
U Z N E S E N I A 
prijaté na XVIII. zasadnutí Zastupite ľstva  

Tren čianskeho samosprávneho kraja – 29. 10. 2008 

 
 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovate ľov zápisnice  
    a programu rokovania).         
    Predkladal : MUDr. Sedlá ček, MPH – predseda TSK 
 
    U z n e s e n i e  číslo 584/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne 
      
    s ch v a ľ u j e  
    A) overovate ľov zápisnice : 
 

 I. overovate ľ: MUDr. Henrich GAŠPARÍK, PhD.   
       II. overovate ľ: Ing.  Vojtech ČI ČMANEC 
     
    Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                          PROTI:      -          
                          ZDRŽAL SA:  -     
                          NEHLASOVAL: 1 
 
    B) program XVIII. zasadnutia Zastupite ľstva TSK 29.10.2008: 
       1.  Otvorenie zasadnutia  (schválenie overovate ľov  
          a programu rokovania). 
          Predkladá : MUDr. Sedlá ček, MPH – predseda TSK 
       2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII.  
          zasadnutí Z TSK. 
          Predkladá : Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK 
       3. Návrhy na riešenie prebyto čného a neupotrebite ľného  
          majetku TSK. 
          Predkladá : JUDr. Sedlá čková– zástupky ňa riadite ľa Ú TSK  
          a) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
             majetku vo vlastníctve TSK v správe Gy mnázia I.  
             Bellu v Handlovej, zapísanom v k.ú. Ha ndlová na LV  
             č. 2769. 
          b) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
             majetku vo vlastníctve TSK v správe Šk oly v prírode  
             Belušské Slatiny, Belušské Slatiny 121 , 018 61  
             Beluša, nachádzajúcom sa v obci Beluša , v k.ú.  
             Beluša zapísanom na LV č. 6736. 
          c) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
             majetku vo vlastníctve TSK v správe Šk oly v prírode  
             Brezová pod Bradlom, Partizánska 226/1 2, 906 13  
             Brezová pod Bradlom, nachádzajúcom sa v k.ú. Brezová  
             pod Bradlom zapísanom na LV č. 2628. 
          d) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
             majetku vo vlastníctve TSK v správe Ne mocnice  
             s poliklinikou Považská Bystrica, nach ádzajúcom sa  
             v obci Beluša, v k.ú. Beluša zapísanom  na LV č. 964  
             – zdravotnícky sklad.  
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          e) Návrh na schválenie zámeny nehnute ľného majetku  
             medzi TSK a Matadorom, a.s. Púchov.  
          f) Návrh na schválenie prevodu správy neh nute ľného  
             majetku medzi Strednou zdravotníckou š kolou  
             v Považskej Bystrici a Vlastivedným mú zeom v  
             Považskej Bystrici. 
          g) Návrh na schválenie kúpy nehnute ľného majetku vo  
             vlastníctve Agrokombinát, a.s. Ve ľké Bierovce,  
             zapísaného v k.ú. Tren čianske Biskupice na LV č.  
             2522. 
          h) Návrh na kúpu nehnute ľností od Mesta Nové Mesto nad  
             Váhom.  
         ch) Návrh na schválenie kúpy nehnute ľného majetku vo  
             vlastníctve Ing. Mgr. Jozefa Kobelu a manž. Ing.  
             Silvii Kobelovej, zapísaného v k.ú. Pr ievidza na LV  
             č. 9171. 
          i) Návrh na schválenie odpredaja prebyto čného  
             nehnute ľného majetku vo vlastníctve TSK v správe  
             Tren čianskeho múzea v Tren číne, zapísaného v k.ú.  
             Dubni čka na LV č. 63. 
          j) Návrh na schválenie odpredaja prebyto čného  
             nehnute ľného majetku vo vlastníctve TSK v správe  
             Združenej strednej školy v Novákoch, z apísaného  
             v k.ú. Nováky na LV č. 1930. 
       4. a) Návrh na pred časné splatenie úveru UniCredit Bank  
             Slovakia a.s..  
             Predkladá : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného  
      b)  Návrh na Zmenu rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho  
             kraja na rok 2008.    
             Predkladá : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného  
       5. Vyhodnotenie plnenia Rozpo čtu Tren čianskeho  
          samosprávneho kraja za I. polrok 2008. 
          Predkladá : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného 
       6. Návrh rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho kraja na  
          roky 2009-2011, 1. čítanie. 
          Predkladá : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného 
       7. Návrhy na schválenie všeobecne záväzných nariadení  
          Tren čianskeho samosprávneho kraja. 
          Predkladá : Mgr. Duchová–pover. riadením odboru školstva 
          a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariaden ia  
             Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 7/2008  
             o ur čovaní výšky úhrady nákladov na štúdium na  
             jazykovej škole. 
          b) Návrh na schválenie Všeobecne záväznéh o nariadenia  
             Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008  
             o ur čovaní výšky mesa čného príspevku na čiasto čnú  
             úhradu nákladov spojených s ubytovaním  v školskom  
             internáte. 
          c) Návrh na schválenie Všeobecne záväznéh o nariadenia  
             Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 9/2008  
             o ur čovaní výšky príspevku na čiasto čnú úhradu  
             nákladov v školskej jedálni a vo výdaj nej školskej  
             jedálni a podmienok úhrady v školskej jedálni. 
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       8. Návrhy na zrušenie škôl v prírode.  
          Predkladá : Mgr. Duchová–pover. riadením odboru školstva 
          a) Návrh na zrušenie Školy v prírode, Partizánska  
             226/12, Brezová pod Bradlom. 
          b) Návrh na zrušenie Školy v prírode, Bel ušské Slatiny  
             121, Beluša. 
       9. Návrhy na schválenie organiza čných poriadkov stredných  
          škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti Tren čianskeho  
          samosprávneho kraja. 
          Predkladá : Mgr. Duchová–pover. riadením odboru školstva 
          a) Organiza čný poriadok Spojenej školy, T. Vansovej 32,   
             Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná odborná   
             škola, T. Vansovej 32, Prievidza a Str edná odborná  
             škola, T. Vansovej 28, Prievidza, so s ídlom T.  
             Vansovej 32, 971 01 Prievidza. 
          b) Organiza čný poriadok Spojenej školy, Ve ľkomoravská  
             14, Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná odborná  
             škola  podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín,  
             Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín  
             a Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín,  
             so sídlom Ve ľkomoravská 14, 911 34 Tren čín. 
          c) Organiza čný poriadok Spojenej školy, Štúrova  
             1388/23A, Dubnica nad Váhom s organiza čnými zložkami  
             Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad  
             Váhom a Stredná odborná škola, Štúrova  1388/23A,  
             Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1 388/23A,  
             018 41 Dubnica nad Váhom. 
          d) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy, Ul.   
             slovenských partizánov 1129/49, Považs ká Bystrica,  
             so sídlom Ul. slovenských partizánov 1 129/49, 017 01  
             Považská Bystrica. 
          e) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy, Ul.  
             Falešníka 6, Prievidza, so sídlom Ul. Falešníka 6,  
             971 01 Prievidza. 
          f) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy,     
             Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka  
             8, 971 58  Prievidza. 
      10. Návrhy na vyradenie stredných škôl a škol ských  
          zariadení zo siete škôl a školských zaria dení SR  
          a zaradenie stredných škôl a školských za riadení  
          do siete škôl a školských zariadení SR.  
          Predkladá : Mgr. Duchová–pover. riadením odboru školstva 
          a) Návrh na vyradenie Strednej odbornej š koly,  
             Svätoplukova 1463, Púchov zo siete škô l a školských  
             zariadení SR a návrh na zaradenie u čebného odboru  
             do zoznamu študijných a u čebných odborov Strednej  
             odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, P úchov.  
          b) Návrh na vyradenie Strednej odbornej š koly,  
             Novomestská 153/7, Myjava a Strednej o dbornej školy, 
             M. Uhra 55/1, Myjava zo siete škôl a š kolských 
             zariadení SR a návrh na zaradenie u čebných odborov  
             do zoznamu študijných a u čebných odborov Strednej  
             odbornej školy, Trokanova 3, Myjava. 
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          c) Návrh na vyradenie Strednej odbornej š koly, 
             Športovcov 341/2, Považská Bystrica zo  siete škôl  
             a školských zariadení SR a návrh na za radenie  
             u čebných odborov do zoznamu študijných a u čebných  
             odborov Strednej odbornej školy, Šport ovcov 341/2,  
             Považská Bystrica. 
          d) Návrh na vyradenie Strednej odbornej š koly,  
             Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebr avou zo siete  
             škôl a školských zariadení SR a návrh na zaradenie 
             u čebných odborov do zoznamu študijných a u čebných  
             odborov Strednej odbornej školy Juraja  Ribaya,  
             Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebr avou. 
          e) Návrh na vyradenie Strednej odbornej š koly,  
             Tren čianska 7, Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl  
             a školských zariadení SR a návrh na za radenie  
             u čebných odborov do zoznamu študijných a u čebných  
             odborov Strednej odbornej školy, Pieš ťanská 2262/80,  
             Nové Mesto nad Váhom. 
          f) Návrh na vyradenie organiza čnej zložky s názvom  
             Stredná priemyselná škola, Námestie SN P 5, 
             Partizánske zo Spojenej školy, Námesti e SNP 5, 
             Partizánske, návrh na vyradenie Stredn ej odbornej  
             školy, Námestie SNP 5, Partizánske zo siete škôl  
             a školských zariadení SR a návrh na za radenie 
             študijných a u čebných odborov do zoznamu Spojenej  
             školy, Námestie SNP 5, Partizánske, or ganiza čnej  
             zložky Stredná  odborná škola, Námesti e SNP 5,  
             Partizánske. 
          g) Návrh na vyradenie Spojenej školy, T. Vansovej 32,  
             Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná odborná 
             škola, T. Vansovej 32, Prievidza a Str edná odborná 
             škola, T. Vansovej 28, Prievidza a jej  sú časti  
             zo siete škôl a školských zariadení SR  a návrh 
             na zaradenie Strednej odbornej školy, T. Vansovej 
             32, Prievidza a jej sú časti do siete škôl  
             a školských zariadení SR. 
          h) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Štú rova 1388/23  
             A, Dubnica nad Váhom s organiza čnými zložkami  
             Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23  A, Dubnica 
             nad Váhom a Stredná odborná škola, Štú rova 1388/23  
             A, Dubnica nad Váhom zo siete škôl a š kolských  
             zariadení SR a návrh na zaradenie Stre dnej odbornej  
             školy, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom do siete  
             škôl a školských zariadení SR. 
         ch) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Far ská 7, Bánovce  
             nad Bebravou s organiza čnými zložkami Stredná   
             priemyselná škola, Farská 7, Bánovce n ad Bebravou  
             a Stredná odborná škola, Farská 7, Bán ovce nad  
             Bebravou a jej sú časti zo siete škôl a školských  
             zariadení SR a návrh na zaradenie Stre dnej odbornej  
             školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej sú časti  
             do siete škôl a školských zariadení SR . 
          i) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Lip ová 8,  
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             Handlová s organiza čnými zložkami Stredná odborná 
             škola, Lipová 8, Handlová a Stredná pr iemyselná 
             škola, Lipová 15, Handlová a jej sú častí zo siete  
             škôl a školských zariadení SR a návrh na zaradenie 
             Strednej odbornej školy, Lipová 8, Han dlová a jej  
             sú častí do siete škôl a školských zariadení SR. 
          j) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Sta ni čná 4, 
             Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná priemyselná  
             škola stavebná Emila Belluša, Stani čná 4, Tren čín,  
             Stredná odborná škola, Stani čná 4, Tren čín a Stredná  
             odborná škola, Stani čná 4, Tren čín zo siete škôl  
             a školských zariadení SR a návrh na za radenie  
             Strednej odbornej školy stavebnej Emil a Belluša,  
             Stani čná 4, Tren čín do siete škôl a školských  
             zariadení SR. 
          k) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Ve ľkomoravská 14,  
             Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná odborná  
             škola podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín,  
             Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín  
             a Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín  
             a jej sú časti zo siete škôl a školských zariadení SR 
             a návrh na zaradenie Strednej odbornej  školy  
             podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín a jej sú časti  
             do siete škôl a školských zariadení SR . 
               l) Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne, 
             Trokanova 3, Myjava, ktorá je sú časťou Strednej  
             odbornej školy, Trokanova 3, Myjava s miestom  
             prevádzkovania Gymnázium, Jablonská 30 1/5, Myjava  
             zo siete škôl a školských zariadení SR  a návrh  
             na zaradenie Školskej jedálne, Jablons ká 5, Myjava  
             ako sú časti Gymnázia, Jablonská 5, Myjava do siete  
             škôl a školských zariadení SR. 
      11. Návrhy projektov na schválenie podania ži adosti  
          o nenávratné finan čné prostriedky v rámci programov EÚ.  
          Predkladá : Mgr. Kotrhová–pover.ved.odd.strat.a progr.RR 
      12. Opera čný plán zimnej údržby ciest SC TSK pre zimné  
          obdobie 2008/2009. 
          Predkladá : Ing. Lališ - riadite ľ Správy ciest TSK 
      13. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zr ia ďovate ľskej  
          pôsobnosti Tren čianskeho samosprávneho kraja za I.  
          polrok 2008. 
          Predkladá : Mgr. Štefíková, MPH–ved.odboru zdravot. a HF  
      14. Návrh zakladate ľa na vo ľbu členov orgánov Regionálnej  
          rozvojovej agentúry Tren čianskeho samosprávneho kraja,  
          nezisková organizácia so sídlom v Tren číne.  
          Predkladá : PaedDr. Jozef Božik - podpredseda TSK 
      15. Vo ľba hlavného kontrolóra Tren čianskeho samosprávneho      
          kraja.             
          Predkladá : PaedDr. Jozef Božik - podpredseda TSK 
      16. Interpelácie poslancov Zastupite ľstva TSK. 
      17. Záver.      
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      Hlasovanie poslancov : ZA:        27 
                            PROTI:      -            
                            ZDRŽAL SA: 10        
                            NEHLASOVAL: 1 
 
