
                           TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
                                                                

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

                                Trenčín, 15. 06. 2020 

                                                  

Z á p i s n i c a  č. 3/2020 
zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zo dňa 15. 06. 2020  konanej v priestoroch 

 Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  

 

Prítomní:                   7 

Ospravedlnení :        5         

Neospravedlnení:      0           

              

                      

Prizvaní:      

               Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK 

               Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného 

               Mgr.Tomáš Baláž, vedúci oddelenia  právneho SM a VO 

               Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór 

               Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry 

               Ing. Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja 

               Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy       

               Ing. Elena Malecová, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva OF 

               Ing. Beáta Tichá, poverená riadením OI a VP   

 
 

1.     Otvorenie. 

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

                         k 30.04.2020. 

        Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca Odboru finančného 

 

3.    Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  06.07.2020.    

 

       3.1.   

       Návrh plánu kontrolnej  činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho  

                          kraja na obdobie júl – december  2020. 

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

        

    3.3. 

    Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

      pozemku registra "C" parc. č. 704/2 k. ú. Zemianske Lieskové v prospech F – marketing,  

      s. r. o., Trenčín. 

b)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 

      k. ú.  Beluša v prospech Daniela  Beniaka.   

c )  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 

      k. ú.  Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.   

d)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 883/1  
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       k. ú. Ivanovce v prospech Mgr. Martiny Chovancovej.  

e)    Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.222/1 

       k. ú.  Rakoľuby v prospech Obce Kočovce. 

f)    Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1861/1   

       k. ú Horné Motešice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.  

g)    Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 224,  

       č. 31/1 a č. 72/2 k. ú. Malý Kolačín v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  

       Považská Bystrica. 

h)   Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č.  

      643/1, č. 368/4 a č. 368/5 k. ú. Veľký Kolačín v prospech Považskej  vodárenskej  

      spoločnosti, a. s., Považská Bystrica. 

i)    Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č.603/1  

      a. č. 603/2 k. ú. Vieska –  Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  

      Považská Bystrica. 

j)    Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom pod stavbami CSS  

      Bôrik od Obce Nitrianske Pravno. 

k)   Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SOŠ, T.  

      Vansovej 32, Prievidza z evidencie formou fyzickej likvidácie. 

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

 

3.3. 

Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods.1 bod 1. 2. Zásad 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

 

3.4. 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja          

č.31/2020, ktorým  sa zriaďuje Školská jedáleň, Po Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej 

odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.  

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

3.5. 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č.32/2020, ktorým  sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 

3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 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 

 

3.6. 

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pod  

Sokolicami 14,Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín. 

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

 

3.7. 

Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti Trenčianskeho          

samosprávneho kraja do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov″.   
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca Odboru školstva a kultúry 
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3.8. 

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 o nenávratný finančný príspevok v rámci OP  

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Centrum sociálnych služieb –  

SLOVEN v Slávnici ″. 
b) Návrh  projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP  

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Centrum sociálnych služieb – 

KOLONKA v Púchove ″.   
c) Návrh  projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP 

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej 

školy Trenčín ″.   
d) Návrh  projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP 

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu 

a služieb Prievidza ″.   
e) Návrh  projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP 

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové 

Mesto nad Váhom″.    
f) Návrh  projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP 

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole 

Púchov″.    
 

3.9.  

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi  

prímestskej autobusovej dopravy.   

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy 

 

3.10.  

Predloženie poslaneckého návrhu na doplnenie  VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja  

číslo 12/2018 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

v platnom znení.   

       Predkladá: Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

 

 4.   Diskusia 

 

 5    Záver 
 

    

Otvorenie. 

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

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

prítomných členov konštatoval, že komisia je uznášania schopná v počte prítomných členov 7 z 12. 

Na rokovanie sa ospravedlnili, Erich Dvonč, Pavel Halabrín, PhDr. Štefan Škultéty, Mgr. Juraj 

Smatana, Ing. Ladislav Matejka.    

  Rokovanie komisie bude prebiehať v zmysle predloženého programu.                           

Predseda komisie vyzval  prítomných členov či majú k predloženému programu námietky, alebo 

pripomienky. Keďže námietky neboli vznesené dal hlasovať za predložený program. 
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Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                            

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

  K bodu 2  

       Priebežná správa o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja    

          k 30.04.2020. 

               Predseda komisie vyzval vedúcu odboru finančného Ing. Renátu Ozimovú o prezentovanie 

materiálu. 

