
NTRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
                                Trenčín, 13.06.2022  

 
Z á p i s n i c a  č. 4/2022 

zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja zo dňa 13. 06. 2022  konanej v priestoroch 

 Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
  
 
Prítomní:                   9 
Ospravedlnení :        3         
Neospravedlnení:      0           
              

                      
Prizvaní:      
               Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK, vedúci Kancelárie predsedu 
               Ing. Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného 
               Ing. Pavol Zigo, hlavný kontrolór TSK 
               Mgr. Tomáš Baláž, vedúci Oddelenia  právneho, SM a VO 
               Ing. Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja 
               Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru dopravy  
               Ing. Beáta Tichá, vedúca Odboru investícií a VP 
                Mgr. Monika Horváthová, manažér Hodnoty za peniaze   
 
1. Otvorenie. 
2. Priebežná správa o hospodárení a ekonomickej situácii Trenčianskeho samosprávneho kraja                        

k 30.4.2022. 
        Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca Odboru finančného 
 
3.    Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  06.07.2022    
        
       3.1. 

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM aVO 
a) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK – stavby ,,Zlepšenie dopravnej 

dostupnosti Myjavska a Horňácka‟ (Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. 
ČR v  úseku 4,768 – 9,200 km) do správy správcu – Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  

b) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku pri CSS Kolonka od Mesta 
Púchov. 

c) Návrh na rozhodnutie o  prebytočnosti a  na schválenie prevodu a predaja nehnuteľného 
majetku –  pozemku  registra  "C"  parc. č. 222/7 k. ú.  Rakoľuby  v  prospech  Greško  stav. 
s. r. o., Nové Mesto nad Váhom.  

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.1680/3  k. ú. 
Veľké Stankovce v prospech Ing. Róberta Uhreckého, PhD. a PhDr. Natálie Uhreckej rod.  
Feckovej, Tibora Srnca, Mgr. Veroniky Šišolákovej rod. Šišolákovej, Jána Grešša, Barbory 
Meškovej rod. Meškovej. 
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e) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku – areál zrušenej Školy 
v prírode  Kľačno , nachádzajúceho sa  v  k. ú. Kľačno, zapísaného  na  LV  č. 1369 a 1440.  

f) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a  na schválenie zámeny 
nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Dubnica nad Váhom s mestom Dubnica nad Váhom ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.  

 
3.2. 
Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta 
Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. 
Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy 
 
3.3. 
Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre voľby do 
orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž  – vedúci Odd. právneho, SM a VO 
 
3.4. 
Informatívna správa o činnosti útvaru Hodnoty za peniaze na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  
Predkladá: Mgr. Monika Horváthová – manažér Hodnoty za peniaze 
 
3.5. 
Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023 k 31.12.2021.  
Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru regionálneho rozvoja 
 

   
 4.    Diskusia 
 
 5.    Záver 

 
Otvorenie. 
              Otvorenie zasadnutia komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve TSK 
uviedol  predseda finančnej komisie doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V úvode privítal členov komisie 
a prizvaných.  
Podľa počtu prítomných členov konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Z  dvanástich členov 
komisie boli  na rokovaní prítomní 9 členovia. 
Na rokovanie sa ospravedlnili:  PhDr. Štefan Škultéty, Ing. Milan Panáček, Mgr. Juraj Smatana. 
 

  K bodu 2  
      Priebežná   správa   o  hospodárení   a   ekonomickej   situácii   Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  
      k 30.04.2022. 

               Predseda komisie vyzval vedúcu odboru finančného Ing. Renátu Ozimovú o prezentovanie 
materiálu. 
Po prezentovaní  komisia predložený  materiál zobrala na vedomie. 
 
3. Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  06.07.2022    
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     K bodu 3.1. 
     Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK 
     a) Návrh  na  rozhodnutie  o  zverení  nehnuteľného   majetku   TSK – stavby  „Zlepšenie  dopravnej    
         dostupnosti  Myjavska   a   Horňácka‟   (Rekonštrukcia  cesty  č. II/499   Brezová  pod Bradlom – 
         hr.  ČR    v    úseku    4,768 – 9,200 km)     do   správy    správcu – Správy   ciest   Trenčianskeho 
        samosprávneho  kraja 
  

 
Hlasovanie členov : za 9:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  Ing. Jozef Trstenský  
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    
                                      proti  0   
                                      zdržali sa hlasovania  0  
                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 4/2022: 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 nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
 
 stavba: „Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR v úseku 4,768 – 9,200 

km“, ktorá je evidovaná na inventárnej karte číslo 021-380 v obstarávacej cene: 1 189 399,42 
eur 
 

do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 
IČO: 37915568 dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy. 

