
                        TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
                                                                

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

                                Trenčín, 20. 06. 2019 

                                                  

Z á p i s n i c a  č. 4/2019 
zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zo dňa 20. 06. 2019  konanej v priestoroch 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  

 

Prítomní:                 8 

Ospravedlnení :      4         

Neospravedlnení:   0           

              

                      

Prizvaní:      

               Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK 

               Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného 

               Ing. Richard Horváth,  hlavný kontrolór TSK 

               Mgr. Tomáš Baláž, vedúci oddelenia  právneho SM a VO 

               Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry 

               Ing. Martina  Lamačková, vedúca odboru regionálneho  rozvoja 

               Ing. Beáta Tichá, pover. riad. OIŽP a VP 

               Ing. Vladimír Vido – riaditeľ NsP Prievidza 

               Ing. Roman Sabadka, OIŽP a VP          

     

 Otvorenie. 

 2. Prerokovanie  materiálov  pripravovaných  na  rokovanie Zastupiteľstva  TSK  dňa   

     08.07.2019.    

 

 2.1. 
 Správa o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 k  30.04.2019. 

 Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca odboru finančného 

       

 2.2     

 Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM aVO 

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

    súpisným č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV 

    č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 b)  Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v k. ú. Nemšová od vlastníčky 

      Júlie Lubinovej, Nemšová. 

 c)  Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku  registra "C" parc. č. 3437 vo  

      vlastníctve TSK s pozemkom  registra "C" parc. č. 4692/8  vo vlastníctve Jozefa Bátoru  a  

      manž. Janky v k. ú. Bánovce nad Bebravou.   

 d)  Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku  registra "C" parc. č. 4692/11  

      vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána Hanku  

      a manž. Tatiany v k. ú. Bánovce nad Bebravou 
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e)  Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na   

     pozemku registra "C" parc. č. 1682/5 k. ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s.,  

     Bratislava.        

f)  Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na    

     pozemku registra "C" parc. č. 299 k. ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava                

g)  Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na  

      pozemku registra "E" p. č. 119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej  

      distribučnej, a. s., Žilina.  

h)  Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na  

      pozemku registra "C" parc. č. 1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej  

      distribučnej, a. s., Žilina.  

i)   Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou  

      "Udiča – Pri družstve - rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k. ú. Udiča v  

      prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

j)   Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou  

      "Udiča Prosné vývod NNK, Hladký" na pozemku registra "E" p. č. 280/15 k. ú. Udiča  

       v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

k)   Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – Správy ciest    

      Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.   

             

 2.3. 

 Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok  v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a     

 nasl. Zásad hospodárenia  s majetkom TSK v platnom znení. 

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM aVO 

 

 2.4. 

 Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 (2 zmena). 

 Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného 

 

 2.5. 

 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.   

 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č.    

 3/2018 o určení výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca   

 žiaka vo výške nákladov na  nákup potravín,  príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné   

 náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto   

 príspevkov.  

 Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca Odboru školstva a kultúry 

 

 2.6. 

 Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských    

 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.         

 Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca Odboru  školstva a kultúry. 

 a)  Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky,  

      so sídlom  Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

 b)  Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov  

      s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná  

      odborná škola, I. Krasku   491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  
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 2.7. 

 Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej  starostlivosti a rozvoja Nemocnice s     

 poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 -2022.  

 Predkladá: Ing. Vladimír Vido  – riaditeľ NsP Prievidza 

 

 2.8. 
 Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve  

 Trenčianskeho samosprávneho  kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou   

 úsporou energie. 

 Predkladá: Ing. Beáta Tichá – pover. riad. Odboru investícií, ŽP a VP 

 a)  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe  

      Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom vo  vlastníctve TSK prostredníctvom  

      garantovanej energetickej služby. 

 b)  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe  

       NsP Považská Bystrica vo  vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej  

       služby. 

 c)  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe  

      NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vo  vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej  

      energetickej služby.     

 d)  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe  

      NsP Myjava vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.  

 

 2.9. 

 Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci   

 Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

 Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja  

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

      2014 - 2020 s názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych  

     služieb Adamovské Kochanovce – I. etapa“. 

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

     program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 s názvom  

     „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. 

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

     Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“. 

     

 2.10. 
 Krajská koncepcia enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom  

 samosprávnom kraji do roku 2030.  

 Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja 

 

3. Diskusia 

 

4. Záver 

                

Otvorenie. 

Otvorenie zasadnutia komisie pre financie, rozpočet a investície uviedol predseda komisie 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý v úvode privítal členov komisie a prizvaných.   