               V prezentovaní správy za mesiac apríl vedúca odboru finančného Ing. Renáta Ozimová 

uviedla, že v dôsledku pandémie COVID – 19 už v mesiaci  apríl došlo k výpadku príjmov. Vo 

vzťahu k schválenému rozpočtu príjmov na rok 2020 ide o výpadok v príjmoch v objeme 1,18 %  po 

dobu mesiaca máj. Tiež uviedla, že sa obmedzilo čerpanie bežných výdavkov na Úrade TSK, každý 

bežný výdavok sa osobitne prehodnocuje.   

               Ďalej informovala, že zástupcovia vedenia  TSK sa zúčastnili rokovania na Ministerstve 

financií SR. Zo strany Ministerstva financií SR sa čaká na júnovú prognózu stavu financií, na základe 

ktorej bude samosprávnym krajom zaslané stanovisko, či a akým spôsobom im bude poskytnutá 

pomoc.   

V závere uviedla, že v odporučení Ministerstva financií sa kladie dôraz na šetrenie bežných 

výdavkov, a rozbehnutie kapitálových výdavkov.  

Po prezentovaní  komisia predložený  materiál zobrala na vedomie. 

 

K bodu 3.1.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

obdobie júl – december 2020. 

  

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.26/2020: 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 

 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

júl – december  2020. 

 

K bodu 3.2.  

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 schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 

a predaja nehnuteľného majetku, návrhy  na schválenie zriadenia vecného bremena, návrhu na 

schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom pod stavbami, rozhodnutie 

o neupotrebiteľnosti  a vyradení majetku TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie. 

 

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

       pozemku registra "C" parc. č. 704/2 k. ú. Zemianske Lieskové v prospech F – marketing,  

       s. r. o., Trenčín. 

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

   

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.27/2020: 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 vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Melčice - Lieskové, v katastrálnom území Zemianske 

Lieskové, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 704/2  o výmere 20 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 na oddelenie pozemku p. č. 704/2, ktorý 

vyhotovil dňa 31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN, Piaristická 

273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20, oddelením od pôvodného pozemku registra 
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„C“ parc. č. 704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 799.     
 

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 Trenčín, v obci Melčice - Lieskové, v 

katastrálnom území Zemianske Lieskové, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 704/2  o výmere 20 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 na oddelenie pozemku p. č. 704/2, ktorý 

vyhotovil dňa 31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN, Piaristická 

273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 799,     

 

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 F - marketing, s. r. o., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 43 977 596  do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 600,00 EUR (slovom: šesťsto 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 Trenčín, v obci Melčice - Lieskové, v katastrálnom území Zemianske 

Lieskové, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 704/2  o výmere 20 m
2
,  druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-058-20 na oddelenie pozemku p. č. 704/2, ktorý 

vyhotovil dňa 31.03.2020 Ivan Opatovský, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENĆÍN, Piaristická 

273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36335924 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 15.04.2020 pod č. 495/20, oddelením od pôvodného pozemku registra 

„C“ parc. č. 704 o výmere 4503 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 

v časti A: Majetková podstata na LV č. 799,     

 

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 F - marketing, s. r. o., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 43 977 596  do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 600,00 EUR (slovom: šesťsto eur).  
 
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra  "E" parc. č. 8028 k. ú.  

    Beluša v prospech Daniela Beniaka.  

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   
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                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.28/2020: 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 zapísanom na LV č. 8474 k. 

ú. Beluša, nachádzajúcom sa v obci  Beluša,  okres Púchov,  

 

parcela  registra „E“ 
 

-   pozemok parc. č.  8028   o  výmere  13734 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha        a nádvorie:       

  
 

 existenciu, prevádzkovanie, vykonávanie údržby, opráv, rekonštrukcií či akýchkoľvek 

iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky plynárenských zariadení 

a uplatňovania práv a  plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s 

 týmito zariadeniami   
 

v  rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 053/2020, ktorý vyhotovil dňa 03.04.2020 Ing. 