 
     b) Návrh   na   schválenie   nadobudnutia   vlastníckeho   práva   k   pozemku    pri  CSS   Kolonka   od  
         Mesta  Púchov  
          
 

Hlasovanie členov : za 9:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  Ing. Jozef Trstenský  
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    



 4 

                                      proti  0   
                                      zdržali sa hlasovania  0  
                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 5/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
s c h v á l i ť 
 
nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Mesta Púchov, 
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748, a to: 
 
- pozemok - parcela KN-C č. 1505/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  279 m², odčlenená 

z pozemku parc. KN-C č. 1505/1, evidovaného Katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov 
pre katastrálne územie Horné Kočkovce, obec: Púchov, okres: Púchov, na LV č. 1, a to 
geometrickým plánom č. 22/2022  na oddelenie pozemku p. č. 1505/9, ktorý vyhotovil Ing. Martin 
Majdan, PhD., Bernolákova 55, 020 01 Dolné Kočkovce, IČO: 46789 553, dňa 01.05.2022, 
overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, Ing. Evou Gabajovou dňa 17.05.2022 
pod č. 227/22, 

 
kúpou za kúpnu cenu 40,- eur/m², to je celkom 11.160,- eur (slovom: jedenásťtisícstošesťdesiat eur). 
 

    c) Návrh  na  rozhodnutie o prebytočnosti  a  na  schválenie  prevodu  a  predaja  nehnuteľného majetku      
        -  pozemku     registra    „C“   parc. č. 222/7   k.  ú.  Rakoľuby    v   prospech    Greško   stav   s. r. o.,     
        Nové Mesto nad Váhom 
 
 

Hlasovanie členov : za 9:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  Ing. Jozef Trstenský  
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    
                                      proti  0   
                                      zdržali sa hlasovania  0  
                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 6/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
I.   r o z h o d n ú ť 
 



 5 

o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
v  správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 
nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Kočovce, v katastrálnom území 
Rakoľuby, parcela registra „C“  
                                                                                                   
-  pozemok  parc. č.   222/7   o   výmere  45 m2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,   
                                                                                                                         
vytvorený Geometrickým plánom č. 50391551-231-21 na zameranie cestnej komunikácie p.č. 222/3 
ku kolaudácii, ktorý vyhotovil dňa 15.12.2021 Ing. Vladimír Bulko, GEOAGRO s.r.o., 913 05 
Ivanovce 264, IČO: 50391551 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálnym odborom dňa 07.01.2022 pod č. G1-1116/2021, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. č. 222/1 o výmere 3746 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1619.     
 
II.   u r č i ť 
 
prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 
uvedeného v bode I. tohto uznesenia,  v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v  okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Kočovce, v 
katastrálnom území Rakoľuby, parcela registra „C“  
                                                                                                   
-  pozemok  parc. č.   222/7   o  výmere  45 m2,  druh   pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,   
                                                                                                                         
vytvorený Geometrickým plánom č. 50391551-231-21 na zameranie cestnej komunikácie p.č. 222/7 
ku kolaudácii, ktorý vyhotovil dňa 15.12.2021 Ing. Vladimír Bulko, GEOAGRO s.r.o., 913 05 
Ivanovce 264, IČO: 50391551 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálnym odborom dňa 07.01.2022 pod č. G1-1116/2021, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. č. 222/1 o výmere 3746 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1619,     
 
ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi – kupujúcemu 
Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 48  082 392 do 
výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1350,00 EUR (slovom: 
tisíctristopäťdesiat eur).  
 
III.   s c h v á l i ť  
 
odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 
nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Kočovce, v katastrálnom území 
Rakoľuby, parcela registra „C“  
                                                                                                   
-  pozemok  parc. č.   222/7   o  výmere  45 m2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie,   
                                                                                                                            
vytvorený Geometrickým plánom č. 50391551-231-21 na zameranie cestnej komunikácie p.č. 222/7 
ku kolaudácii, ktorý vyhotovil dňa 15.12.2021 Ing. Vladimír Bulko, GEOAGRO s.r.o., 913 05 
Ivanovce 264, IČO: 50391551 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálnym odborom dňa 07.01.2022 pod č. G1-1116/2021, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. č. 222/1 o výmere 3746 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1619,     
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ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nadobúdateľovi – kupujúcemu 
Greško stav s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 48  082 392 do 
výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1350,00 EUR (slovom: 
tisíctristopäťdesiat eur).  

 
    d) Návrh   na  schválenie  zriadenia  vecného  bremena   na   pozemku   registra   „C“   parc.  č.  1680/3      
        k.  ú.     Veľké    Stankovce    v    prospech     Ing.  Róberta   Uhreckého,  PhD.     a     PhDr.  Natálie  
        Uhreckej    rod.  Feckovej,   Tibora  Srnca ,   Mgr.  Veroniky   Šišolákovej    rod.  Šišolákovej,   Jána  
        Grešša,   Barbory  Meškovej  rod.  Meškovej.  
 