 Podľa počtu prítomných členov konštatoval, že komisia je uznášania schopná v počte prítomných 

členov 8 z 12. Na rokovanie sa ospravedlnil Ing. Milan Panáček,  Erich Dvonč,  Ing. Jozef 

Trstenský,  Mgr. Michal  Ďureje, PhD.  



 4 

Rokovanie komisie bude prebiehať v zmysle predloženého programu, bude sa meniť iba 

poradie  prerokovávaných bodov nasledovne: 

            Bod 2.7. 

Plán ekonomickej konsolidácie,  zabezpečenia zdravotnej  starostlivosti a rozvoja Nemocnice s 

poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 -2022 sa bude prerokovávať pod 

poradovým číslom  2.2. 

            Bod 2.9. 

Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci   

Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa bude prerokovávať pod poradovým číslom  

2.3. 

           Bod 2.10. 

Krajská koncepcia enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom  

samosprávnom kraji do roku 2030 sa bude prerokovávať pod poradovým číslom 2.4., 

následne sa posúva i poradie  zvyšných bodov rokovania. 

Predseda komisie vyzval prítomných členov či majú k predloženej zmene poradia bodov 

rokovania námietky, alebo pripomienky. Keďže námietky neboli vznesené dal hlasovať za 

predloženú zmenu. 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD   

                                                  Ing. Juraj Maláň 

                                                  Ing. Ladislav  Matejka 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

                      zdržali sa hlasovania 0            

 nehlasovali: Halabrín 

 

 

K bodu 2.1.  

Správa o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja k  30.04. 2019. 

             Predseda komisie vyzval vedúcu odboru finančného Ing. Renátu Ozimovú 

o prezentovanie materiálu.      

Po prezentovaní materiálu uviedol predseda komisie rozpravu. Nakoľko neboli vznesené 

námietky ani pripomienky, dal k predmetnému bodu hlasovať.  

 

 

Hlasovanie členov : za 6:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD   

                                                  Ing. Juraj Maláň 

                                                  Ing. Ladislav  Matejka 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                      proti  0                                                              

 zdržali sa hlasovania : 0 

            nehlasovali :  Pavel Halabrín 

                                                             PhDr. Štefan  Škultéty  
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K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Uznesenie č. 4/2019: Komisia pre financie, rozpočet  a investície pri Z  TSK berie na vedomie,  

Správu o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.04.2019 

 

K bodu 2.2.  

Plán ekonomickej konsolidácie,  zabezpečenia zdravotnej  starostlivosti a rozvoja Nemocnice s 

poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022. 

             K predmetnému bodu predseda komisie vyzval riaditeľa NsP Prievidza Ing. Vladimíra 

Vidu o prezentáciu predkladaného materiálu. 

Riaditeľ nemocnice Ing. Vido  prítomným prezentoval súčasný stav poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti, analýzu vybraných častí oddelení v nemocnici, predbežný výsledok  hospodárenia a 

zadlženia NsP spolu s návrhom opatrení na zabezpečenie a rozvoj poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti a ekonomickej stabilizácie zariadenia.  

            Záverom uviedol, že cesta k ekonomickej stabilizácií nemocnice bude ťažká, navrhované 

opatrenia počas realizácie vzhľadom na okolnosti sa budú musieť operatívne meniť. 

Ing. Vladimír Vido uviedol, nemocnica má  napriek súčasným problémom veľký potenciál pre 

poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Hornej Nitry. 

 

 

Hlasovanie členov : za 8:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                                  Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali 0 

  

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.46/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

    s c h v á l i ť  

 

Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice 

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022. 

 
K bodu 2.3. 
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 IROP 2014 - 2020 s názvom "Vytvorenie podmienok  pre deinštitucionalizáciu  

    Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa". 

Hlasovanie členov : za 8:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     
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                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                                  Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali 0 

  

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.47/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
s c h v á l i ť 

 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie podmienok pre 

deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 

prechodu poskytovania sociálnych služieb v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú – 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, ktorého ciele sú v súlade s Národnými prioritami rozvoja 

sociálnych služieb SR pre roky 2015-2020 a Regionálnou investičnou a územnou stratégiou 

Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020; 

 

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 NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 242 500,00 Eur. 

d)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.  

 

    b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v  

    rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 s  

    názvom "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny". 