Matej Papšo, GeoID s.r.o., Hatné 210, 018 02 Hatné, IČO: 46 659 757 a bol úradne overený 

Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.04.2020 pod č. 240/20 

 

 vstup   a   vjazd  osôb  a  motorových  vozidiel  oprávneného  z  vecného bremena alebo ním 

poverených osôb na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s 

prevádzkou, údržbou, opravami, rekonštrukciou či akýmikoľvek inými úkonmi potrebnými 

na zabezpečenie bezpečnej prevádzky týchto plynárenských zariadení a uplatňovania práv 

a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito zariadeniami, 

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu bude vzťahovať na celú dotknutú 

nehnuteľnosť 

 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Daniela Beniaka, M . Kukučína 790/27, 018 61 

Beluša a každodobého vlastníka distribučného plynovodu  
 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK pre obec Beluša vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 37 m

2
 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 205,35 EUR (slovom: dvestopäť eur tridsaťpäť centov) 

     c)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 k. ú.   

          Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica .   
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Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                            

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.29/2020: 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 zapísanom na LV č. 8474 k. 

ú. Beluša, nachádzajúcom sa v obci  Beluša,  okres Púchov,  

 

parcela  registra „E“ 
 

-   pozemok parc. č.  8028   o  výmere  13734 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha        a nádvorie:       

  
 

 uloženie verejného vodovodu 
 

v  rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 053/2020, ktorý vyhotovil dňa 03.04.2020 Ing. 

Matej Papšo, GeoID s.r.o., Hatné 210, 018 02 Hatné, IČO: 46 659 757 a bol úradne overený 

Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 20.04.2020 pod č. 240/20 

 

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, 

vykonávaním opráv a rekonštrukcií verejného vodovodu  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena - Považskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 

 
 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK pre obec Beluša vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 60 m

2
 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 333,00 EUR (slovom: tristotridsaťtri eur), ktorú uhradí Vladimír 

Belobrad, ul. J. A. Komenského 1716/54, 018 61 Beluša. 

     d)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.883/1  k. ú.   

               Ivanovce v prospech  Mgr. Martiny Chovancovej.  
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Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                            

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.30/2020: 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. 1831 

k. ú. Ivanovce, nachádzajúceho sa v obci Ivanovce, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.   883/1  o  výmere  3399 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha             

a nádvorie:   

 

 umiestnenie a uloženie NN prípojky                                                                                                                                
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 266/2020 na vyznačenie vecného bremena práva 

uloženia inžinierskej siete, práva prechodu a  prejazdu  na pozemku parc. číslo registra C KN 

883/1, ktorý vyhotovil dňa 26.05.2020  Ing. Rastislav Mikláš, RMG, M. R. Štefánika 12, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43114458 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 10. júna 2020 pod číslom 750/20 (diel č. 1 vo výmere 25 m
2
) 

 

  

 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom vykonávania údržby a opráv NN prípojky  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech Mgr. Martiny Chovancovej, bytom Komenského 827/41, 020 01 Púchov a 

každodobého vlastníka pozemkov registra „C“  parc. č. 336/1 o výmere 644 m
2
, č. 336/2 

o výmere 669 m
2
,  č. 336/3 o výmere 735 m

2
, č. 336/4 o výmere 696 m

2
, č. 336/5 o výmere 274 

m
2
, 336/6 o výmere 6 m

2
, všetky parcely 

 
druh pozemku záhrada k. ú. Ivanovce    

 

 za odplatu – jednorazovú náhradu, stanovenú v  zmysle platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK pre obec Ivanovce vo výške 3,96 EUR/m
2
, čo je  pri výmere 25 m

2
 jednorazová 

náhrada celkom vo výške 99,00 EUR (slovom: deväťdesiatdeväť eur).  
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e)   Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc, č. 222/1 k. ú  

        Rakoľuby v prospech obce Kočovce.  

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.31/2020: 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. 1619 

k. ú. Rakoľuby, nachádzajúceho sa v obci Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom,  

 

parcela  registra „C“ 

 

 pozemok parc. č.  222/1  o  výmere  3746 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha a nádvoria   

 

 umiestnenie verejného vodovodu 
 

v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 33183287-17-20 na vyznačenie vecného bremena na 

parc. č. 222/1, vyhotoveného dňa 17.3.2020 Ing. Branislavom Novákom, Legionárska 47, 911 01 

Trenčín, IČO: 33183287, úradne overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálnym odborom dňa 31.3.202 pod č. G1- 225/2020  (diel 1 vo výmere 39 m
2
) 

 
 umožnenie vstupu v nevyhnutnej miere na dotknutý pozemok automobilmi, mechanizmami 

a pešo za účelom výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, odstraňovaním porúch, 

vykonávaním opráv a rekonštrukcií verejného vodovodu  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – OBEC KOČOVCE, 916 31 

Kočovce 280, IČO: 00311685 

 

 za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú na základe platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK pre obec Kočovce vo výške 5,55 EUR/m
2
, čo je pri výmere 39 m

2
 jednorazová 
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náhrada celkom vo výške 216,45 EUR (slovom: dvestošestnásť eur štyridsaťpäť 

centov),ktorú uhradí Peter Kočický, Piaristická 38, 911 01 Trenčín. 