 
 
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII.  
    zasadnutí Z TSK.          
    Predkladal : Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 
    U z n e s e n i e  číslo 585/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne  
 
    b e r i e   n a   v e d o m i e 
    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na  XVII.  
    zasadnutí Zastupite ľstva Tren čianskeho samosprávneho kraja. 
     
    Hlasovanie poslancov : ZA:        38  
                          PROTI:      -            
                          ZDRŽAL SA:  -       
                          NEHLASOVAL: - 
 
 

 
 3. Návrhy na riešenie prebyto čného a neupotrebite ľného majetku 
    TSK.             
    Predkladala : JUDr. Sedlá čková – zástupky ňa riadite ľa Ú TSK  
    a) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného majetku vo  
       vlastníctve TSK v správe Gymnázia I. Bellu v  Handlovej,  
       zapísanom v k.ú. Handlová na LV č. 2769.     
     
       U z n e s e n i e  číslo 586/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  
  

       I. r o z h o d l o 
          o prebyto čnosti nehnute ľného majetku Tren čianskeho   
          samosprávneho kraja v správe Gymnázia Iva na Bellu so  
          sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová, n achádzajúcom  
          sa v okrese Prievidza, v obci Handlová, v  kat. území  
          Handlová zapísanom na LV č.  2769, v časti A: majetková  
          podstata Parcely registra „C“  
          - pozemok parc. č. 3965/1 - záhrada o výmere 4 551 m 2,   

            vytvorený geometrickým plánom č. 77/2008 vyhotoveným  
            Ing. Peter Petráš GEOMAP, Po ľná 16, 971 01 Prievidza,   
            d ňa 23. 7. 2008 a overeným Správou katastra  
            Prievidza, d ňa 12. 8. 2008, pod č. 1062/08 vytvorený  
            z pôvodnej parcely č. 3965 záhrada o výmere 5 062 m 2  
            zapísanej na LV č. 2769; 
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          - pozemok parc. č. 3961/3 – zastavané plochy a nádvoria  
            o výmere 465  m 2, vytvorený geometrickým plánom č.  
            77/2008 vyhotoveným Ing. Peter Petráš G EOMAP, Poľná  
            16, 971 01  Prievidza,  d ňa 23. 7. 2008 a overeným  
            Správou katastra Prievidza, d ňa 12. 8. 2008,               
            pod č. 1062/08 vytvorený z pôvodnej parcely č. 3961  
            zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 216 m 2  
            zapísanej na LV č. 2769; 
 

 II. u k l a d á  
     riadite ľovi Úradu Tren čianskeho samosprávneho kraja  –  
     naklada ť s predmetným prebyto čným nehnute ľným majetkom  
     v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom  
     Tren čianskeho samosprávneho kraja v platnom znení. 