 

 
Hlasovanie členov : za 8:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                                  Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             
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 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali 0 

  

 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.48/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
s c h v á l i ť 

 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu 

Interreg V-A SK-CZ za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej 

doliny“, ktorého predkladateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Ciele projektu sú v súlade s 

platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom 

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

 

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 101 853,50 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK; 

 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

 

 

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

Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“. 

 
 
Hlasovanie členov : za 8:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                                  Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali 0 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
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Stanovisko č.49/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
s c h v á l i ť 

  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ realizovaného v 

rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Inteligentný a lepší 

samosprávny kraj – Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1, ktorého ciele sú v súlade s 

cieľmi operačného programu Efektívna verejná správa, rozvojovými dokumentmi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a so špecifickou prioritou rozvoja regiónu na úrovni SR v súlade s 

uznesením vlády SR č. 580/2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v 

súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok 

elektriny;  

 

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 NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 175 000,00 Eur.  

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK 

 

K bodu 2.4.  

Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom 

samosprávnom kraji do roku 2030. 

    

 
Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali: Pavel Halabrín  

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.50/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

  

s c h v á l i ť  

dokument „Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom 

kraji do roku 2030“, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu „Podpora partnerstva a dialógu 
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v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“  z Operačného programu Efektívna verejná 

spáva. 

K bodu 2.5.  

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 

               K uvedeniu materiálov k bodu programu na riešenie prebytočného majetku TSK vyzval 

predseda komisie o prezentovanie predkladaného materiálu Mgr. Tomáša Baláža, vedúceho 

oddelenia právneho  SM a VO. 

              Mgr. Baláž postupne prezentoval  návrhy na zverenie nehnuteľného majetku TSK  do 

správy správcu, schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena, 

zámeny nehnuteľného majetku - pozemku, návrhu na schválenie nájmu nebytových priestorov. 

 

    a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove - škola, Školská 1477/2A, so  

    súpisným č.1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C  č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č.  

    2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.51/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

 

nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 86,42 m
2
 v budove vo výlučnom vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, 

Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske, nachádzajúcej sa na 

pozemku – parcela registra „C“ č. 3238/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 795 m
2
 

v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Partizánske, zapísanej na LV č. 2851  

 

v prospech nájomcu: Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, Sklené 327, 038 47 Sklené, IČO: 

37904167, za celkovú cenu nájmu 1,00 eur/m
2
/rok na dobu určitú – 10 rokov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme v podobe rozšírenia kapacity jestvujúcej Cirkevnej 

materskej školy Jána Krstiteľa z dôvodu zvýšeného záujmu detí a rodičov o materskú školu 
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takéhoto charakteru v danom regióne. Nebytové priestory, ktoré nájomca získa do dočasného 

užívania, budú slúžiť ako ďalšia trieda pre deti a kabinet pre pedagógov.  

 

    b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v k. ú. Nemšová od vlastníčky  

    Júlie Lubinovej, Nemšová.  
 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.52/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

 

 nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúcom v povinnosti povinného z vecného 

bremena Júlie Lubinovej, rodné priezvisko Lubinová, výlučnej vlastníčky spoluvlastníckych 

podielov o veľkosti 1/70  

 k zaťaženému pozemku v obci Nemšová, okres Trenčín, katastrálne územie Nemšová, 

zapísaný na LV č. 3785 ako parcela registra „C“ parc. č. 3548, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 2365 m
2 

 a  

 k zaťaženému pozemku v obci Nemšová, okres Trenčín, katastrálne územie Nemšová, 

zapísaný na LV č. 3786 ako parcela registra „C“ parc. č. 3549, druh pozemku orná 

pôda o výmere 5855 m
2
  

a) strpieť na zaťaženom pozemku právo oprávneného z vecného bremena   na výstavbu 

a umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – 

Dubnica nad Váhom, priemyselný park, v rozsahu, v akom je záber stavby vyznačený 

v Geometrickom pláne číslo 210/2018 zo dňa 14.12.2018, vyhotoviteľa Planika s.r.o., 

Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina, IČO 44330227, úradne overený Okresným 

úradom Trenčín, katastrálny odbor dňa 07.01.2019pod č.: 1793/18, 

b) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu stavby 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, 

priemyselný park, a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu zamestnancov 

a vozidiel oprávneného z vecného bremena, príp. zamestnancov ním určenej organizácie, 

 

 v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 

v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 0 1 Trenčín, IČO 36126624, 

 

 na dobu neurčitú, 
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 za jednorazovú náhradu celkom vo výške 0,17 EUR (slovom: sedemnásť centov) za celý 

záber.  