 

f)  Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1861/ 1   

     k. ú. Horné Motešice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.  

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.32/2020: 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 zapísanom na LV č. 321 k. 

ú. Horné Motešice, nachádzajúcom sa v obci  Motešice, okres Trenčín,  

 

parcela  registra „C“ 
 

-   pozemok parc. č.  1861/1 o  výmere 12671 m
2
,  druh  pozemku  zastavaná  plocha    a nádvorie: 

      

 zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
 

 užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie   

  

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 37666401-5/2020 na vyznačenie vecného bremena 

práva uloženia inžinierskych sietí a  ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu a oddelenie 

pozemkov, parcely č. 925/60 a 925/61, ktorý vyhotovil dňa 3.2.2020 Ing. Peter  Drha – Geofit, 

Partizánska 13, 911 01 Trenčín, IČO: 37666401 a bol úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 13.02.2020 pod č. 179/20 ako koridor vecných bremien (parc. č. 1861/1, 

diel č. 5 vo výmere 37 m
2
): 

  

 na dobu neurčitú  
 

  v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za odplatu - jednorazovú náhradu, 

stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec Motešice vo výške 
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3,96 EUR/m
2
, čo je pri výmere 37 m

2 
jednorazová  náhrada celkom vo výške 146,52 EUR 

(slovom: stoštyridsaťšesť eur  päťdesiatdva centov), ktorú uhradí Obec Motešice, Machnáčska 

288, 913 26 Motešice, IČO: 00311804.   

 

           Predkladateľ materiálu  Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM a VO k materiálu na 

schválenie zriadenia vecného bremena k. ú. Malý Kolačín, Veľký Kolačín v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. uviedol, že na prerokovávaní tohto materiálu v komisii dopravy Ing. 

Peter Marušinec poslanec TSK vzniesol pripomienku k predmetnému materiálu, ktorá sa týkala 

reklamácie spätných úprav a komisia materiál stiahla z rokovania.   

 

g)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 224,  

     č.31/1 a č. 72/2 k. ú. Malý Kolačín v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,    

     Považská Bystrica.  

 

            

 

Hlasovanie členov : za  0    

                                      Proti 7: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                            

                                                   Ing. Milan Panáček 

                                                   Ing. Juraj Maláň   

                                                   Ing. Jozef Trstenský  

                                                   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                   Mgr. Rastislav Henek 

                                                   Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                       zdržali sa hlasovania  0  

                                       nehlasovali 0 

 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.33/2020: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK neodporúča  

predložený materiál z dôvodu nerealizovania spätných úprav, zaradiť na rokovanie 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  kraja. 

 
h)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 643/1,  

      č. 368/4 a č. 368/5 k. ú. Veľký Kolačín v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,         

      Považská Bystrica.  

  

     

 

Hlasovanie členov : za  0    

                                      Proti 7:  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                            

                                                     Ing. Milan Panáček 

                                                     Ing. Juraj Maláň   

                                                     Ing. Jozef Trstenský  

                                                     doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                     Mgr. Rastislav Henek 

                                                     Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      zdržali sa hlasovania  0  
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                                      nehlasovali 0 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.34/2020: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK neodporúča  

predložený materiál z dôvodu nerealizovania spätných úprav, zaradiť na rokovanie 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  kraja. 

 

i)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 603/1,  

    a. č. 603/2 k. ú. Vieska – Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,         

    Považská Bystrica.  

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.35/2020: 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 pozemkoch zapísaných na LV č. 