 
          Hlasovanie poslancov : ZA:        23 
                                PROTI:     11           
                                ZDRŽAL SA:  2      
                                NEHLASOVAL: 2 
 
 
 

 3. b) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného majetku vo  
       vlastníctve TSK v správe Školy v prírode Bel ušské  
       Slatiny, Belušské Slatiny 121, 018 61 Beluša ,  
       nachádzajúcom sa v obci Beluša, v k.ú. Beluš a zapísanom  
       na LV č. 6736.          
 
       U z n e s e n i e  číslo 587/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  
    
       I.  r o z h o d l o 
           o prebyto čnosti nehnute ľného majetku Tren čianskeho   

     samosprávneho kraja v správe Školy v prírode B elušské  
     Slatiny, Belušské Slatiny 121, 018 61 Beluša,  
     nachádzajúcom sa v obci Beluša, v kat. území Beluša  
     zapísanom na  LV č.6736 v časti A: majetková podstata  
     Parcely registra „C“  
     - pozemok - parc. č. 3234/2 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 61 m 2, 
     - pozemok - parc. č. 3235/2 záhrady o výmere 185 m 2,  
     - pozemok - parc. č. 3236/1 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 1521 m 2, 
     - pozemok – parc. č. 3236/4 záhrada o výmere 201 m 2,      
     - pozemok - parc. č. 3236/5 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 385 m 2, 
     - pozemok - parc. č. 3236/6 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 43 m 2, 
     -  pozemok - parc. č. 3236/7 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 737m 2, 
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      Stavby  
      - stavba – škola v prírode, súpisné číslo 121 
        nachádzajúca sa na pozemku parc. č.3236/7, 
      - stavba – sklad, súpisné číslo 120 nachádzajúca sa  
        na pozemku parc. č.3236/6, 

  

 II. u k l a d á  
     riadite ľovi Úradu Tren čianskeho samosprávneho kraja  - 
     naklada ť s predmetným prebyto čným nehnute ľným   

 majetkom v súlade so Zásadami hospodárenia s majet kom  
 Tren čianskeho samosprávneho kraja v platnom znení. 
 

       Hlasovanie poslancov : ZA:        24 
                             PROTI:     11            
                             ZDRŽAL SA:  3       
                             NEHLASOVAL: 1 
 
 
 
 3. c) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného majetku vo  
       vlastníctve TSK v správe Školy v prírode Bre zová pod  
       Bradlom, Partizánska 226/12, 906 13 Brezová pod Bradlom,  
       nachádzajúcom sa v k.ú. Brezová pod Bradlom zapísanom na  
       LV č. 2628.           
 
       U z n e s e n i e  číslo 588/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  

 
   I. r o z h o d l o 

    o prebyto čnosti nehnute ľného majetku Tren čianskeho   
    samosprávneho kraja v správe Školy v prírode Br ezová  
    pod Bradlom, Partizánska 226/12,906 13 Brezová pod  
    Bradlom, nachádzajúcom sa v obci Brezová pod Br adlom,  
    v kat. území Brezová pod Bradlom zapísanom na L V č.2628  
    v časti A: majetková podstata  
    Stavby  
    - stavba – budova-škola, súpisné číslo 226  
      nachádzajúca sa na pozemku parc. č.2122, 
    - stavba – garáž, súpisné číslo 7360 nachádzajúca sa  
      na pozemku parc. č. 2121, 

 
  II. u k l a d á  
      riadite ľovi Úradu Tren čianskeho samosprávneho kraja  - 
      naklada ť s predmetným prebyto čným nehnute ľným   
      majetkom v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom  
      Tren čianskeho samosprávneho kraja v platnom znení. 

    
          Hlasovanie poslancov : ZA:        24 
                                PROTI:     11            
                                ZDRŽAL SA:  4       
                                NEHLASOVAL: - 
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 3. d) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného majetku vo  
       vlastníctve TSK v správe Nemocnice s polikli nikou  
       Považská Bystrica, nachádzajúcom sa v obci B eluša, v k.ú.  
       Beluša zapísanom na LV č. 964 – zdravotnícky sklad.    
 
       U z n e s e n i e  číslo 589/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  
 

   I.  r o z h o d l o 
     o prebyto čnosti nehnute ľného majetku Tren čianskeho   
     samosprávneho kraja v správe Nemocnice s polik linikou,  
     Nemocni čná 986, Považská Bystrica, nachádzajúcej sa  
     v obci Beluša, v kat. území Beluša zapísanom na   
     LV č.964 v časti A: majetková podstata  
     Parcely registra „C“  
     - pozemok - parc. č. 3349/5 vodné plochy o výmere   
       1134 m 2, 
     - pozemok - parc. č. 3372/5 lesné plochy o výmere  
       246 m 2,  
     - pozemok - parc. č. 3467/4 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 16181 m 2, 
     - pozemok – parc. č. 3467/5 zastavané plochy a nádvoria  
       o výmere 991 m 2,      
     - pozemok - parc. č. 3467/6 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 41 m 2, 
     - pozemok - parc. č. 3467/7 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 1736 m 2, 

        Stavby  
        - stavba – zdravotnícky sklad, súpisné číslo 93  
          nachádzajúca sa na pozemku parc. č.3467/5, 
        - stavba – sklad palív, súpisné číslo 1887  
          nachádzajúca sa na pozemku parc. č.3467/6, 
  
    II. u k l a d á  
        riadite ľovi Úradu Tren čianskeho samosprávneho kraja  – 
        naklada ť s predmetným prebyto čným nehnute ľným   
        majetkom v súlade so Zásadami hospodárenia    
        s majetkom Tren čianskeho samosprávneho kraja v platnom  
        znení. 

     
       Hlasovanie poslancov : ZA:        26 
                             PROTI:      4         
                             ZDRŽAL SA:  8        
                             NEHLASOVAL: 1  
 
 
 
 3. e) Návrh na schválenie zámeny nehnute ľného majetku medzi TSK  
       a Matadorom, a.s. Púchov.        
 
 



 10 

       U z n e s e n i e  číslo 590/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  
  
       s c h v a ľ u j e  
       1.  zámenu majetku  vo výlu čnom vlastníctve Tren čianskeho  
          samosprávneho kraja za majetok vo výlu čnom   
          vlastníctve Matadoru a.s., Púchov. 
          Na základe zámeny prejde:  
          A) z majetku Tren čianskeho samosprávneho kraja  
             v celosti do majetku Matadoru  a.s., P úchov   

           nehnute ľný majetok v správe Nemocnice  
           s poliklinikou, Nemocni čná 986, Považská  
           Bystrica, nachádzajúcej sa v obci Beluša , v kat.  
           území Beluša zapísanom na LV č.964 v časti A:  
           majetková podstata Parcely registra „C“  
           - pozemok - parc. č. 3467/7 zastavané plochy  
             a nádvoria o výmere 1736 m 2, 
           za ú čelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku  
           pod cestou v rekrea čnom zariadení Matadoru a.s., 
        B) z majetku Matadoru a.s., Púchov v celost i  
           do majetku Tren čianskeho samosprávneho kraja   
           nehnute ľný majetok v obytnom okrsku Kolonka  
           Matador a.s. na okraji zastavaného územi a mesta  
           Púchov nachádzajúci sa v kat. území Horné 
           Ko čkovce zapísanom  na LV č. 294 v časti A:  
           majetková podstata Parcely registra „C“  
           - pozemok - parc. č. 1511 zastavané plochy  
             a nádvoria o výmere 1530 m 2, 
           za ú čelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku  
           pod budovou chemických laboratórií v are áli  
           Združenej strednej odbornej školy Púchov ,  
           T. Vansovej č. 1054/54, 020 01 Púchov. 