 

c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku – pozemku registra „C“ parc, č. 3437  vo 

vlastníctve TSK s pozemkom registra „C“ parc. č. 4692/8 vo vlastníctve Jozefa Bátoru a manž. 

Janky v k. ú. Bánovce nad Bebravou.  

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.53/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

I.   r o z h o d n ú ť  
 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad 

Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  
  

- pozemok  parc. č. 3437  o  výmere  227 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha a nádvorie,     

                                                                                                                       
vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                      

č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha , zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 4595.    
 

 

II.   u r č i ť 
 

prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v  okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, katastrálne 

územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  
  

- pozemok  parc. č. 3437  o  výmere  227 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha  a nádvorie,     

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 
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Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym 

odborom dňa 17. apríla 2019  pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ 

parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha , zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 4595,    

 

z á m e n o u  s  nehnuteľným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jozefa Bátoru a manž. 

Janky Bátorovej rod. Ďurčovej,  v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, 

katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

 

- pozemok  parc. č. 4692/8  o  výmere  234 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodných pozemkov registra „E“ parc.                  

č. 2181/100 o výmere 337 m
2
, druh pozemku orná pôda a parc. č. 2180/100 o výmere 983 m

2
, 

druh pozemku orná pôda, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 4711 a na LV 

č. 5039,    

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 18 

Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.  

 

Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 

3437 k.ú. Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu k pozemku registra „C“ parc. č. 3468/5 vo 

vlastníctve Jozefa Bátoru a manž. Janky Bátorovej rod. Ďurčovej a k pozemku registra „C“ parc. 

č. 4692/8 k.ú. Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. III/1770 

hr. okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

III.   s c h v á l i ť  
 

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, v  správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad 

Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  
  

  - pozemok  parc. č. 3437  o  výmere  227 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha  a nádvorie,     

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                     

č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha , zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 4595,    
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z á m e n o u  s  nehnuteľným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jozefa Bátoru a manž. 

Janky Bátorovej rod. Ďurčovej,  v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, 

katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

 

- pozemok  parc. č. 4692/8  o  výmere  234 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie, 

 
 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodných pozemkov registra „E“ parc.                  

č. 2181/100 o výmere 337 m
2
, druh pozemku orná pôda a parc. č. 2180/100 o výmere 983 m

2
, 

druh pozemku orná pôda, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 4711 a na LV 

č. 5039,    

 

bez finančného vyrovnania,  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 18 

Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.  

 

Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 

3437 k.ú. Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu k pozemku registra „C“ parc. č. 3468/5 vo 

vlastníctve Jozefa Bátoru a manž. Janky Bátorovej rod. Ďurčovej a k pozemku registra „C“ parc. 

č. 4692/8 k.ú. Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. III/1770 

hr. okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 
d) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku – pozemku registra  „C“  parc. č. 4692/11 

vo vlastníctve TSK s pozemkom registra „C“ parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána Hanku a manž. 

Tatiany v k. ú. Bánovce nad Bebravou. 

    

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

  

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.54/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
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I.   r o z h o d n ú ť 
 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad 

Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  
  

- pozemok  parc. č. 4692/11 o výmere  167 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná   plocha  a nádvorie,  

                                                                                                                      
vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                      

č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha , zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 4595.    
 

 

II.   u r č i ť 
 

prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v  okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, katastrálne 

územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  
  

- pozemok  parc. č. 4692/11 o výmere  167 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,  

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 

2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha , zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 4595,    

 

z á m e n o u  s  nehnuteľným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Hanku, Bánovce 

nad Bebravou a manž. Tatiany Hankovej rod. Škorcovej,  v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci 

Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

 

- pozemok  parc. č. 4692/7  o  výmere  196 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                  

č. 2182/100 o výmere 272 m
2
, druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3513,    

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 18 

Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.  
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Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 

4692/11 k.ú. Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu  k  pozemku registra „C“ parc. č. 3441/4 

vo vlastníctve Jána Hanku a manž. Tatiany Hankovej     rod. Škorcovej a k pozemku registra „C“ 

parc. č. 4692/7 k.ú. Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. 

III/1770 hr. okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

III.   s c h v á l i ť  
 

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, v  správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad 

Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  
  

- pozemok  parc. č. 4692/11 o výmere  167 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie,  

     
vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc.                   

č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: 

Majetková podstata na LV č. 4595,    

 
 

z á m e n o u    s  nehnuteľným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Hanku a manž. 