2692 k. ú. Vieska - Bezdedov,  nachádzajúcich sa v obci Púchov,  okres Púchov,  
 

parcely  registra „C“ 
 

-   pozemok parc. č.  603/1   o  výmere  2955 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná  plocha              

    a nádvorie,       
  

-   pozemok parc. č.  603/2   o výmere  11071 m
2
,  druh   pozemku  zastavaná plocha              

    a nádvorie:       
 

 

 uloženie kanalizačného potrubia so šachtami, výtlačného kanalizačného potrubia 

a vodovodného potrubia   
 

v rozsahu podľa geometrických plánov:   
 

  

- č. 305/2015 na vyznačenie rozsahu vecného bremena na priznanie práva uloženia vodovodu 

a kanalizácie na KN-C p.č. 618/1, 634/9, 603/1-2 a KN-E p.č. 618/2 a 620, vyhotoveného dňa 

06.09.2015 Ing. Jankou Stehlíkovou, GEODET v.o.s., Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, IČO: 
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36390674, úradne overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 16.09.2015 

pod č. 461/15  
 

- č. 306/2015 na vyznačenie rozsahu vecného bremena na priznanie práva uloženia vodovodu 

a kanalizácie, vyhotoveného dňa 27.09.2015 Ing. Jankou Stehlíkovou, GEODET v.o.s., Pavla 

Mudroňa 45, 036 01 Martin, IČO: 36390674, úradne overeného Okresným úradom Púchov, 

katastrálnym odborom dňa 14.10.2015 pod č. 526/15  
 

 vstup na dotknuté pozemky v nevyhnutnej miere za účelom prístupu k stavbe v súvislosti 

s jej prevádzkovaním,  vykonávaním jej údržby  a opráv  
 

 na dobu neurčitú  
 

 v prospech oprávneného z  vecného bremena – Považskej vodárenskej spoločnosti a.s., ul. 

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 
 

za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú Znaleckými posudkami č. 66/2019  a  č. 67/2019 vo 

veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena  na pozemkoch využitých pre umiestnenie 

podzemných inžinierskych sietí podľa geometrických plánov č. 305/2015 a č. 306/2015 

v katastrálnom území Vieska – Bezdedov, vyhotovenými znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie 

Odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Pavlom Appelom, Stred 58/53, Považská Bystrica, ktorými bola 

stanovená hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“  

parc. č. 603/1 a č. 603/2 vo výške 2,77 EUR/m
2
, čo je pri výmere1612,84 m

2 
náhrada celkom vo 

výške 4467,57 EUR(slovom: štyritisícštyristošesťdesiatsedem eur päťdesiatsedem centov). 

 

j)  Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik  

    od Obce Nitrianske Pravno.   

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.36/2020: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 
 

s c h v á l i ť 

 

nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Obce Nitrianske 

Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 00318337:  



 15 

 k pozemkom nachádzajúcim sa v okrese Prievidza, v obci Nitrianske Pravno,                                 

v katastrálnom území Nitrianske Pravno: 

 - parcela KN-C č. 2052/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m², 

 - parcela KN-C č. 2054/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m², 

 - parcela KN-C č. 2054/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m², 

odčlenených od pozemku parc. KN-E č. 5207 - trvalý trávnatý porast o výmere 14 822 m², 

v katastrálnom území Nitrianske Pravno, zapísanom na LV č. 1, geometrickým plánom č. 26/2019 

na zameranie stavieb a majetkovo práv. vysporiadanie p.č.2052/15,2054/20,24, ktorý vyhotovil 

GEOMETRA Ing. Dana Gašparovičová, Námestie Slobody 22, 97101 Prievidza, IČO: 34341897, 

úradne overil katastrálny odbor Okresného úradu Prievidza, Ing. Barbora Petrisková, dňa 

12.12.2019 pod číslom 1338/19, 

 

 k pozemku parc. KN-C č. 2054/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m², 

nachádzajúcemu sa v okrese Prievidza, v obci Nitrianske Pravno, v katastrálnom území Nitrianske 

Pravno, zapísaný na LV č. 1, kúpou za celkovú kúpnu cenu 7441,58 eur s DPH (slovom: 

sedemtisíc štyristoštyridsaťjeden eur päťdesiatosem centov). 
 

k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SOŠ, T. Vansovej  

    32, Prievidza z evidencie formou fyzickej likvidácie.   

 
 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 
 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.37/2020: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

r o z h o d n ú ť 

 

1. o neupotrebiteľnosti majetku vo vlastníctve  Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe 

správcu Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO 42026407, evidovaného 

v účtovnej evidencii správcu ako  

 Bunka UB 12 - hnedá, inventárne číslo 027031, rok nadobudnutia 1974, nadobúdacia 

hodnota: 1 021,71EUR, zostatková hodnota: 0,00 EUR 

 

2. o vyradení majetku špecifikovaného v bode 1. tohto uznesenia z evidencie dňom jeho likvidácie   
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K bodu 3.3. 

Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 1 bod 1. 2. Zásad 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

                                                   

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

                                              

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.38/2020: 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. Domova sociálnych služieb – Zemianske Podhradie, 913 07 Zemianske Podhradie č. 4: 

pohľadávka vo výške 4194,04 eur voči Anne Mrázikovej, rod. Mrázikovej, nar. 30.07.1940, 

naposledy bytom Zemianske Podhradie č. 4,  zomr. 29.06.2019.   

 

2. Centra sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, Ul. Textilná 900, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou: 

pohľadávka vo výške 6716,91 eur voči Viliamovi Poništovi, rod. Poništovi, nar. 29.03.1947, 

posledný trvalý pobyt Textilná 900/7, Bánovce nad Bebravou, zomr. 09.09.2018. 

 
 

      K bodu 3.4. 

      Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja      

         č.31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej   

      odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín. 

  

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 
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                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.39/2020: 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. 31/2020, ktorým sa zriaďuje 

Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, 

Trenčín.   

 
K bodu 3.5. 

     Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja  

     č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 

       3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 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 7:    doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                            

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

 
  

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.40/2020: 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. 32/2020,  ktorým sa mení VZN 

TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 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.  
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K bodu 3.6. 

         Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pod  

            Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín 

 

 

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

                                                   Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.41/2020: 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 01.09.2020 Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pod 

Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, číslo: T/2007/03886-47 zo 

dňa 22.08.2007, IČO: 17053668. 

 

K bodu 3.7 

Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho       

     samosprávneho kraja do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov". 

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

Stanovisko č.42/2020: 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  

 

a) zapojenie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do 

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorého prijímateľom je 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava; 

 

b) poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja určených 

k úhrade mzdových nákladov v prvom mesiaci začiatku realizácie projektových aktivít alebo pre 

potrebu preklenutia časového nesúladu medzi výplatou mzdy zo strany strednej školy 

a refundáciou oprávnenej ceny práce  zo strany Metodicko-pedagogického centra Bratislava, a to 

výlučne len v prípade, ak zapojenej strednej škole v danom mesiaci nebudú postačovať jej vlastné 

zdroje.  

 

K Bodu 3.8. 

Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

v rámci európskych štrukturálnych a investičných  fondov.    

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

          KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Centrum sociálnych služieb –   

          SLOVEN v Slávnici ″. 
 
 

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

                                                   Ing. Milan Panáček 

                                                   Ing. Juraj Maláň   

                                                   Ing. Jozef Trstenský  

                                                   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                   Mgr. Rastislav Henek 

                                                   Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

    Stanovisko č.43/2020: 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  

za účelom realizácie projektu „Vypracovanie energetického auditu  

pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici“ realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  zameranej na rozvoj energetických služieb 

na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53  z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia a ktorého ciele 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; 
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo 

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

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 1 566,00 eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 

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

            OP KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Centrum sociálnych služieb           

            – KOLONKA v Púchove ″. 
 
 

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

                                                   Ing. Milan Panáček 

                                                   Ing. Juraj Maláň   

                                                   Ing. Jozef Trstenský  

                                                   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                   Mgr. Rastislav Henek 

                                                   Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

 Stanovisko č.44/2020: 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 za účelom realizácie 

projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA 

v Púchove“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok  zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a ktorého 

ciele 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 malého projektu vo 

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

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 396,00 eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 
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       c)  Návrh  projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP  

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Školský internát Strednej športovej 

školy Trenčín ″. 
 

 

 

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

                                                  Ing. Milan Panáček 

                                                  Ing. Juraj Maláň   

                                                  Ing. Jozef Trstenský  

                                                  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                  Mgr. Rastislav Henek 

                                                  Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

   K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

 Stanovisko č.45/2020: 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 za účelom realizácie 

projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy 

Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy OPKZP-

PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a ktorého ciele 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 malého projektu vo 

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

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 540,00 eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 

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

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Školský internát pri SOŠ obchodu 

a služieb Prievidza ″. 
 

 

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

                                                   Ing. Milan Panáček 
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                                                   Ing. Juraj Maláň   

                                                   Ing. Jozef Trstenský  

                                                   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                   Mgr. Rastislav Henek 

                                                   Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

 

 K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

 Stanovisko č.46/2020: 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 za účelom realizácie 

projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu 

a služieb Prievidza“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok  zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a ktorého 

ciele 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 malého projektu vo 

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

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 240,00 eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

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

KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Školský internát pri SPŠ Nové 

Mesto nad Váhom ″. 
 