    2.  predmetnú zámenu nehnute ľného majetku bez  
       finan čného vyrovnania ,       
    3. vy ňatie  nehnute ľného majetku špecifikovaného v bode  
       1.A tohto uznesenia zo správy Nemocnice  
       s poliklinikou, Nemocni čná 986, Považská Bystrica ,   
       d ňom prevodu vlastníckeho práva,   
    4.  zverenie  nehnute ľného majetku špecifikovaného  
       v bode 1.B) d ňom prevodu vlastníckeho práva  
       do správy Združenej strednej odbornej školy Púchov, 
       T. Vansovej č. 1054/54, 020 01 Púchov v kat. území  
       Horné Ko čkovce  zapísanom  na LV č. 2706 v časti A:  
       majetková podstata Parcely registra „C“  
       - pozemok - parc. č. 1511 zastavané plochy  
       a nádvoria o výmere 1530 m 2.       

 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        32 
                             PROTI:      -          
                             ZDRŽAL SA:  3      
                             NEHLASOVAL: 3 
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 3.  f) Návrh na schválenie prevodu správy nehnute ľného majetku  
       medzi Strednou zdravotníckou školou v Považs kej Bystrici  
       a Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici.    
 
       U z n e s e n i e  číslo 591/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  
  
       s ch v a ľ u j e  
       1. od ňatie  

     a) správy nehnute ľností zapísaných na LV č. 8977  
        v obci Považská Bystrica, k. ú.  Považská B ystrica  
        v časti A: Majetková podstata Parcely registra „C“  

- pozemok parc. č. 397/5 o výmere 1 310 m 2 – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/6 o výmere 285 m 2 – ostatné plochy  
- pozemok parc. č. 397/7 o výmere 451 m 2  – ostatné 

plochy  
- pozemok parc. č. 397/28 o výmere 107 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/28 o výmere 107 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/29 o výmere   43 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/30 o výmere   20 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/31 o výmere   20 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/32 o výmere   20 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/33 o výmere   21 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/34 o výmere   40 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok parc. č. 397/35 o výmere   73 m 2  – zastavané 

plochy a nádvoria    
       Stavby : 

- škola, súp. č. 244 na pozemku parc. č. 397/5  
príspevkovej organizácii Stredná zdravotnícka škola ,  
Ul. odborov č. 244/8, 017 01 Považská Bystrica, 
s ú činnos ťou od 01. decembra 2008  

 
          b) správy nehnute ľností zapísaných na LV č. 9482 v obci  
             Považská Bystrica, k. ú. Považská Byst rica v časti  
             A: Majetková podstata 
       Stavby : 

- garáž, súp. č. 4452 na pozemku parc. č. 397/28  
- garáž, súp. č. 4453 na pozemku parc. č. 397/29 
- garáž, súp. č. 4454 na pozemku parc. č. 397/30 
- garáž, súp. č. 4455 na pozemku parc. č. 397/31 
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- garáž, súp. č. 4456 na pozemku parc. č. 397/32 
- garáž, súp. č. 4457 na pozemku parc. č. 397/33 
- garáž, súp. č. 4458 na pozemku parc. č. 397/34 
- garáž, súp. č. 4459 na pozemku parc. č. 397/35 

príspevkovej organizácii Stredná odborná škola, 
Športovcov č. 341/2, 017 01 Považská Bystrica, 
s ú činnos ťou  01. decembra 2008  

 
2. zverenie  
   a) nehnute ľností zapísaných na LV č. 8977 v obci Považská  
      Bystrica, k. ú. Považská Bystrica v časti A: Majetková  
      podstata Parcely registra „C“  

- pozemok parc. č. 397/5 o výmere 1 310 m 2 – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/6 o výmere    285 m 2 – ostatné 
plochy  

- pozemok parc. č. 397/7 o výmere    451 m 2 – ostatné 
plochy  

- pozemok parc. č. 397/28 o výmere 107 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/28 o výmere 107 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/29 o výmere   43 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/30 o výmere   20 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/31 o výmere   20 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/32 o výmere   20 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/33 o výmere   21 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/34 o výmere   40 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria 

- pozemok parc. č. 397/35 o výmere   73 m 2  – zastavané 
plochy a nádvoria            

       Stavby : 
- škola, súp. č. 244 na pozemku parc. č. 397/5  

       do  správy  príspevkovej organizácii  Vlastivedné  múzeum,   
       Ul. odborov č. 244/8,  017 01 Považská Bystrica d ňom         
       01. decembra 2008.                                                          
 

b) nehnute ľností zapísaných na LV č. 9482 v obci Považská     
   Bystrica, k. ú. Považská Bystrica v časti A: Majetková    
   podstata 

       Stavby : 
- garáž, súp. č. 4452 na pozemku parc. č. 397/28  
- garáž, súp. č. 4453 na pozemku parc. č. 397/29 
- garáž, súp. č. 4454 na pozemku parc. č. 397/30 
- garáž, súp. č. 4455 na pozemku parc. č. 397/31 
- garáž, súp. č. 4456 na pozemku parc. č. 397/32 
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- garáž, súp. č. 4457 na pozemku parc. č. 397/33 
- garáž, súp. č. 4458 na pozemku parc. č. 397/34 
- garáž, súp. č. 4459 na pozemku parc. č. 397/35 
do správy príspevkovej organizácii Vlastivedné múze um,  
Ul. odborov č. 244/8, 017 01 Považská Bystrica d ňom     
01. decembra 2008.                                                          

 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        27  
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA: 10        
                             NEHLASOVAL: 1 
 
 
 
 3. g) Návrh na schválenie kúpy nehnute ľného majetku vo  
       vlastníctve Agrokombinát, a.s. Ve ľké Bierovce, zapísaného  
       v k.ú. Tren čianske Biskupice na LV č. 2522.    
 
       U z n e s e n i e  číslo 592/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29. 10. 2008  
       prerokovalo a  
 
       s c h v a ľ u j e  
       1. kúpu  nehnute ľného majetku  zapísaného v katastri  
          nehnute ľností na LV č. 2522, nachádzajúceho sa  
          v kat. území Tren čianske Biskupice, v časti A:  
          majetková podstata: Parcely registra „C“  
          - pozemok parc. č. 13 – trvalý trávnatý porast  
            o výmere 104 m 2,  
          do vlastníctva Tren čianskeho samosprávneho kraja  
          od predávajúceho Agrokombinát a. s., 913 11 Ve ľké  
          Bierovce, I ČO: 31 416 179, za dohodnutú kúpnu cenu  
          200 000,- Sk (slovom dvestotisíc slovensk ých  
          korún); 
       2. zverenie  nehnute ľného majetku špecifikovaného  
          v bode 1. tohto uznesenia do správy DEMY – Domov  
          sociálnych služieb so sídlom Biskupická 4 6, 911 04   
          Tren čín d ňom prevodu vlastníckeho práva.  
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        26  
                             PROTI:      -            
                             ZDRŽAL SA: 10        
                             NEHLASOVAL: 2 

 
 
 
 3. h) Návrh na kúpu nehnute ľností od Mesta Nové Mesto nad  
       Váhom.             
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       U z n e s e n i e  číslo 593/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne po prerokovaní na svojom riadnom zasadnutí d ňa  
       29.10.2008 prerokovalo a 
 
       I.  s ú h l a s í 
           s podpísaním Dohody o majetkoprávnom usp oriadaní  
           vlastníckych práv k nehnute ľnostiam zapísaným na LV  
           č. 3160 k.ú. Nové Mesto nad Váhom -budova sýpky s č.776  
           na pozemku parc. č.4411 a pozemok parc. č. 4411  
           s Mestom Nové Mesto nad Váhom 
 
       II. s c h v a ľ u j e  
           1. odkúpenie  nehnute ľností vo vlastníctve Mesta Nové  
              Mesto nad Váhom, sídlo Československej armády č. 1,  
              915 32 Nové Mesto nad Váhom, I ČO : 003118630   
              zapísaných na LV č. 3160 v časti „A“ Majetková  
              podstata: Pozemky – parc. č. 2449/68 zastavané  
              plochy a nádvoria o výmere 830 m 2 a stavbu budovy  
              s č. 6273 na pozemku parc. č. 2449/68 za dohodnutú  
              kúpnu cenu 1,00 Sk 
           2. zverenie  nehnute ľností špecifikovaných v bode II.  
              1. tohto uznesenia do správy Tren čianskeho múzea so  
              sídlom Mierové nám. č.46, 912 50 Tren čín, I ČO:  
              34059199 d ňom nadobudnutia vlastníckeho práva. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        35 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -      
                             NEHLASOVAL: 3 
 
 
 

3. ch) Návrh na schválenie kúpy nehnute ľného majetku vo  
       vlastníctve Ing. Mgr. Jozefa Kobelu a manž. Ing. Silvii      
       Kobelovej, zapísaného v k.ú. Prievidza na LV  č. 9171.  
 