Tatiany Hankovej rod. Škorcovej, v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad 

Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

 

- pozemok  parc. č. 4692/7  o  výmere  196 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 

3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom 

Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 

34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom 

dňa 17. apríla 2019  pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 

2182/100 o výmere 272 m
2
, druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková 

podstata na LV č. 3513, 

 

bez finančného vyrovnania, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 18 

Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.  

 

Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 

4692/11 k.ú. Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu  k  pozemku registra „C“ parc. č. 3441/4 

vo vlastníctve Jána Hanku a manž. Tatiany Hankovej  rod. Škorcovej a k pozemku registra „C“ 

parc. č. 4692/7 k.ú. Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. 

III/1770 hr. okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra  „C“ parc. č. 1682/5 k. ú. Púchov v prospech Slovak Telekom a. s. Bratislava.  
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Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.55/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
s c h v á l i ť 

 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v  platnom znení a v súlade 

s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, za zriadenie 

zákonného vecného bremena zapísaného v  KN pod Z - 671/2018 - 577/2018, ktoré spočíva v 

povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 1682/5 strpieť prevádzkovanie verejnej siete, vstupovanie 

v súvislosti  so zriaďovaním,  prevádzkovaním, opravami a  údržbou na dotknutej nehnuteľnosti         

v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 43468608-03/18 vyhotoveným Ing. Tomášom 

Baďurom,  v prospech oprávneného: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 

35 763 469   

  

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 56/2018, vyhotoveným znalcom  Ing. arch. 

Júliusom Facunom, Odbojárov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty vecného bremena vyplývajúceho z obmedzenia vlastníckeho práva – práva strpieť 

stavbu optický kábel na pozemku parc. č. 1682/5 k. ú. Púchov v rozsahu dielu 1 vo výmere 110 

m
2

 

 

 

 vo výške 1,35 EUR/m
2
, čo je pri výmere 110 m

2
 náhrada zaokrúhlene vo výške 150,00 EUR 

(slovom: stopäťdesiat eur), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Slovak Telekom, 

a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469. 

 

f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného  bremena na 

pozemku registra „C“ parc. č. 299 k. ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s. Bratislava.  

      

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             
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 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.56/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
s c h v á l i ť 

 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení a v súlade 

s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, za zriadenie 

zákonného vecného bremena zapísaného v  KN pod Z - 1031/2017 - 51/2017, ktoré spočíva v 

práve vstupovať v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 

pozemok reg. CKN parc. č. 299 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 13/17/02 v prospech 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469   

 

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 56/2018, vyhotoveným znalcom  Ing. Arch. 

Júliusom Facunom, Odbojárov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín vo veci stanovenia všeobecnej 

hodnoty vecného bremena vyplývajúceho z obmedzenia vlastníckeho práva – práva strpieť 

stavbu elektrickej prípojky na pozemkoch KNC parc. č. 295/2, 323/1, 299 a KN E parc. č. 

290/6 k.ú. Šišov  

 

 

 vo výške 0,43 EUR/m
2
, čo je pri výmere 109 m

2
 náhrada zaokrúhlene vo výške 47,00 EUR 

(slovom: štyridsaťsedem eur), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Slovak Telekom, 

a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469. 

 

g) Návrh na schválenie jednorazovej  náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra „E“ parc. č. 119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej  

distribučnej , a. s. Žilina.  

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.57/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
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s c h v á l i ť 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení a v súlade 

s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za 

zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 2203/2017 - 151/2017, 

spočívajúceho v práve umiestnenia inžinierskych sietí a pre ochranné pásmo 1m na každú stranu 

od vedenia a práva vstupu a prístupu na pozemok KNE parc. č. 119/2 v rozsahu podľa 

geometrického plánu č. 58/2014 a  vo vykonávaní na predmetnej nehnuteľnosti povolených 

činností potrebných  na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

 

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 085/2018, vyhotoveným znaleckou organizáciou 

PBT s.r.o. v zastúpení Ing. Ivanom Brezianským vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 

vecného bremena na dieloch pozemkov vytvorených GP č. 58/2014 v obci Dolná Breznica, k. 

ú. Dolná Breznica, vybudovanou stavbou „Dolná Breznica rozšírenie NNK pre 3 RD – 

Urbánek“, na pozemku registra „E“ parc. č. 119/2 o výmere 7258 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 1223, v rozsahu dielu č. 4 vo výmere 7 m
2
 a dielu č. 5 

vo výmere 20 m
2
  

 

 

 

 vo výške 0,80 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 27 m

2
 náhrada vo výške 21,60 EUR 

(slovom: dvadsaťjeden eur šesťdesiat centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 

 

h) Návrh na schválenie jednorazovej  náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na 

pozemku registra „C“ parc. č. 1711/2  k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej distribučnej,  

a, s. Žilina.  