 

Hlasovanie členov : za 9:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  Ing. Jozef Trstenský  
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    
                                      proti  0   
                                      zdržali sa hlasovania  0  
                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 7/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
s c h v á l i ť 
 
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. 1489 k. ú. Veľké 
Stankovce, nachádzajúceho sa v obci  Trenčianske Stankovce, okres Trenčín,  
 
parcela  registra „C“ 
 
-   pozemok   parc. č.  1680/3  o  výmere  9757 m2,  druh   pozemku  ostatná   plocha:         

 
 uloženie kanalizačnej prípojky a elektrickej NN prípojky 

   
v rozsahu dielu č. 1 vo výmere 35 m2, 
 
podľa Geometrického plánu č. 34125361-198/2021 na vyznačenie vecného bremena na priznanie 
práva uloženia inžinierskych sietí na parc. č. 1680/3 a odčlenenie parciel č. 1680/8 až 1680/10, 
ktorý vyhotovil dňa 7.9.2021 Mgr. Ľuboš Mikota, GEOplán Trenčín, s.r.o., geodetická kancelária, 
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, IČO: 34125361 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 
katastrálnym odborom dňa 16. septembra 2021 pod č. 1317/21, 
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 umožnenie prechodu a prejazdu automobilmi, mechanizmami a pešo cez dotknutý pozemok 
v nevyhnutnej miere za účelom údržby a opravy kanalizačnej prípojky a elektrickej NN 
prípojky 
 

 na dobu neurčitú 
 
 v prospech: 

- Ing. Róberta Uhreckého, PhD. a PhDr. Natálie Uhreckej rod. Feckovej, bytom Partizánska 
1834/26, 069 01 Snina, (manž.: Ondavská 960/31, 091 01 Stropkov) a každodobého vlastníka 
pozemkov registra „C“ parc. č. 539/24 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
parc. č. 539/29 o výmere 147 m2, druh pozemku orná pôda, parc. č. 539/30 o výmere 93 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 539/31 o výmere 6 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, parc. č. 539/33 o výmere 130 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 
539/48 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, rodinného domu súp. č. 972 
na parc. č. 539/48, 539/33 a záhradného domčeka na parc. č. 539/24 k. ú. Veľké Stankovce   

- Tibora Srnca, bytom 956 53 Slatina nad Bebravou 15, Mgr. Veroniky Šišolákovej rod. 
Šišolákovej, bytom 908 72 Závod 335 a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. č. 
539/2 o výmere 25 m2, druh pozemku orná pôda, parc.  č. 539/20 o výmere 134 m2, druh pozemku 
orná pôda, parc. č. 539/23 o výmere 5 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 539/25 o výmere 
123 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 539/34 o výmere  108 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie a rozostavaného rodinného domu na parc. č. 539/34 k. ú. Veľké Stankovce     

- Jána Grešša, bytom 28. októbra 1174/25, 911 01 Trenčín, Barbory Meškovej rod. Meškovej, 
bytom Mateja Bela 2464/34, 911 08 Trenčín a každodobého vlastníka pozemkov registra „C“ parc. 
č. 539/22 o výmere 2 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 539/26 o výmere 162 m2, druh 
pozemku orná pôda, parc. č. 539/27 o výmere 132 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 
539/28 o výmere 2 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 539/35 o výmere  108 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie a rozostavaného rodinného domu na parc. č. 539/35 k. ú. 
Veľké Stankovce     

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja pre obec Trenčianske Stankovce  vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri 
výmere 35 m2 dielu č. 1 jednorazová náhrada vo výške 194,25 EUR (slovom: stodeväťdesiatštyri eur 
dvadsaťpäť centov), ktorú uhradí stavebník - FERO s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce 216, IČO: 
46197532. 

 
     e) Návrh   na   schválenie    prevodu   prebytočného    nehnuteľného    majetku – areál   zrušenej  Školy  
         v  prírode  Kľačno,  nachádzajúceho   sa   v    k. ú.  Kľačno,  zapísaného   na   LV č. 1369   a   1440. 
 
