV č.1440:
- pozemok KN C parc. č. 815/25 – zastavané
a nádvoria o výmere 4 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/27 – zastavané
a nádvoria o výmere 322 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/28 – zastavané
a nádvoria o výmere 90 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/43 – zastavané
a nádvoria o výmere 68 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/44 – zastavané
a nádvoria o výmere 5.010 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/45 – zastavané
a nádvoria o výmere 74 m2,
- pozemok KN C parc. č. 816/9 – zastavané
a nádvoria o výmere 547 m2,
- pozemok KN C parc. č. 817/3 – zastavané
a nádvoria o výmere 965 m2,
- pozemok KN C parc. č. 824/6 – zastavané
a nádvoria o výmere 5.710 m2,
- pozemok KN C parc. č. 824/7 – zastavané
a nádvoria o výmere 1.311 m2.

plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy

Parcely registra „E“ na LV č.1440:
- pozemok KN E parc. č. 855/1 – záhrady o výmere
-

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

856/1
858/1
859/1
865/1
871/11
872/11
873/11
876/11
876/21
876/31

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 m²,
výmere 36 m²,
výmere 110 m²,
výmere 37 m²,
výmere 98 m²,
výmere 93 m²,
výmere 98 m²,
výmere 216 m²,
výmere 21 m²,
výmere 21 m²,
výmere 11 m².

Stavby, bez súpisného čísla, nezapísané na liste
vlastníctva, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra
nehnuteľností:
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budova učební,
budova hlavnej ubytovne,
budova druhej ubytovne a kotolne, garáže,
projektová dokumentácia “Rekonštrukcia vykurovania Školy
v prírode Kľačno”,
- budova telocvične,
- čistička odpadových vôd.
-

2. spôsob odpredaja nehnuteľného majetku formou obchodnej
verejnej súťaže na základe § 9a ods. 1 písm. a)
v súlade s podmienkami uvedenými v ods. 2 a
ods. 3
tohto § zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších právnych predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v obci Kľačno,
v k. ú. Kľačno, zapísaného na LV č. 1369 a 1440 v časti
A: Majetková podstata:
Parcely registra „E“ na LV č.1369
- pozemok KN E parc. č. 874/11 – záhrady o výmere
47 m² v podiele 20/25–in.
Parcely registra „C“ na LV č.1440:
- pozemok KN C parc. č. 815/25 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/27 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 322 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/28 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 90 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/43 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 68 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/44 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5.010 m2,
- pozemok KN C parc. č. 815/45 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 74 m2,
- pozemok KN C parc. č. 816/9
– zastavané plochy
a nádvoria o výmere 547 m2,
- pozemok KN C parc. č. 817/3
– zastavané plochy
a nádvoria o výmere 965 m2,
- pozemok KN C parc. č. 824/6
– zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5.710 m2,
- pozemok KN C parc. č. 824/7
– zastavané plochy
2
a nádvoria o výmere 1.311 m .
Parcely
- pozemok
- pozemok
- pozemok
- pozemok
- pozemok
- pozemok
- pozemok
- pozemok
- pozemok

registra „E“ na LV č.1440:
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

E
E
E
E
E
E
E
E
E

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

855/1
856/1
858/1
859/1
865/1
871/11
872/11
873/11
876/11

–
–
–
–
–
–
–
–
–

záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady
záhrady

o
o
o
o
o
o
o
o
o

výmere
2 m²,
výmere 36 m²,
výmere 110 m²,
výmere 37 m²,
výmere 98 m²,
výmere 93 m²,
výmere 98 m²,
výmere 216 m²,
výmere 21 m²,
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- pozemok KN E parc. č. 876/21 – záhrady o výmere
- pozemok KN E parc. č. 876/31 – záhrady o výmere

21 m²,
11 m².