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                                   

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.58/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

 

 

s c h v á l i ť 
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jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v  platnom znení a v súlade 

s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za 

zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 2203/2017 - 151/2017, 

spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí  s ochranným pásmom na pozemku CKN parc. 

č. 1711/2 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 32271093-64/2017 a  v práve vstupu a  

prístupu v ktoromkoľvek čase a  ročnom období za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie 

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151 
 

- stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 087/2018, vyhotoveným znaleckou organizáciou 

PBT s.r.o. v zastúpení Ing. Ivanom Brezianským vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 

vecného bremena na dieloch pozemkov vytvorených GP č. 32271093-64/2017 v obci 

Domaniža, k.ú. Domaniža, vybudovanou stavbou „Domaniža – Široké rozšírenie NNK, 

Bednár“, na pozemku  registra „C“ parc. č. 1711/2 o výmere 17309 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 724, v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 12 m
2
 

 

 vo výške 0,80 EUR/m
2
, čo je pri výmere 12 m

2
 náhrada celkom vo výške  9,60 EUR 

(slovom: deväť eur šesťdesiat centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 

 

i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou 

"Udiča - Pri družstve - rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k. ú. Udiča v 

prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, 

 
 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.59/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
s c h v á l  i ť 

 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení a v súlade 

s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za 
zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 1641/2018 - 138/18, 

spočívajúceho v  práve uloženia inžinierskych sietí  a k  nim prislúchajúcim ochranným pásmom 

v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a  rekonštrukcie so vstupom 

v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok KNE parc. č. 280/15 v rozsahu vymedzenom 
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geometrickým plánom č. 24/2018, vyhotoveným dňa 02.3.2018 a  vo vykonávaní na predmetnej 

nehnuteľnosti povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v 

prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151 

 

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 67/2019, vyhotoveným znaleckou organizáciou Znalex 

s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena 

vyplývajúceho z  obmedzenia výkonu vlastníckeho práva k pozemkom v  k. ú. Udiča, obec 

Udiča, okres Považská Bystrica, vybudovanou stavbou „Udiča – Pri družstve – rozšírenie  

NNK“  na pozemku registra „E“ parc. č. 280/15 o výmere 10307 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 3515, v rozsahu dielu 1 vo výmere 72 m
2
 

 

 vo výške 0,54 EUR/m
2
, čo je pri výmere 72 m

2
 náhrada celkom vo výške 38,88 EUR 

(slovom: tridsaťosem eur osemdesiatosem centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena 

– Stredoslovenská distribučná, a.s.,  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 
 

  

j) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou 

"Udiča Prosné vývod NNK, Hladký" na pozemku registra "E" p. č. 280/15 k. ú. Udiča v prospech    

Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.60/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
s c h v á l i ť 

 
 

jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení a v súlade 

s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za 

zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN pod Z - 2091/2018 - 187/18, 

spočívajúceho v  práve uloženia inžinierskych sietí (a k nim prislúchajúcim ochranným pásmom 

v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a  rekonštrukcie so vstupom 

v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok KNE parc. č. 280/15 v rozsahu vymedzenom 
geometrickým plánom č. 38a/2018, vyhotoveným dňa 17.5.2018 a vo vykonávaní na predmetnej 

nehnuteľnosti povolených činností  potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v 
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 prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151 

 

- stanovenú Znaleckým posudkom číslo 66/2019, vyhotoveným znaleckou organizáciou Znalex 

s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena 

vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho práva k pozemkom v  k.ú. Udiča, obec 

Udiča, okres Považská Bystrica vybudovanou stavbou „Udiča Prosné vývod NNK, Hladký“ na 

pozemku registra „E“ parc. č. 208/15 o výmere 10307 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaného na LV č. 3515, v rozsahu dielu 6 vo výmere 78 m
2
 

 

 vo výške 0,54 EUR/m
2
, čo je pri výmere 78 m

2
 náhrada celkom vo výške 42,12 EUR 

(slovom: štyridsaťdva eur dvanásť centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 
 

k) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.    