 

Hlasovanie členov : za 0  :     
                                      proti :  Ing. Jozef Trstenský    
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                      zdržali sa hlasovania :  
                                                  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
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                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                       
                                                          
                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 8/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK nedoporučuje 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
 
s c h v a l i ť 
 
predaj prebytočného nehnuteľného majetku zrušenej Školy v prírode Kľačno, nachádzajúceho sa 
v obci Kľačno, v kat. území Kľačno,  zapísaného na LV č. 1369  a 1440 v časti A: Majetková podstata: 
 
POZEMOK:  parcela registra „E“, zapísané na LV č. 1369:   
- parc. č. 874/11  – záhrady  o výmere 47 m² v podiele 20/25 -in 
 
POZEMKY:  parcely registra „C“, zapísané na LV č. 1440  : 
- parc. č. 815/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2  
- parc. č. 815/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2  
- parc. č. 815/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2   
- parc. č. 815/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2  
- parc. č. 815/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5010 m2 
- parc. č. 815/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2  
- parc. č. 816/9   – zastavané plochy a nádvoria o výmere 547 m2  
- parc. č. 817/3   – zastavané plochy a nádvoria o výmere 965 m2  
- parc. č. 824/6   – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5710 m2  
- parc. č. 824/7   – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1311 m2  
 
POZEMKY: parcely registra „E“, zapísané na LV č. 1440: 
- parc. č. 855/1   – záhrady  o výmere 2 m² 
- parc. č. 856/1   – záhrady  o výmere 36 m² 
- parc. č. 858/1   – záhrady  o výmere 110 m² 
- parc. č. 859/1   – záhrady  o výmere 37 m² 
- parc. č. 865/1   – záhrady  o výmere 98 m² 
- parc. č. 871/11 – záhrady  o výmere 93 m² 
- parc. č. 872/11 – záhrady  o výmere 98 m² 
- parc. č. 873/11 – záhrady  o výmere 216 m² 
- parc. č. 876/11 – záhrady  o výmere 21 m² 
- parc. č. 876/21 – záhrady  o výmere 21 m² 
- parc. č. 876/31 – záhrady  o výmere 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 
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- projektová dokumentácia ,,Rekonštrukcia vykurovania Školy v prírode Kľačno“  
- budova telocvične 
- čistička odpadových vôd 
 
 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja obchodnou verejnou súťažou č. 
„TSK/002/2022“ záujemcovi – kupujúcemu: Milan Hruška, rod. Hruška, nar. 30.07.1981, trvale 
bytom Ciglianská cesta 18, 971 01 Prievidza, občan SR, za cenu 343 870,91 eur (slovom 
tristoštyridsaťtritisíc osemstosedemdesiat eur deväťdesiatjeden centov), pričom odpredaj majetku 
v prípade schválenia Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční na základe 
trojstrannej zmluvy medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Milanom Hruškom a Škola v prírode 
Kľačno s.r.o., ktorou sa vyporiadajú vzájomné vzťahy medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 
a Milanom Hruškom titulom odpredaja majetku na základe výsledku OVS a medzi Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Škola v prírode Kľačno s.r.o titulom vyporiadania schválených investícií 
nájomcu do majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja tak, že Milan Hruška bude povinný uhradiť 
sumu 343 870,91 eur (slovom: tristoštyridsaťtritisíc osemstosedemdesiat eur a deväťdesiatjeden 
centov) predstavujúcu rozdiel medzi kúpnou cenou ponúknutou v rámci OVS a sumou schválených 
investícií do majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, čím budú všetky finančné nároky medzi 
zmluvnými stranami vyporiadané. 
 

    f)  Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a  na schválenie zámeny nehnuteľného  
        majetku  TSK  v   k. ú.  Dubnica  nad Váhom  s mestom  Dubnica  nad  Váhom  ako  prípad  hodný  
       osobitného zreteľa. 
 

Hlasovanie členov : za 9:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  Ing. Jozef Trstenský  
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    
                                      proti  0   
                                      zdržali sa hlasovania  0  
                                      nehlasovali 0 
 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 9/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
I. s c h v á l i ť   
 

trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe 
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a čl. 10 
ods. 3 písm. a) – i. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom 
znení, nachádzajúceho sa v okrese Ilava, v obci Dubnica nad Váhom, v k. ú. Dubnica nad Váhom:   
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PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 2591: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 
1110/28 568 Zastavaná plocha a nádvorie 

 
STAVBA zapísaná na LV č. 2591: 

 
 
 
 