Stavby, bez súpisného čísla, nezapísané na liste
vlastníctva, ktoré nie sú predmetom zápisu do
katastra nehnuteľností:
- budova učební,
- budova hlavnej ubytovne,
- budova druhej ubytovne a kotolne, garáže,
- projektová dokumentácia ,,Rekonštrukcia vykurovania
Školy v prírode Kľačno“,
- budova telocvične,
- čistička odpadových vôd.
3. Súťažné
podmienky
obchodnej
verejnej
súťaže
č.
TSK/002/2022 - OVS „Predaj
areálu
zrušenej
Školy
v prírode Kľačno – nehnuteľností nachádzajúcich sa
v k. ú. Kľačno, zapísaných na LV č. 1369 a 1440“.
Hlasovanie poslancov č.18 : ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
5.
l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Moravské Lieskové,
zapísaného na LV č. 513.
U z n e s e n i e číslo 810/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
predaj prebytočného nehnuteľného majetku
nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci
Moravské Lieskové, v k. ú. Moravské Lieskové, zapísaného
na LV č. 513 ako:
Stavba:
- Rodinný dom, súp. č. 400, postavený na pozemku
r egistra „C“, parc. č. 1282, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 470 m2
Pozemky – parcely registra „C“:
- pozemok, parc. č. 335 – záhrada o výmere 84 m2
- pozemok, parc. č. 1282 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 470 m2
- pozemok, parc. č. 1283 – záhrada o výmere 1540 m2
- pozemok, parc. č. 1284 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 28 m2
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na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja
obchodnou verejnou súťažou č. „TSK/001/2021“ záujemcovi
– kupujúcemu: Ivana Králiková, rod. Králiková, nar.
19.12.1982, trvale bytom
Morovno 4, 972 31 Ráztočno,
ponúknutá cena: 35 000,00 eur (slovom: tridsaťpäťtisíc
eur).
Hlasovanie poslancov č.19: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - CSS Bôrik voči Františkovi Dudášovi a Emílii Lackovej, CSS-SLOVEN
voči Ľudmile Vraňákovej a Emílii Mlatkovej, Trenčianskeho
múzea v Trenčíne voči Danielovi Zacharovi.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
U z n e s e n i e číslo 811/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky:
1. Centra sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13
Nitrianske Pravno:
- pohľadávka vo výške 5.736,50 eur voči Františkovi
Dudášovi, rod. Dudášovi, nar. 08.10.1963, naposledy
trvale bytom Dedinská 948/5, Lehota pod Vtáčnikom –
Malá Lehota, zomr. 02.10.2020,
2. Centra sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13
Nitrianske Pravno:
- pohľadávka
vo
výške
4.798,42
eur
voči
Emílii
Lackovej, rod. Balažkovej, nar. 07.08.1930, naposledy
trvale bytom Žltá 319/25, Nitrianske Pravno, zomr.
26.03.2021,
3. Centra sociálnych služieb – SLOVEN, Slavnica 68, 018 54
Slavnica:
pohľadávka
vo
výške
5.424,68
eur
voči
Ľudmile
Vraňákovej, rod. Vraňákovej, nar. 04.07.1959, naposledy
trvale bytom Slavnica 68, Slavnica, zomr. 02.12.2020,
4. Centra sociálnych služieb – SLOVEN, Slavnica 68, 018 54
Slavnica:
- pohľadávka vo výške 6.295,36 eur voči Emílii Mlatkovej,
rod. Šibíkovej, nar. 25.02.1963, naposledy trvale bytom
Zakvášov 1935/453, Považská Bystrica, zomr. 30.09.2020,
5. Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46,
912 50 Trenčín, IČO: 34059199:
- pohľadávka vo výške 5.837,02 eur voči Danielovi
Zacharovi, Západná 2501/5, Trenčín, IČO: 17564450.
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Hlasovanie poslancov č.20: ZA:
33
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č.
10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.
Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult.
U z n e s e n i e číslo 812/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa
mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK
č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.
Hlasovanie poslancov č.21: ZA:
32
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
33
POČET POSLANCOV: 47
8. Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult.
U z n e s e n i e číslo 813/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31. 01. 2022 prerokovalo a v súlade s Čl. 1,
§ 11, ods. (2), písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v platnom znení
m e n u j e od 01. 02. 2022
JUDr. Igora VAVRU - za riaditeľa Hornonitrianskeho múzea
v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza, IČO:
34059130.
Hlasovanie poslancov č.22: ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
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NEHLASOVAL:
5
PRÍTOMNÍ:
31
POČET POSLANCOV: 47
9. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.- poslanec Zastupiteľstva TSK
a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK

U z n e s e n i e číslo 814/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a
s ch v a ľ u j e
hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja odmenu za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 vo výške 20 %
súhrnu platov ustanovených podľa ustanovenia § 19b odsek 1
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov
(o
samosprávnych
krajoch)
v
znení
neskorších
predpisov.
Hlasovanie poslancov č.23: ZA:
30
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
2
PRÍTOMNÍ:
32
POČET POSLANCOV: 47
10. Návrh na voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja
do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
U z n e s e n i e číslo 815/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.01.2022
v o l í
od 01.02.2022
týchto zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja za členov
výborov pre otázky zamestnanosti zriadených Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny so sídlom:
a) Nové Mesto nad Váhom - Ing. Anna HALINÁROVÁ
- Pavel HALABRÍN
b) Partizánske - doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD.
- Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.
c) Považská Bystrica - MUDr. Igor STEINER, MPH
- Ing. Milan PANÁČEK
d) Prievidza - Ing. Richard TAKÁČ
- PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ
e) Trenčín - Ing. Juraj HORT
- Bc. Eduard FILO.
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Hlasovanie poslancov č.24: ZA:
31
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
1
PRÍTOMNÍ:
32
POČET POSLANCOV: 47
11. Diskusia – Rôzne.
12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
13. Záver.

Trenčín,
3.2.2022
Spracovala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
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T r e n č i a n s k y

s a m o s p r á v n y

k r a j

Z o z n a m
u z n e s e n í
z XXXIV. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 31.januára 2022.
795/2022 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov
zápisnice a programu rokovania).
796/2022 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých
na XXXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
797/2022 – 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 finančný príspevok z Fondu na podporu športu
s názvom "Rekonštrukcia veľkej telocvične Gymnázium Považská Bystrica".
798/2022 – b) Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov
na malom projekte "Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky" z Fondu malých projektov v rámci programu
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
799/2022 - Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p. č. 6102/87, 6102/169 a registra "E"
p.č. 6102/3 k.ú. Považská Bystrica v prospech Považskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.

800/2022 – b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" parc. č. 614/1, 614/2
k. ú. Kostolná – Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
801/2022 – c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "E" parc. č. 119/2 k.ú. Dolná
Breznica v prospech Petra Jambora a manž. Martiny
Jamborovej rod. Prekopovej.
802/2022 – d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" p.č. 56/1, 221/1 k. ú.
Istebník v prospech Mesta Trenčín.
803/2022 – e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "C" parc. č. 222/2 k.ú.
Rakoľuby v prospech Mária Simeona.
804/2022 – f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "E" parc. č. 119/3 k.ú. Dolná
Breznica v prospech Stredoslovenskej distribučnej,
a. s., Žilina.
805/2022 – g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "E" parc. č. 9019/502 k. ú.
Slavnica v prospech Stredoslovenskej distribučnej,
a. s., Žilina.
806/2022 – h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemku registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka
nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
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807/2022 – i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
"C" parc. č. 562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno
v prospech obce Kolačno.
808/2022 – j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
na pozemku registra "C" p. č. 1861/1 k. ú. Horné
Motešice v prospech Petra Žáka.
809/2022 – k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže - predaj areálu zrušenej Školy
v prírode Kľačno.
810/2022 – l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Moravské
Lieskové, zapísaného na LV č. 513.
811/2022 – Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok –
CSS - Bôrik voči Františkovi Dudášovi a Emílii Lackovej, CSS-SLOVEN voči Ľudmile Vraňákovej a Emílii Mlatkovej, Trenčianskeho múzea v Trenčíne voči Danielovi
Zacharovi.
812/2022 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN
TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č.
23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.
813/2022 – Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
814/2022 – Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
815/2022 – Návrh na voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.