 
 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 
 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.61/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
r o z h o d n ú ť 
 
 
o zverení nasledovného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja: 

 

 „SO 29.38.09 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu na Vlárskej ul. v nžkm 121,833 okrem 

stien nad chodníkom pre peších a pod chodníkom pre peších, okrem časti oporných múrov 

pod železničným mostom (tubus)   (29.38.09.01, 29.38.09.02)“ v hodnote 5.895.028,70 

eur. O 29.38.02.01-1 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul. Brnianska - bez chodníkov“ 

v hodnote 832.391,87   eur. 

 

do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05  

Trenčín,  IČO:  37915568  dňom podpisu  Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 
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K bodu 2.6.  

Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. 

a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení. 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.62/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

  

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky: 

 

 1.) Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava: 

 

 pohľadávka voči spoločnosti PSB a.s. so sídlom Medzilaborecká 15, 821 01 Bratislava, 

IČO: 31 412 491 vo výške 52 990,14 EUR.  

 

2.) Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov: 

 

 pohľadávka voči spoločnosti Považské hotely a reštaurácie, š.p. Považská Bystrica „v 

likvidácii“ so sídlom Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica vo výške 101 830,02 EUR.  

3.) Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom K dolnej stanici 7282/20A,  

           911 01 Trenčín: 

 

 pohľadávka vo výške 325 957,38 EUR za pokutu uloženú rozhodnutím Úradu pre verejné 

obstarávanie. 

 

K bodu 2.7.  

Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 (2 zmena). 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 
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                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali : Pavel Halabrín 

 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.63/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 

s c h v á l i ť  

 

Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. zmena) a jej 

vykonanie v mesiaci august a september 2019. 
 

K bodu 2.8.  

    Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja  

     č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK  

     č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný     

     zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na  

     režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto  

     príspevkov.   

 

 

Hlasovanie členov : za 8:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                            Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali 0  

 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.64/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení 

VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup 



 24 

potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.  

 

K bodu 2.9.  

Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských  

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.         

a)  Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky, 

so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

  

 

Hlasovanie členov : za 8:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                            Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali 0 

 

 

   K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

   Stanovisko č.65/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča      

   Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 

s c h v á l i ť 

 

s účinnosťou od 01.09.2019 Zriaďovaciu listinu Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, 

Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

 

b)  Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov organizačnými  

zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. 

Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  

 

 

Hlasovanie členov : za 8:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Mgr. Juraj Smatana 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                            Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0  

 nehlasovali 0 
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    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.66/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť  

 

s účinnosťou od 01.09.2019 Zriaďovaciu listinu Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov 

s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná 

odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  
 

K bodu 2.10.  

Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve  

 Trenčianskeho samosprávneho  kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou 

úsporou energie. 

a)  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe 

Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom vo  vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej 

energetickej služby. 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                            Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania: Mgr. Juraj Smatana 

   nehlasovali 0 

    

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.67/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

  

zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy 

v Dubnici nad Váhom prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na 

základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 

písmeno h) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

Predmetom zámeru budú objekty, ktoré sa nachádzajú v okrese Ilava, v obci Dubnica nad Váhom, 

v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, sú zapísané na LV č.2591 v časti A: majetková 

podstata: 
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Stavby: 

 Domov mládeže, súpisné číslo 439, na pozemku parcelné číslo 1110/29 

 Domov mládeže, súpisné číslo 441, na pozemku parcelné číslo 1110/28 

 

V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Domov mládeže /internát odbor.učil.atyp/, inventárne číslo 00821000 

 Domov mládeže /Slobodáreň 14 T20/, inventárne číslo 00820594 

 

b)  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP 

Považská Bystrica vo  vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby. 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                            Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania: Mgr. Juraj Smatana 

   nehlasovali 0 

 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.68/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť  

 

zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica 

prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na základe zmluvy 

o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno h) 

Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré sa nachádzajú v okrese Považská 

Bystrica, v obci Považská Bystrica, v katastrálnom území Považská Bystrica, sú zapísané na LV 

č.2503 v časti A: majetková podstata: 

 

Stavby: 

 Nemocnica blok A+B, súpisné číslo 986, na pozemku parcelné číslo 2449/2 

 Poliklinika, súpisné číslo 2089, na pozemku parcelné číslo 2452/1 

 Liečebňa pre dlhodobo chorých, súpisné číslo 4508, na pozemku parcelné číslo 2432/18 

 

V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Nemocnica blok A+B, inventárne číslo 2 

 Poliklinika (dostavba polikliniky II), inventárne číslo 20 

 Budova liečebňa pre dlhodobo chorých, inventárne číslo 23 
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c)  Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP  