 

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

                                                   Ing. Milan Panáček 

                                                   Ing. Juraj Maláň   

                                                   Ing. Jozef Trstenský  

                                                   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                   Mgr. Rastislav Henek 

                                                   Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   



 23 

                                      zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

    Stanovisko č.47/2020: 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 za účelom realizácie 

projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad 

Váhom“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy OPKZP-

PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a ktorého ciele 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 malého projektu vo 

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

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 396,00 eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

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

              KŽP s názvom „ Vypracovanie energetického auditu  pre Školský internát pri Spojenej škole 

Púchov ″. 
 

 

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

                                                   Ing. Milan Panáček 

                                                   Ing. Juraj Maláň   

                                                   Ing. Jozef Trstenský  

                                                   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                   Mgr. Rastislav Henek 

                                                   Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                      proti  0   

                                        zdržali sa hlasovania  0  

                                      nehlasovali 0 

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 
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s c h v á l i ť 

 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie 

projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole 

Púchov“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, kód výzvy OPKZP-

PO4-SC441-2019-53 z Operačného programu Kvalita životného prostredia a ktorého ciele 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 malého projektu vo 

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

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do  výšky 1 032,00 eur; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 

K bodu 3.9.  

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi  

prímestskej autobusovej dopravy.   

 

Po prezentovaní materiálu uviedol  predseda komisie doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD., rozpravu.  

            Do rozpravy sa prihlásil poslanec doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., obrátil sa na 

predkladateľa materiálu Mgr. Radovana Hladkého s požiadavkou o vypracovanie materiálu, 

týkajúceho sa prehľadu koľko si jednotlivé mestá účtujú za pristavenie v rámci prepravy. 

Po ukončení rozpravy k predmetnému dal predseda komisie hlasovať. 

 

 

Hlasovanie členov :  za 1     Ing. Jozef Trstenský                                                                 

                                  proti  0   

                                           zdržali sa hlasovania : doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                            

                                                                        Ing. Milan Panáček 

                                                                        Ing. Juraj Maláň   

                                                                        doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

                                                                        Mgr. Rastislav Henek 

                                                                        Mgr. Michal Ďureje, PhD. 

                                  nehlasovali 0 

 

     K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko 

 

     Stanovisko č.49/2020: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK neodporúča    

     Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

      s c h v á l i ť 
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      Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi       

      prímestskej autobusovej dopravy. 

 

K bodu 3.10.  

Predloženie poslaneckého návrhu na doplnenie  VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 

12/2018 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.   

                

                Poslanec Mgr. Michal Ďureje, PhD. prezentoval návrh na  doplnenie VZN, Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 12/2018 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v platnom znení.  

Materiál bol členom komisie zaslaný na preštudovanie pred rokovaním Komisie pre financie 

rozpočet a investície. 

                Komisia na svojom zasadnutí  materiál prerokovala a skonštatovala, že návrh na doplnenie 

VZN TSK o poskytovaní dotácií  z rozpočtu TSK je potrebné predložiť na rokovanie predsedov 

 jednotlivých poslaneckých klubov,  kde bude predmetom ďalšej odbornej diskusie. 

        

K bodu 4 

Diskusia 

              V diskusii vystúpil Mgr. Michal Ďureje, PhD., s návrhom na zmenu zasielania materiálov 

na rokovanie komisie, aby materiál nebol zasielaný mailom, ale bol vkladaný do priečinku knižnica 

TSK, ktorá je prístupná pre poslancov.  

                 Druhá pripomienka sa týkala časového horizontu zasielania materiálov na rokovanie 

komisie, nakoľko termín zasadnutia Komisie pre financie rozpočet a investície sa zmenil. Pôvodne 

komisia zasadala vo štvrtok, po zmene termínu  v pondelok. Z dôvodu veľkého množstva  

predkladaného materiálu na rokovanie je krátky čas na ich naštudovanie  

                 Nakoľko sa do diskusie nikto z prítomných už neprihlásil, predseda komisie diskusiu 

ukončil. 

 

Záver 

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

komisie za aktívnu  účasť na rokovaní, a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

V Trenčíne, 15.06.2020 

 

 Zapísala        

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

 tajomníčka  KFR a I                                                                  predseda komisie  

                                                                                                             


