
NTRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

                                Trenčín, 05.09.2022  

 

Z á p i s n i c a  č. 5/2022 
zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zo dňa 05. 09. 2022  konanej v priestoroch 

 Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  

 

Prítomní:                   2 

Ospravedlnení :        10         

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 

               Ing. Richard Hančin, vedúci Odboru školstva a kultúry  

               Ing. Beáta Tichá, vedúca Odboru investícií a VP 

                

1. Otvorenie. 

2. Priebežná správa o hospodárení a ekonomickej situácii Trenčianskeho samosprávneho kraja                        

k 31.7.2022. 

        Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca Odboru finančného 

 

3.    Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  26.09.2022    

        

       3.1. 

       Správa  o  kontrole vybavovania sťažností  a petícií  na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja   

       za I. polrok 2022.  

       Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK   

  

       3.2. 

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku –    

pozemku registra "C"  parc. č. 3246/2 k. ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku –  

pozemku registra "C"  parc. č. 385/6 k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela Španka a manž. 

Miriam Špankovej rod. Rosinskej. 

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a  predaja nehnuteľného majetku –

pozemku registra "C"  parc. č. 1240/2 k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej 

republiky, Bratislava.  
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d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č.4156 k. ú. 

Trenčianske Mitice a  č. 1045/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP – distribúcia, a. s. 

Bratislava. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.1045/1 k. ú. 

Trenčianske Jastrabie v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. Kretíkovej.  

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.2288 k. ú. 

Kubrá v prospech  spoločnosti OBCHOD MBR, s. r. o. Trenčín.  

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č.124/2, 

445/1 k. ú. Malé Stankovce v prospech Bc. Jany Porubanovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve TSK v k. ú.  

Slávnica, Borčice, Dolná Súča a Horná Súča v prospech Regionálnej vodárenskej spoločnosti 

Vlára – Váh s. r .o., Nemšová. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1708 k. ú. 

Uhrovec v prospech Západoslovenskej  distribučnej, a. s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1307/1 k. ú. 

Prievidza v prospech Stredoslovenskej  vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch  registra "C" parc. č.  1045/1, 

1045/2, 1046/1, 4007  k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

a. s. Bratislava. 

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

pozemkoch registra "C" parc. č. 4257, 4259 k. ú. Trenčianske Mitice v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku od Obce Nitrianske Pravno 

– pozemok registra "E",  parc. č. 5172/2, v k. ú. Nitrianske Pravno. 
 

3.3. 

Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci  

s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Oddelenia právneho, SM a VO 

3.4. 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. 

polrok 2022.  

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová  – vedúca Odboru finančného 

3.5. 

Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na 

roky 2022 až 2030.  

Predkladá: Mgr. Martina Lamačková – vedúca Odboru regionálneho rozvoja 

3.6. 
        Návrh    na   poskytnutie   finančných   prostriedkov    k   projektu    "Enriching   the   Classroom   with     

        Technology"   v    rámci   programu    Erasmus+    realizovanému   Gymnáziom   Vavrinca   Benedikta  

        Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza.          

        Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD. – vedúci Odboru školstva a kultúry     

3.7. 
        Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK za školský rok 2021/2022.     

        Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD. – vedúci Odboru školstva a kultúry     

 

 4.    Diskusia 

 

 5.    Záver 

 

 



 3 

Otvorenie. 

              Otvorenie zasadnutia Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve TSK 

uviedol predseda finančnej komisie doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V úvode privítal člena komisie 

a prizvaných.  

Podľa počtu prítomných členov konštatoval, že komisia nie  je uznášania schopná. Z  dvanástich 

členov komisie boli  na rokovaní prítomní 2 členovia. 

Na rokovanie sa ospravedlnili: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., Pavel Halabrín, Ing. Jozef 

Trstenský, Mgr. Michal Ďureje, PhD., Ing. Ladislav Matejka,  Ing. Milan Panáček, Erich Dvonč, Mgr. 

Juraj Smatana, PhDr. Štefan Škultéty, Mgr. Rastislav Henek.  

                  Predseda   komisie   doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD.,  uviedol,  nakoľko  na  rokovaní  nie  je    

   prítomná   nadpolovičná  väčšina členov  komisie  táto  nie  je  uznášania  schopná. Komisia  nemôže  

   schváliť  program  rokovania,  nie   je   spôsobilá   prijať   stanovisko,   ( Rokovací  poriadok  komisií 

   Zastupiteľstva TSK číslo 417/2016 zo dňa 26.09.2016).  

  Predseda komisie oslovil prítomného člena komisie Ing. Juraja Maláňa, keďže sú prítomní 

predkladatelia jednotlivých bodov programu a má potrebu spýtať sa na konkrétnu časť 

z predkladaného materiálu môže tak urobiť neformálne.     

      

K bodu 5 

Diskusia 

              V neformálnej  diskusii  predkladatelia  materiálu  podali  informácie    členovi   komisie    

ku  konkrétnym otázkam vzneseným k niektorým  bodom programu.  

 

Záver 

              Po  ukončení   neformálnej  diskusie  predseda  komisie doc.  Ing. Jozef Habánik, PhD., 

poďakoval prítomnému členovi a prizvaným za účasť, zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Trenčíne, 05.09.2022 

 Zapísala        

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

 tajomníčka  KFR a I                                                                  predseda komisie  

                                                                                                               v. r.     

 