Prievidza so sídlom v Bojniciach vo  vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej         

energetickej služby. 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                            Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania: Mgr. Juraj Smatana 

   nehlasovali 0 

 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.69/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

  

zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na základe 

zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno 

h) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré sa nachádzajú v okrese Prievidza, 

v obci Bojnice, v katastrálnom území Bojnice, sú zapísané na LV č.53 v časti A: majetková 

podstata: 

 

Stavby:  

 vstup.budova, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 850 

 budova, súpisné číslo 116, na pozemku parcelné číslo 858 

 pavilón A, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 858 

 pavilón B,C, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 864 

 infekčný pavilón, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 877 

 hosp.budova, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 872 

 sklady, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 866 

 kotolňa, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 840/4 

 spaľovňa nebezp.odpadu, súpisné číslo 1698, na pozemku parcelné číslo 840/6 a 840/7 

 budova mikrobiológie, súpisné číslo 380, na pozemku parcelné číslo 843/2 

 patológia, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 843/3 

 slobodáreň III, súpisné číslo 383, na pozemku parcelné číslo 831 

 slobodáreň II, súpisné číslo 382, na pozemku parcelné číslo 832 

 slobodáreň I, súpisné číslo 381, na pozemku parcelné číslo 833 
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V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Vstupná budova NsP, inventárne číslo 29 

 Lôžkový pavilón „A“, inventárne číslo 12 

 Lôžkový pavilón „B“, inventárne číslo 13 

 Lôžkový pavilón „C“ a „D“, inventárne číslo 14 

 Lôžkový pavilón „E“ býv. infekčný pav., inventárne číslo 45 

 Hospodárska budova, inventárne číslo 30 

 Sklady MTZ, inventárne číslo 31 

 Plynová kotolňa, inventárne číslo 18 

 Spaľovňa nebezp. odpadu, inventárne číslo 99 

 Patológia, inventárne číslo 10 

 Mikrobiológia, inventárne číslo 11 

 Slobodáreň č.3, inventárne číslo 36 

 Slobodáreň č.2, inventárne číslo 35 

 Slobodáreň č.1, inventárne číslo 34 

 

d) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP  

Myjava vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.  

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,     

                                                  Ing. Juraj Maláň,                                                                                                           

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                            Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania: Mgr. Juraj Smatana 

   nehlasovali 0 

  

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.70/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

  

zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Myjava prostredníctvom 

garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na základe zmluvy o energetickej 

efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno h) Zákona č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré sa nachádzajú v okrese Myjava, 

v obci Myjava, v katastrálnom území Myjava, sú zapísané na LV č.8 v časti A: majetková 

podstata: 
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Stavby:  

 HL.PAVILÓN nemocnice, súpisné číslo 712, na pozemku parcelné číslo 1154 

 ZDRAVOTNÉ STREDISKO, na pozemku parcelné číslo 1156 

 STOMATOLOG.PAVILÓN, súpisné číslo 712, na pozemku parcelné číslo 1138 

 POLIKLINIKA I.ETAPA, na pozemku parcelné číslo 1136/7 

 OP.SÁLA,STROJOV.,VZT, súpisné číslo 712, na pozemku parcelné číslo 1136/10 

 TRANSF.STAN.VRÁTNICA, na pozemku parcelné číslo 1157 

 STRAVOVACIA PREVÁDZKA, na pozemku parcelné číslo 1148 

 SKLAD MATERIALU, na pozemku parcelné číslo 1136/4 

 

V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Budova NsP, inventárne číslo 1 

 Prístavba NsP I. etapa, inventárne číslo 1689 

 Prístavba II. etapa, inventárne číslo 1774 

 Stomatolog. odd. NsP, inventárne číslo 971 

 Viacúčelový sklad NsP, inventárne číslo 1386 

 

K bodu 3 

Diskusia 

             Nakoľko sa diskutovalo priebežne počas rokovania, ďalšia diskusia neprebiehala. 

 

 Záver 

            V závere rokovania predseda komisie doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD., poďakoval  členom   

 komisie za aktívnu  účasť na rokovaní, poďakoval prizvaným,  zasadnutie komisie ukončil. 
 

 

 

 

 

 V Trenčíne, 20.06.2019 

 

 Zapísala        

 Bc. Mária Moštenanová                                                    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. v. r. 

 tajomníčka  KFR a I                                                                  predseda komisie  

                                                                                                             

 

 