 
II.   u r č i ť 
 
       ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona   č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov prevod trvale prebytočného 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v okrese 
Ilava, v obci Dubnica nad Váhom, v k. ú. Dubnica nad Váhom. Ide o nehnuteľný majetok – pozemky 
a stavby: 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 2704: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 
418/3 4178 zastavaná plocha a nádvorie 
418/4 1058 zastavaná plocha a nádvorie 
418/5 597 zastavaná plocha a nádvorie 
418/6 1123 zastavaná plocha a nádvorie 
418/15 511 zastavaná plocha 
418/16 125 zastavaná plocha 
418/17 74 zastavaná plocha 
418/18 35 zastavaná plocha 

3236/180 1214 ostatná plocha 
3236/232 636 zastavaná plocha a nádvorie 

  
STAVBY zapísané na LV č. 2704 

 

 

 

 

 

 

PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 2591: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

Poznámka 

domov mládeže  441 1110/28 s príslušenstvom  

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

Poznámka 

budova SOU/A  1388 418/4 s príslušenstvom  
budova SOU/B 1389 418/5 s príslušenstvom 
telocvičňa SOU 1390 418/6 s príslušenstvom 
učebne pre teor. vyuč. 1720 418/15 s príslušenstvom 
spojovacia chodba bez súp. čísla  418/17  
garáž bez súp. čísla 418/18  
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Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 
1110/28 568 Zastavaná plocha a nádvorie 

  
STAVBA zapísaná na LV č. 2591: 

 
 
 
 

 
z á m e n o u  za nehnuteľný majetok:  
 
• pozemky vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom nachádzajúce sa v okrese Ilava, v obci 
Dubnica nad Váhom  : 

       v k .ú. Prejta 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3107: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

367/2 7360 zastavaná plocha a nádvorie 
367/3  124 zastavaná plocha a nádvorie 

 
ktoré sa nachádzajú pod cestou III/1911 Prejta - spojka  

 
- v k .ú. Dubnica nad Váhom 

PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 2600: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1252/20 35 zastavaná plocha a nádvorie 
 
ktorá slúži na zabezpečenie vstupu do dvora a bočného vstupu do budovy Centra sociálnych služieb – 
AVE vo vlastníctve TSK o celkovej výmere 7519 m2, 

 
 

• novovytvorený pozemok vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, nachádzajúci sa v okrese 
Ilava, v obci Dubnica nad Váhom: 
 

- v k. ú. Dubnica nad Váhom 
 

PARCELA registra „C“ zapísané na LV č. 2600: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1001/2 1707 zastavaná plocha a nádvorie 
 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 
Dubnica nad Váhom vo vlastníctve TSK, oddelený na základe geometrického plánu č. 32296525-
1/2022 na oddelenie pozemku parc. č. 1001/2, ktorý vyhotovil dňa 22.03.2022 geodet Ing. Jozef 
Baran, Kollárova 1302/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 296 525 a bol úradne overený 
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, dňa 04.04.2022pod č. G1-160/2022.  

 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

Poznámka 

domov mládeže  441 1110/28 s príslušenstvom  
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 
nachádzajúcich sa pod cestou III/1911 Prejta – spojka, pozemku   nachádzajúceho sa v k. ú. Dubnica 
nad Váhom, ktorý slúži na zabezpečenie vstupu do dvora a bočného vstupu do budovy Centra 
sociálnych služieb – AVE  vo vlastníctve TSK, novovytvoreného pozemku, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť areálu Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom vo 
vlastníctve TSK  a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby plnenia úloh 
samosprávy mesta Dubnica nad Váhom. 

 
II.  s c h v á l i ť 
 
 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja  na 
základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a čl. 10 ods. 3 písm. a) – i. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v platnom znení, nachádzajúceho sa v okrese Ilava, v obci Dubnica nad Váhom, v k. ú. Dubnica nad 
Váhom:   
 
PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 2591: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 
1110/28 568 Zastavaná plocha a nádvorie 

 
STAVBA zapísaná na LV č. 2591: 

 
 

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 2704: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 
418/3 4178 zastavaná plocha a nádvorie 
418/4 1058 zastavaná plocha a nádvorie 
418/5 597 zastavaná plocha a nádvorie 
418/6 1123 zastavaná plocha a nádvorie 
418/15 511 zastavaná plocha 
418/16 125 zastavaná plocha 
418/17 74 zastavaná plocha 
418/18 35 zastavaná plocha 

3236/180 1214 ostatná plocha 
3236/232 636 zastavaná plocha a nádvorie 

  
STAVBY zapísané na LV č. 2704: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

Poznámka 

domov mládeže  441 1110/28 s príslušenstvom  

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

Poznámka 

budova SOU/A  1388 418/4 s príslušenstvom  
budova SOU/B 1389 418/5 s príslušenstvom 
telocvičňa SOU 1390 418/6 s príslušenstvom 
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z á m e n o u  za nehnuteľný majetok:  
 