       U z n e s e n i e  číslo 594/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29. 10. 2008  
       prerokovalo a 
 

       s c h v a ľ u j e  
       1. kúpu  nehnute ľného majetku nachádzajúceho sa v kat.  
          území Prievidza, v časti A: majetková podstata: 
          Parcely registra „C“  
          - pozemok parc. č. 5560/10 – ostatné plochy o výmere   
            24 m 2,  vytvorený geometrickým plánom č. 208-116/2008  
            vyhotoveným GZ Geodézia Žilina, a. s., Hollého 7,  
            010 50 Žilina, I ČO: 36 859 010, d ňa 9. 10. 2008  
            a overeným Správou katastra Prievidza, dňa 15. 10.  
            2008, pod č. 1355/2008 vytvorený z pôvodnej parcely                
            č. 5560/9 ostatné plochy o výmere 1 480 m 2 zapísanej  
            na LV č. 9171; 
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          do vlastníctva Tren čianskeho samosprávneho kraja  
          od predávajúceho Ing. Mgr. Jozefa Kobelu,  nar. 3. 7.  
          1961 a manž. Ing. Silvii Kobelovej rod. S chlossárová,  
          nar. 7. 5. 1963, obaja bytom Urbárska 18/ 11, 971 01   
          Prievidza, za dohodnutú kúpnu cenu 2 400,- Sk  (slovom  
          dvetisícštyristo slovenských korún); 

    2. zverenie  nehnute ľného majetku špecifikovaného v bode  
       1. tohto uznesenia do správy Hornonitrianske  múzeum  
       so sídlom Košovská 9, 971 01 Prievidza, d ňom prevodu  
       vlastníckeho práva.  

 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -      
                             NEHLASOVAL: 1 
 
 
 
 3. i) Návrh na schválenie odpredaja prebyto čného nehnute ľného  
       majetku vo vlastníctve TSK v správe Tren čianskeho múzea  
       v Tren číne, zapísaného v k.ú. Dubni čka na LV č. 63.   
 
       U z n e s e n i e  číslo 595/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29. 10. 2008  
       prerokovalo a 
 
       s c h v a ľ u j e  
       1. odpredaj  prebyto čného nehnute ľného majetku  
          vo vlastníctve Tren čianskeho samosprávneho kraja,  
          v správe Tren čianskeho múzea so sídlom Mierové nám. 46,  
          911 01 Tren čín, nachádzajúceho sa v  kat. území  
          Dubni čka , zapísaného na LV č. 63  v časti A:  
          majetková podstata: Parcely registra „C“  
          - pozemok parc. č. 9 – zastavané plochy a nádvoria  
            o výmere 1 185 m 2, 
          - pozemok parc. č. 10 – zastavané plochy a nádvoria  
            o výmere 449 m 2, 
          - pozemok parc. č. 11 – zastavané plochy a nádvoria  
            o výmere 989 m 2, 
      Stavby  

     - dom súp. č. 15 – postavený na parc. č. 9, 
          - sklad dreva, uhlia a WC na parc. č. 9,  

     - vonkajšie úpravy a oplotenie, 
     Ing. Edite Slabejovej, rod. Zúbekovej, bytom  
     Röntgenova 12, 851 01  Bratislava, v podiele 1 /1,    
     za kúpnu cenu vo výške 1 000 000,- Sk, 
  2. vy ňatie  nehnute ľného majetku špecifikovaného v bode  
     1. tohto uznesenia zo správy Tren čianskeho múzea  
     so sídlom Mierové nám. 46, 911 01 Tren čín d ňom  
     prevodu vlastníckeho práva. 
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  Hlasovanie poslancov : ZA:        27 
                             PROTI:      2           
                             ZDRŽAL SA:  7      
                             NEHLASOVAL: 2 
 
 
 
 3. j) Návrh na schválenie odpredaja prebyto čného nehnute ľného  
       majetku vo vlastníctve TSK v správe Združene j strednej  
       školy v Novákoch, zapísaného v k.ú. Nováky n a LV č. 1930.  
 
       U z n e s e n i e  číslo 596/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29. 10. 2008  
       prerokovalo a 
 
       s c h v a ľ u j e  
       1.  odpredaj  prebyto čného nehnute ľného majetku  
           vo vlastníctve Tren čianskeho samosprávneho kraja, 
           v správe Združenej strednej školy so síd lom  
           Rastislavova 332, 972 71 Nováky, nachádz ajúceho 
           sa v  kat. území Nováky , zapísaného na LV č. 1930   
           v časti A: majetková podstata: Parcely registra „C“  

      - pozemok parc. č. 266/19 – zastavané plochy  
        a nádvoria o výmere 4 504 m 2, 
      - pozemok parc. č. 266/31 – zastavané plochy  
        a nádvoria o výmere 697 m 2  (v podiele ½), 
      vytvorený geometrickým plánom č. 02/2008 vyhotoveným  
      Ing. Peter Petráš GEOMAP, Po ľná 16, 971 01  Prievidza,  
      d ňa 7. 1. 2008 a overeným Správou katastra Prievidza,   
      d ňa 28. 1. 2008,  pod  č. 90/2008, z pôvodnej parcely  
      č. 266/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 030 m2  
      zapísanej na LV č. 1930; 
      spolo čnosti ASTRA INVEST SR, s. r. o., so sídlom M. R.  
      Štefánika 9, 972 71 Nováky, I ČO: 44 309 830,  
      zastúpenej konate ľom Ing. Richardom Matoušekom, 
      za kúpnu cenu vo výške 4 100 001,- Sk, 
   2. vy ňatie  nehnute ľného majetku špecifikovaného v bode 1.  

         tohto uznesenia zo správy Združenej stredn ej školy  
         so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky dňom  
         prevodu vlastníckeho práva. 
 

       Hlasovanie poslancov : ZA:        35 
                             PROTI:      1           
                             ZDRŽAL SA:  -      
                             NEHLASOVAL: 2 
 
 
 
 4. a) Návrh na pred časné splatenie úveru UniCredit Bank Slovakia  
       a.s..            
       Predkladal : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného 
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       U z n e s e n i e  číslo 597/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na základe § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001  
       Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v  znení  
       neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona  č. 583/2004  
       Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ení neskorších  
       predpisov na svojom rokovaní d ňa 29. 10. 2008 prerokovalo  
       a 
 
       s c h v a ľ u j e 
       1. pred časné splatenie zostatku úveru vo výške 102 095  
          tis. Sk z úveru poskytnutého bankou UniCr edit Bank   
          Slovakia a.s. v roku 2005 vo výške 132 49 5 tis. Sk 
       2. zvýšenie už schváleného úveru vo výške 1 200 000 tis.  
          Sk od Dexia banka Slovensko a. s. o sumu 102 095 tis.  
          Sk na financovanie investi čných potrieb, t. j. na úver  
          vo výške 1 302 095 tis. Sk 
       3. použitie úveru vo výške 124 122 tis. Sk z  už  
          schváleného úveru vo výške 1 200 000 tis.  Sk na  
          pred časné splatenie zostatku úveru vo výške 102 095  
          tis. Sk poskytnutého v roku 2005 UniCredi t Bank  
          Slovakia a.s. a na vykrytie kapitálových výdavkov vo  
          výške 22 027 tis. Sk (Príloha č. 2 uznesenia)  
          a financovanie rozvojových programov a in vesti čných  
          akcií vo výške 557 817 tis. Sk pod ľa uznesenia Z TSK. 

 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        26 
                             PROTI:     10           
                             ZDRŽAL SA:  1      
                             NEHLASOVAL: 1  
 
 
 
4. b) Návrh na Zmenu rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho kraja  
      na rok 2008.           
      Predkladal : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného 
 
      U z n e s e n i e  číslo 598/2008  
      Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
      v Tren číne, na základe § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001  
      Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení     
      neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 
      Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy  
      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní neskorších  
      predpisov na svojom rokovaní d ňa 29. 10. 2008 prerokovalo a 
 
      s c h v a ľ u j e  
      Zmenu rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho kraja na rok  
      2008. 
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      Hlasovanie poslancov : ZA:        29 
                            PROTI:      -          
                            ZDRŽAL SA:  6     
                            NEHLASOVAL: 4 
 
 
 
 5. Vyhodnotenie plnenia Rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho  
    kraja za I. polrok 2008.         
    Predkladal : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného  

 
    U z n e s e n i e  číslo 599/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne  
 
    b e r i e  na  v e d o m i e 
    Vyhodnotenie plnenia Rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho  
    kraja za I. polrok 2008. 
  
        Hlasovanie poslancov : ZA:        36 
                          PROTI:      -          
                          ZDRŽAL SA:  1       
                          NEHLASOVAL: 2 
 
 
 
 6. Návrh rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho kraja na roky  
    2009-2011, 1. čítanie.         
    Predkladal : Ing. Rýpal - vedúci odboru finan čného 
 
    U z n e s e n i e  číslo 600/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne, na základe § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z.  
    o samospráve vyšších územných celkov v znení ne skorších  
    predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.  
    o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
    a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíc h predpisov 
 
    b e r i e  na  v e d o m i e 
    Návrh Rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho kraja na roky 2009  
    –2011, 1. čítanie. 
 

    Hlasovanie poslancov : ZA:        32 
                          PROTI:      -           
                          ZDRŽAL SA:  5       
                          NEHLASOVAL: - 
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 7. Návrhy na schválenie všeobecne záväzných nariad ení  
    Tren čianskeho samosprávneho kraja.       
    Predkladala : Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva 
    a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariaden ia  
       Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 7/2008 o ur čovaní  
       výšky úhrady nákladov na štúdium na jazykove j škole.   
 
       U z n e s e n i e  číslo 601/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a 
 
       s c h v a ľ u j e 
       Všeobecne záväzné nariadenie Tren čianskeho samosprávneho  
       kraja číslo 7/2008 o ur čovaní výšky úhrady nákladov  
       na štúdium v jazykovej škole s ú činnos ťou od 01.01.2009. 
    
    Hlasovanie poslancov : ZA:        36 
                          PROTI:      -           
                          ZDRŽAL SA:  1      
                          NEHLASOVAL: - 
 
 
 
 7.  b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariaden ia  
       Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 o ur čovaní  
       výšky mesa čného príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov  
       spojených s ubytovaním v školskom internáte.     
 
       U z n e s e n i e  číslo 602/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a 
 
       s c h v a ľ u j e 
       Všeobecne záväzné nariadenie Tren čianskeho samosprávneho  
       kraja číslo 8/2008 o ur čovaní výšky mesa čného príspevku  
       na čiasto čnú úhradu nákladov spojených v ubytovaním  
       v školskom internáte s ú činnos ťou od 01.01.2009. 
     
       Hlasovanie poslancov : ZA:        35 
                             PROTI:      -          
                             ZDRŽAL SA:  1     
                             NEHLASOVAL: 1 
 
 
 
 7. c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nari adenia  
       Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 9/2008 o ur čovaní  
       výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov v školskej  
       jedálni a vo výdajnej školskej jedálni a pod mienok  
       úhrady v školskej jedálni.        
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       U z n e s e n i e  číslo 603/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo 
       a 
         
       s c h v a ľ u j e 
       Všeobecne záväzné nariadenie Tren čianskeho samosprávneho  
       kraja číslo 9/2008 o ur čovaní výšky príspevku na čiasto čnú  
       úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výda jnej školskej 
       jedálni a podmienok úhrady v školskej jedáln i s ú činnos ťou  
       od 01.01.2009. 
     
       Hlasovanie poslancov : ZA:        36 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  1      
                             NEHLASOVAL: - 
 
 
 
 8. Návrhy na zrušenie škôl v prírode.       
    Predkladala : Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva 
    a) Návrh na zrušenie Školy v prírode, Partizánska 2 26/12,  
       Brezová pod Bradlom.         
 
       U z n e s e n i e  číslo 604/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a v súlade s § 11 ods. 2 písm. h ) zákona č.  
       302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných  celkov  
       v platnom znení, § 9 ods. 2 písm. d) a g) zá kona č.  
       596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej  
       samospráve a o zmene a doplnení niektorých z ákonov  
       v platnom znení a v súlade s rozhodnutím Min isterstva  
       školstva Slovenskej republiky číslo: CD-2008-8522/17601- 
       1:917/ŠvP zo d ňa 04.09.2008: 
 
       z r u š u j e 
       s likvidáciou d ňom 31. októbra 2008: 
       1. školské zariadenie s názvom Škola v príro de, 
          Partizánska 226/12, Brezová pod Bradlom ( I ČO: 00400114)  
       2. školské zariadenie s názvom Školská jedál eň pri Škole  
          v prírode, Partizánska 226/12, Brezová po d Bradlom.  
    

       Hlasovanie poslancov : ZA:        26 
                             PROTI:      9          
                             ZDRŽAL SA:  2      
                             NEHLASOVAL: - 
 
 

 
8.  b) Návrh na zrušenie Školy v prírode, Belušské Slat iny 121,  
      Beluša.            
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      U z n e s e n i e  číslo 605/2008  
      Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
      v Tren číne prerokovalo a v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  
      zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných  
      celkov v platnom znení, § 9 ods. 2 písm. d) a  g) zákona č.  
      596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  
      samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá konov  
      v platnom znení a v súlade s rozhodnutím Mini sterstva  
      školstva Slovenskej republiky CD-2008-8523/17 600-1:917/ŠvP  
      zo d ňa 04.09.2008: 
  
      z r u š u j e  
      s likvidáciou d ňom 31. októbra 2008: 
      1. školské zariadenie s názvom Škola v prírod e, Belušské  
         Slatiny 121, Beluša (I ČO: 00626147)  
      2. školské zariadenie s názvom Školská jedále ň pri Škole  
         v prírode, Belušské Slatiny 121, Beluša. 
  
      Hlasovanie poslancov : ZA:        24 
                            PROTI:     10           
                            ZDRŽAL SA:  3      
                            NEHLASOVAL: - 
 
 
 
 9. Návrhy na schválenie organiza čných poriadkov stredných škôl 
    v zria ďovate ľskej pôsobnosti Tren čianskeho samosprávneho  
    kraja.            
    Predkladala : Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva 
    a) Organiza čný poriadok Spojenej školy, T. Vansovej 32,   
       Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola,  
       T. Vansovej 32, Prievidza a Stredná odborná škola, 
       T. Vansovej 28, Prievidza, so sídlom T. Vans ovej 32,  
       971 01 Prievidza.          
 
 U z n e s e n i e  číslo 606/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne prerokovalo na svojom zasadnutí  
       29.10.2008 po prerokovaní 
 
       s c h v a ľ u j e  
       Organiza čný poriadok Spojenej školy, T. Vansovej 32,  
       Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola,  
       T. Vansovej 32, Prievidza a Stredná odborná škola,  
       T. Vansovej 28, Prievidza, so sídlom T. Vans ovej 32,  
       971 01 Prievidza, I ČO: 42026407 s ú činnos ťou  
       od 01.11.2008. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
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 9. b) Organiza čný poriadok Spojenej školy, Ve ľkomoravská 14,  
       Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola   
       podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín, Stredná odborná  
       škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín a Stredná odborná  
       škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín, so sídlom  
       Ve ľkomoravská 14, 911 34 Tren čín.      
 
       U z n e s e n i e  číslo 607/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       po prerokovaní 
 
       s c h v a ľ u j e 
       Organiza čný poriadok Spojenej školy, Ve ľkomoravská 14, 
       Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola  
       podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín, Stredná odborná  
       škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín a Stredná odborná škola,  
       Ve ľkomoravská 14, Tren čín, so sídlom Ve ľkomoravská 14,  
       911 34 Tren čín, I ČO: 42141451 s ú činnos ťou od 01.11.2008. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
 9.  c) Organiza čný poriadok Spojenej školy, Štúrova 1388/23A,    
       Dubnica nad Váhom s organiza čnými zložkami Stredná   
       odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad  Váhom a  
       Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dub nica nad  
       Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Du bnica nad  
       Váhom.            
 
       U z n e s e n i e  číslo 608/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom riadnom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       po prerokovaní 
 
       s c h v a ľ u j e   
       Organiza čný poriadok Spojenej školy, Štúrova 1388/23 A,      
       Dubnica nad Váhom s organiza čnými zložkami Stredná odborná  
       škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a Stredná  
       odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica na d Váhom,  
       so sídlom Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom,  
       I ČO: 42026393 s ú činnos ťou od 01.11.2008. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
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 9. d) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy, Ul.   
       slovenských partizánov 1129/49, Považská Bys trica,  
       so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49 , 017 01  
       Považská Bystrica.         
        