• pozemky vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom nachádzajúce sa v okrese Ilava, v obci 
Dubnica nad Váhom  : 

- v k .ú. Prejta 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3107: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

367/2 7360 zastavaná plocha a nádvorie 
367/3  124 zastavaná plocha a nádvorie 

 
ktoré sa nachádzajú pod cestou III/1911 Prejta - spojka  

 
- v k .ú. Dubnica nad Váhom 

PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 2600: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1252/20 35 zastavaná plocha a nádvorie 
 
ktorá slúži na zabezpečenie vstupu do dvora a bočného vstupu do budovy Centra sociálnych služieb – 
AVE vo vlastníctve TSK o celkovej výmere 7519 m2, 

 
• novovytvorený pozemok vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, nachádzajúci sa v okrese 
Ilava, v obci Dubnica nad Váhom: 
 

- v k. ú. Dubnica nad Váhom 
 

PARCELA registra „C“ zapísané na LV č. 2600: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

1001/2 1707 zastavaná plocha a nádvorie 
 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 
Dubnica nad Váhom vo vlastníctve TSK, oddelený na základe geometrického plánu č. 32296525-
1/2022 na oddelenie pozemku parc. č. 1001/2, ktorý vyhotovil dňa 22.03.2022 geodet Ing. Jozef 
Baran, Kollárova 1302/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 32 296 525 a bol úradne overený 
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, dňa 04.04.2022pod č. G1-160/2022.  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 
nachádzajúcich sa pod cestou III/1911 Prejta – spojka, pozemku   nachádzajúceho sa v k. ú. Dubnica 
nad Váhom, ktorý slúži na zabezpečenie vstupu do dvora a bočného vstupu do budovy Centra 
sociálnych služieb – AVE vo vlastníctve TSK, novovytvoreného pozemku, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť areálu Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom vo 

učebne pre teor. vyuč. 1720 418/15 s príslušenstvom 
spojovacia chodba bez súp. čísla  418/17  
garáž bez súp. čísla 418/18  
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vlastníctve TSK  a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby plnenia úloh 
samosprávy mesta Dubnica nad Váhom. 

Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 162 427,25 eur zo strany mesta Dubnica nad 
Váhom, ktoré zaplatí na účet TSK v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy na základe 
schváleného uznesenia, pričom mesto Dubnica nad Váhom sa zaväzuje, že do 5 rokov odo dňa 
účinnosti zmluvy vykoná    na vlastné náklady a bez nároku na akúkoľvek refundáciu zo strany TSK 
odstránenie stavieb, zapísaných na LV č. 2704. 
 
K bodu 3.2. 
Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta 
Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. 
 
Hlasovanie členov : za 9:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  Ing. Jozef Trstenský  
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    
                                      proti  0   
                                      zdržali sa hlasovania  0  
                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 10/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
s c h v á l i ť 
 
Zmluvu   o   spolupráci   pri   zabezpečení   prepravy   cestujúcich   na   území   mesta   Trenčín  
spojmi  prímestskej autobusovej dopravy 

 

 
K bodu 3.3. 
Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre voľby do 
orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
Hlasovanie členov : za 6:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    
                                     proti 3: Ing. Jozef Trstenský 
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Erich  Dvonč 
                                      zdržali sa hlasovania  0  
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                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 11/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
odporúča   Zastupiteľstvu  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja 
 
predložený material   s ch v á l i ť  nasledovne: 
 

- obec  Horňany  nedoporučuje  presunúť  do  volebného  obvodu č. I  Bánovce nad Bebravou,   
doporučuje zachovať pôvodné rozdelenie v ktorom bola obec Horňany zaradená do        
volebného obvodu Trenčín   

 
a) volebné obvody 
b) počet poslancov 
c) sídla obvodných volebných komisií   
pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2022 nasledovne : 
 

Volebný obvod č. l – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU: 
Bánovce nad Bebravou 
Borčany 
Brezolupy 
Cimenná 
Čierna Lehota 
Dežerice 
Dolné Naštice 
Dubnička 
Dvorec 
Haláčovce 
Horné Naštice 
Horňany 
Chudá Lehota 
Krásna Ves 
Kšinná 
Libichava 
Ľutov 
Malá Hradná 
Malé Hoste 
Miezgovce 
Nedašovce 
Omastiná 
Otrhánky 
Pečeňany 
Podlužany 
Pochabany  
Pravotice 
Prusy 
Ruskovce 
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Rybany 
Slatina nad Bebravou 
Slatinka nad Bebravou 
Šípkov 
Šišov 
Timoradza 
Trebichava 
Uhrovec 
Uhrovské Podhradie 
Veľké Držkovce 
Veľké Hoste 
Veľké Chlievany 
Vysočany 
Zlatníky 
Žitná – Radiša    
 