       U z n e s e n i e  číslo 609/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 po  
       prerokovaní 
         
       s c h v a ľ u j e  
       Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy,  
       Ul. Slovenských partizánov 1129/49, Považská  Bystrica,  
       so sídlom Ul. Slovenských partizánov 1129/49 , 017 01  
       Považská Bystrica, I ČO: 42141443 s ú činnos ťou  
       od 01.11.2008. 
     
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
 9. e) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy, Ul.  
       Falešníka 6, Prievidza, so sídlom Ul. Falešn íka 6,  
       971 01 Prievidza.          
 
       U z n e s e n i e  číslo 610/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       po prerokovaní 
 
       s c h v a ľ u j e  
       Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy,  
       Ul. Falešníka 6, Prievidza, so sídlom Ul. Fa lešníka 6,  
       971 01 Prievidza, I ČO: 42141435 s ú činnos ťou  
       od 01.11.2008. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
     
 
 9. f) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy,     
       Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohr adnícka 8,  
       971 58  Prievidza.          
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       U z n e s e n i e  číslo 611/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       po prerokovaní 
 
       s c h v a ľ u j e  
       Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy, 
       Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohr adnícka 8,  
       971 58 Prievidza, I ČO: 42026385 s ú činnos ťou  
       od 01.11.2008. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. Návrhy na vyradenie stredných škôl a školských zariadení zo  
    siete škôl a školských zariadení SR a zaradenie  stredných  
    škôl a školských zariadení do siete škôl a škol ských    
    zariadení SR.            
    Predkladala : Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva 
    a) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy, Svätoplukova  
       1463, Púchov zo siete škôl a školských zaria dení SR  
       a návrh na zaradenie u čebného odboru do zoznamu  
       študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy, T.  
       Vansovej 1054/45, Púchov.        
 
       U z n e s e n i e  číslo 612/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  školy s názvom  Stredná odborná škola   
          (pôvodne U čilište odevné, Svätoplukova 1463, Púchov),  
          Svätoplukova 1463, Púchov zo siete škôl, školských  
          zariadení, stredísk praktického vyu čovania a pracovísk  
          praktického vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31.  
          decembra 2008   
       2. návrh na zaradenie  u čebného odboru do zoznamu siete  
          študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy  
          (pôvodne Združená stredná odborná škola, T. Vansovej  
          1054/45, Púchov), T. Vansovej 1054/45, Pú chov, d ňom  
          1. januára 2009: 3178 0 výroba konfekcie.  
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
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10. b) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy, Novomestská  
       153/7, Myjava a Strednej odbornej školy, M. Uhra 55/1,  
       Myjava zo siete škôl a školských zariadení S R a návrh na  
       zaradenie u čebných odborov do zoznamu študijných  
       a u čebných odborov Strednej odbornej školy, Trokanova 3 ,  
       Myjava.            
 
       U z n e s e n i e  číslo 613/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  škôl s názvom :  
          a) Stredná odborná škola  (pôvodne U čilište 
             po ľnohospodárske Novomestská 153/7, Myjava), 
             Novomestská 153/7, Myjava 
          b) Stredná odborná škola  (pôvodne U čilište strojárske,  
             M. Uhra 55/1, Myjava), M. Uhra 55/1, M yjava  
             zo siete škôl, školských zariadení, st redísk  
             praktického vyu čovania a pracovísk praktického  
             vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31. decembra  
             2008    
       2. návrh na zaradenie  u čebných odborov do zoznamu  
          študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy  
          (pôvodne Združená stredná škola, Trokanov a 3, Myjava),  
          Trokanova 3, Myjava, d ňom 1. januára 2009: 
          2478 0 strojárska výroba 
          2477 0 obrábanie kovov 
          4572 0 po ľnohospodárska výroba. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. c) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy, Športovcov  
       341/2, Považská Bystrica zo siete škôl a ško lských  
       zariadení SR a návrh na zaradenie u čebných odborov do  
       zoznamu študijných a u čebných odborov Strednej odbornej  
       školy, Športovcov 341/2, Považská Bystrica.    
 
       U z n e s e n i e  číslo 614/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  školy s názvom  Stredná odborná škola   
          (pôvodne U čilište strojárske, Športovcov 341/2, 
          Považská Bystrica), Športovcov 341/2, Pov ažská Bystrica  
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          zo siete škôl, školských zariadení, stred ísk  
          praktického vyu čovania a pracovísk praktického  
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31. decembra 2008      
       2. návrh na zaradenie  u čebných odborov do zoznamu siete  
          študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy  
          (pôvodne Stredné odborné u čilište strojárske,  
          Športovcov 341/2, Považská Bystrica), Špo rtovcov 341/2, 
          Považská Bystrica, d ňom 1. januára 2009: 
          2478 0  strojárska výroba  
          2477 0  obrábanie kovov.  
     
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. d) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy, Partizánska  
       cesta 76, Bánovce nad Bebravou zo siete škôl  a školských  
       zariadení SR a návrh na zaradenie u čebných odborov do  
       zoznamu študijných a u čebných odborov Strednej odbornej  
       školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, B ánovce nad  
       Bebravou.           
        
       U z n e s e n i e  číslo 615/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 
       prerokovalo a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  školy s názvom Stredná odborná škola   
          (pôvodne U čilište strojárske, Partizánska cesta 76,  
          Bánovce nad Bebravou), Partizánska cesta 76, Bánovce  
          nad Bebravou zo siete škôl, školských zar iadení, 
          stredísk praktického vyu čovania a pracovísk praktického  
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31. decembra 2008  
       2. návrh na zaradenie  u čebných odborov do zoznamu  
          študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy  
          Juraja Ribaya (pôvodne Stredné odborné u čilište Juraja 
          Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad  Bebravou),  
          Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravo u, d ňom                              
          1. januára 2009: 
               2477 0  obrábanie kovov 
         2478 0  strojárska výroba. 
        
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
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10. e) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy, Tren čianska  
       7, Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl a škol ských  
       zariadení SR a návrh na zaradenie u čebných odborov do  
       zoznamu študijných a u čebných odborov Strednej odbornej  
       školy, Pieš ťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom.   
 
       U z n e s e n i e  číslo 616/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja  
       so sídlom v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  školy s názvom  Stredná odborná škola   
          (pôvodne U čilište, Tren čianska 7, Nové Mesto nad  
          Váhom), Tren čianska 7, Nové Mesto nad Váhom zo siete   
          škôl, školských zariadení, stredísk prakt ického  
          vyu čovania a pracovísk praktického vyu čovania  
          Slovenskej republiky, d ňom 31. decembra 2008      
       2. návrh na zaradenie  u čebných odborov do zoznamu  
          študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy  
          (pôvodne Združená stredná škola obchodu a  služieb,  
          Pieš ťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom), Pieš ťanská  
          2262/80, Nové Mesto nad Váhom, d ňom 1. januára 2009: 
          2478 0  strojárska výroba  
          2477 0  obrábanie kovov. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. f) Návrh na vyradenie organiza čnej zložky s názvom Stredná  
       priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizáns ke zo  
       Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske,  návrh na  
       vyradenie Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5,  
       Partizánske zo siete škôl a školských zariad ení SR  
       a návrh na zaradenie študijných a u čebných odborov do  
       zoznamu Spojenej školy, Námestie SNP 5, Part izánske,  
       organiza čnej zložky Stredná odborná škola, Námestie SNP  
       5, Partizánske.          
 