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Okresný úrad Bánovce nad Bebravou 
                                                    Námestie Ľ. Štúra 7/7 

                                               957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
Volebný obvod č. 2 – ILAVA: 
 
Bohunice 
Bolešov 
Borčice 
Červený Kameň 
Dubnica nad Váhom 
Dulov 
Horná Poruba 
Ilava 
Kameničany 
Košeca 
Košecké Podhradie 
Krivoklát 
Ladce 
Mikušovce 
Nová Dubnica 
Pruské  
Sedmerovec 
Slavnica 
Tuchyňa 
Vršatecké Podhradie 
Zliechov 
 
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie :  Stredná priemyselná škola 
                                                        Obrancov mieru 343/1 
                                                        018 41 Dubnica nad Váhom 
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Volebný obvod č. 3 – MYJAVA: 
 
Brestovec 
Brezová pod Bradlom 
Bukovec 
Hrašné 
Chvojnica 
Jablonka 
Kostolné 
Košariská 
Krajné 
Myjava 
Podkylava 
Polianka 
Poriadie 
Priepasné 
Rudník 
Stará Myjava 
Vrbovce 
 
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná priemyselná škola 
                                                       Ul. SNP 413/8 
                                                       907 01 Myjava 
   
Volebný obvod č. 4 – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM:  
 
Beckov 
Bošáca 
Brunovce 
Bzince pod Javorinou 
Čachtice 
Častkovce 
Dolné Srnie 
Haluzice 
Horná Streda 
Hôrka nad Váhom 
Hrádok 
Hrachovište 
Kálnica 
Kočovce 
Lubina 
Lúka 
Modrová 
Modrovka 
Moravské Lieskové 
Nová Bošáca 
Nová Lehota 
Nová Ves nad Váhom 
Nové Mesto nad Váhom 
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Očkov 
Pobedim 
Podolie 
Potvorice 
Považany 
Stará Lehota 
Stará Turá 
Trenčianske Bohuslavice 
Vaďovce 
Višňové 
Zemianske Podhradie 
 
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 
                                                    Hviezdoslavova 36 
                                                    915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 
Volebný  obvod č. 5 – PARTIZÁNSKE: 
 
Bošany 
Brodzany 
Hradište 
Chynorany 
Ješkova Ves 
Klátova Nová Ves 
Kolačno 
Krásno 
Livina 
Livinské Opatovce 
Malé Kršteňany 
Malé Uherce 
Nadlice 
Nedanovce 
Ostratice 
Partizánske 
Pažiť 
Skačany 
Turčianky 
Veľký Klíž 
Veľké Kršteňany 
Veľké Uherce 
Žabokreky nad Nitrou 
 
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie :  Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu 
                                                     Námestie SNP 5 
                                                     958 23 Partizánske 
 
Volebný obvod č. 6 – POVAŽSKÁ BYSTRICA: 
 



 19 

Bodiná 
Brvnište 
Čelkova Lehota 
Dolná Maríková 
Dolný Lieskov 
Domaniža 
Ďurďové 
Hatné 
Horná Maríková 
Horný Lieskov 
Jasenica 
Klieština 
Kostolec 
Malé Lednice 
Papradno 
Plevník – Drienové 
Počarová 
Podskalie 
Považská Bystrica 
Prečín 
Pružina 
Sádočné 
Slopná 
Stupné 
Sverepec 
Udiča 
Vrchteplá 
Záskalie 
 
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Okresný úrad Považská Bystrica 
                                                        Centrum 1/1 
                                                        017 01 Považská Bystrica 
 

                      Volebný obvod č. 7 – PRIEVIDZA: 
 

Bojnice 
Bystričany 
Cígeľ 
Čavoj 
Čereňany 
Diviacka Nová Ves 
Diviaky nad Nitricou 
Dlžín 
Dolné Vestenice  
Handlová 
Horná Ves 
Horné Vestenice 
Chrenovec – Brusno 
Chvojnica 
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Jalovec  
Kamenec pod Vtáčnikom 
Kanianka 
Kľačno 
Kocurany 
Kostolná Ves 
Koš 
Lazany 
Lehota pod Vtáčnikom 
Liešťany 
Lipník 
Malá Čausa 
Malinová 
Nedožery – Brezany 
Nevidzany 
Nitrianske Pravno 
Nitrianske Rudno 
Nitrianske Sučany 
Nitrica 
Nováky 
Opatovce nad Nitrou 
Oslany 
Podhradie 
Poluvsie 
Poruba 
Pravenec 
Prievidza 
Radobica 
Ráztočno 
Rudnianska Lehota 
Sebedražie 
Seč 
Šútovce 
Temeš 
Tužina 
Valaská Belá 
Veľká Čausa 
Zemianske Kostoľany 
 
Vo volebnom obvode sa volí 10 poslancov. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Okresný úrad Prievidza  
                                                        Gustáva Švéniho 3H 
                                                        971 01 Prievidza  
 
Volebný obvod č. 8 – PÚCHOV: 
 
Beluša 
Dohňany 
Dolná Breznica 
Dolné Kočkovce 
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Horná Breznica 
Horovce 
Kvašov 
Lazy pod Makytou 
Lednica 
Lednické Rovne 
Lúky 
Lysá pod Makytou 
Mestečko 
Mojtín  
Nimnica 
Púchov 
Streženice  
Visolaje 
Vydrná 
Záriečie 
Zubák 
 
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola obchodu a služieb  
                                                        Ul.1. mája 1264 
                                                        020 01 Púchov  
 
Volebný obvod č. 9 – TRENČÍN : 
Adamovské Kochanovce 
Bobot 
Dolná Poruba 
Dolná Súča 
Drietoma 
Dubodiel 
Horná Súča 
Horné Srnie 
Hrabovka 
Chocholná – Velčice 
Ivanovce 
Kostolná – Záriečie 
Krivosúd – Bodovka 
Melčice – Lieskové 
Mníchova Lehota 
Motešice 
Nemšová 
Neporadza 
Omšenie 
Opatovce 
Petrova Lehota 
Selec 
Skalka nad Váhom 
Soblahov 
Svinná 
Štvrtok 
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Trenčianska Teplá 
Trenčianska Turná 
Trenčianske Jastrabie 
Trenčianske Mitice 
Trenčianske Stankovce 
Trenčianske Teplice 
Trenčín  
Veľká Hradná 
Veľké Bierovce 
Zamarovce 
 
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov. 
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Okresný úrad Trenčín 
                                                    Hviezdoslavova 140/1 
                                                    911 01 Trenčín 
 
V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí celkom 44 poslancov. 
 
Sídlo volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja :  
 
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja  
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín   
 
K bodu 3.4. 
Informatívna správa o činnosti útvaru Hodnoty za peniaze na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 
             Mgr. Horváthová Monika, manažér útvaru Hodnoty za peniaze prezentovala Informatívnu 
správu o činnosti Útvaru hodnoty za peniaze, ktorá sa týkala samotnej organizačnej štruktúry jej 
hlavných úloh a strategických cieľov. Oboznámila prítomných s aktuálnym stavom činností 
implementačnej fázy. 
 
Hlasovanie členov : za 9:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   
                                                  Ing. Juraj Maláň   
                                                  Erich  Dvonč 
                                                  Ing. Jozef Trstenský  
                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                  Pavel Halabrín   
                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD.   
                                                  Ing. Ladislav Matejka 
                                                  Mgr. Rastislav Henek                                                    
                                      proti  0   
                                      zdržali sa hlasovania  0  
                                      nehlasovali 0 
 
K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Stanovisko č. 12/2022: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
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z o b r a ť  na  v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o činnosti útvaru Hodnoty za peniaze na Úrade TSK   
 
K bodu 3.5. 
Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho  
samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023 k 31.12.2021. 
             Predseda komisie vyzval vedúcu odboru regionálneho rozvoja Ing. Martinu Lamačkovú 
o prezentovanie materiálu. Ing. Lamačková v prezentácií uviedla, že cieľom hodnotenia je zmapovanie 
plnenia úloh, priebežného  plnenia  cieľov a ukazovateľov PHRSR v rámci jednotlivých priorít, ktoré 
boli spracované v  tabuľkovej časti predloženého materiálu.               
 
Po prezentovaní  komisia predložený  materiál zobrala na vedomie. 
    
K bodu 4 
Diskusia 
              V diskusii vystúpil s požiadavkou  PhDr. Michal Ďureje,  ktorá sa týkala  bodu 3.1. e – 
areálu zrušenej školy Kľačno v prípade odpredaja tohto prebytočného majetku odporúča časť 
finančných prostriedkov viazať a použiť pre potreby Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom 
v Bojniciach.  
 
Záver 
              Po  ukončení diskusie  predseda komisie doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD., poďakoval 
prítomným členom a prizvaným za účasť,  zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 13.06.2022 
 Zapísala        
 Bc. Mária Moštenanová                                                    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. 
 tajomníčka  KFR a I                                                                  predseda komisie, v. r.  
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