       U z n e s e n i e  číslo 617/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a  
 
       s ch v a ľ u j e  
       1. návrh na vyradenie  organiza čnej zložky s názvom Stredná  
          priemyselná škola , Námestie SNP 5, Partizánske zo siete  
          škôl, školských zariadení, stredísk prakt ického 
          vyu čovania a pracovísk praktického vyu čovania  
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          Slovenskej republiky s tým, že výchova a vzdelávanie  
          žiakov bude prebieha ť v organiza čnej zložke Stredná  
          odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánsk e,  
          d ňom 31. decembra 2008 
       2. návrh na vyradenie  školy s názvom Stredná odborná škola  
          (pôvodne U čilište, Námestie SNP 5, Partizánske), 
          Námestie SNP 5, Partizánske s tým, že výc hova  
          a vzdelávanie žiakov bude prebieha ť v organiza čnej  
          zložke Stredná odborná škola, Námestie SN P 5,  
          Partizánske, d ňom 31. decembra 2008 
       3. návrh na zaradenie  d ňom 1. januára 2009: 

        a) študijných a u čebných odborov Strednej priemyselnej  
           školy, Námestie SNP 5, Partizánske, orga niza čnej  
           zložky Spojenej školy, Námestie SNP 5, P artizánske  
           do zoznamu študijných a u čebných odborov Spojenej  
           školy, Námestie SNP 5, Partizánske, orga niza čnej  
           zložky Stredná odborná škola, Námestie S NP 5,  
           Partizánske: 

          2381 6  strojárstvo 
          2381 6 13   strojárstvo - grafické  systé my 
          2848 6  chemická  informatika /exp./   
          8244 6    modelárstvo a navrhovanie obuvi   
                     a módnych doplnkov 
          3917 6 11 technické a informatické služby  –  
                     obuvníctvo 
          2841 6     technológia  ochrany  a tvorby    
                     životného prostredia 
          2381 6 01 strojárstvo – stavba  strojov 
          2381 6 02 strojárstvo – technický  manažm ent 
          3231 6  výroba  obuvi  a galantérneho  to varu 
          3917 6    technické a informatické  služb y 
       b) u čebných odborov Strednej odbornej školy (pôvodne  
          U čilište, Námestie SNP 5, Partizánske), Námestie  
          SNP 5, Partizánske do zoznamu študijných a u čebných 
          odborov Spojenej školy, Námestie SNP 5, 
          Partizánske, organiza čnej zložky Stredná odborná  
          škola, Námestie SNP 5, Partizánske:  
          3282 0  výroba obuvi 
          3283 0  výroba koženej galantérie. 

 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
10. g) Návrh na vyradenie Spojenej školy, T. Vansov ej 32,  
       Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola,  
       T. Vansovej 32, Prievidza a Stredná odborná škola, T.  
       Vansovej 28, Prievidza a jej sú časti zo siete škôl a  
       školských zariadení SR a návrh na zaradenie Strednej  
       odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a jej sú časti  
       do siete škôl a školských zariadení SR.     
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       U z n e s e n i e  číslo 618/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom riadnom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
       prerokovalo a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  zo siete škôl, školských zariadení,  
          stredísk praktického vyu čovania a pracovísk praktického  
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31.  
          decembra 2008: 
          a) školy s názvom Spojená škola , T. Vansovej 32,  
             Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná odborná  
             škola, T. Vansovej 32, Prievidza a Str edná odborná  
             škola, T. Vansovej 28, Prievidza,  
          b) školského zariadenia s názvom Školská jedále ň,  T.  
             Vansovej 32, Prievidza  ako sú časť Spojenej školy, T.  
             Vansovej 32, Prievidza 

     2. návrh na zaradenie  do siete škôl, školských zariadení, 
        stredísk praktického vyu čovania a pracovísk  
        praktického vyu čovania Slovenskej  republiky, d ňom 1.  
        januára 2009: 
        a) školy s názvom Stredná odborná  škola , T. Vansovej  
           32, Prievidza,    
        b) školského zariadenia s názvom Školská je dále ň, T.  
           Vansovej 32, Prievidza  ako sú časť Strednej odbornej  
           školy, T. Vansovej 32, Prievidza.  

 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. h) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Štúrova 1 388/23 A,  
       Dubnica nad Váhom s organiza čnými zložkami Stredná  
       odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica na d Váhom a  
       Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Du bnica nad  
       Váhom  zo siete škôl a školských zariadení S R a návrh na  
       zaradenie Strednej odbornej školy, Štúrova 1 388/23 A,  
       Dubnica nad Váhom do siete škôl a školských zariadení SR.  
 
       U z n e s e n i e  číslo 619/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a  
 
       s ch v a ľ u j e   
       1. návrh na vyradenie  školy s názvom Spojená škola ,  
          Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom s or ganiza čnými  
          zložkami Stredná odborná škola, Štúrova 1 388/23 A, 
          Dubnica nad Váhom a Stredná odborná škola , Štúrova  
          1388/23 A, Dubnica nad Váhom zo siete škô l, školských  
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          zariadení, stredísk praktického vyu čovania a pracovísk  
          praktického vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31. 
          decembra 2008   
       2.  návrh na zaradenie  školy s názvom Stredná odborná  
          škola , Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom do siete  
          škôl, školských zariadení, stredísk prakt ického  
          vyu čovania a pracovísk praktického vyu čovania   
          Slovenskej republiky, d ňom 1. januára 2009  
       3. návrh na zaradenie  študijných a u čebných odborov  
          Spojenej školy, Štúrova 1388/23 A, Dubnic a nad Váhom  
          s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola,  
          Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom a St redná odborná  
          škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váh om do zoznamu  
          študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy, 
          Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom, d ňom 1. 
          januára 2009.   
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10.ch) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Farská 7,  Bánovce nad  
       Bebravou s organiza čnými zložkami Stredná priemyselná  
       škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a Stre dná odborná  
       škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti zo  
       siete škôl a školských zariadení SR a návrh na zaradenie  
       Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce n ad Bebravou.  
       a jej sú časti do siete škôl a školských zariadení SR.  
 
       U z n e s e n i e  číslo 620/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo   
       a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  zo siete škôl, školských zariadení,  
          stredísk praktického vyu čovania a pracovísk praktického  
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31. decembra 2008: 
          a) školy s názvom Spojená škola , Farská 7, Bánovce nad  
             Bebravou,  
          b) školského zariadenia s názvom Školská jedále ň, 
             Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako sú časť Spojenej  
             školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou s miestom  
             prevádzkovania v jej organiza čnej zložke - Stredná  
             priemyselná škola, Farská 7, Bánovce n ad Bebravou 
       2. návrh na zaradenie  do siete škôl, školských zariadení, 
          stredísk praktického vyu čovania a pracovísk praktického 
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 1. januára 2009: 
          a) školy s názvom Stredná odborná  škola , Farská 7,  
             Bánovce nad Bebravou,   
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          b) školského zariadenia s názvom Školská jedále ň, Farská  
             7, Bánovce nad Bebravou ako sú časť Strednej odbornej  
             školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou s miestom 
             prevádzkovania v jej organiza čnej zložke - Stredná  
             priemyselná škola, Farská 7, Bánovce n ad Bebravou. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. i) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Lipová 8,  Handlová  
       s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8,  
       Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová  15, Handlová  
       a jej sú častí zo siete škôl a školských zariadení SR  
       a návrh na zaradenie Strednej odbornej školy , Lipová 8,  
       Handlová a jej sú častí do siete škôl a školských  
       zariadení SR.          
 
       U z n e s e n i e  číslo 621/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  zo siete škôl, školských zariadení, 
          stredísk praktického vyu čovania a pracovísk praktického 
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31.decembra 2008: 
          a) školy s názvom Spojená škola , Lipová 8, Handlová  
             s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola,  
             Lipová 8, Handlová a Stredná priemysel ná škola,  
             Lipová 15, Handlová  
          b) školského zariadenia s názvom Školský internát ,  
             Lipová 8, Handlová ako sú časť Spojenej školy, 
             Lipová 8, Handlová s organiza čnými zložkami Stredná  
             odborná škola, Lipová 8, Handlová a St redná 
             priemyselná škola, Lipová 15, Handlová  
          c) školského zariadenia s názvom Školská jedále ň,  
             Lipová 8, Handlová ako sú časť Spojenej školy,  
             Lipová 8, Handlová s organiza čnými zložkami Stredná  
             odborná škola, Lipová 8, Handlová a St redná 
             priemyselná škola, Lipová 15, Handlová  
          d) školského zariadenia s názvom Výdajná školská  
             jedále ň pri Školskej jedálni , Lipová 15, Handlová  
             ako sú časť Spojenej školy, Lipová 8, Handlová  
             s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola,  
             Lipová 8, Handlová a Stredná priemysel ná škola,  
             Lipová 15, Handlová 
          e) školského zariadenia s názvom Školská jedále ň,  
             Lipová 15, Handlová ako sú časť Spojenej školy, 
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             Lipová 8, Handlová s organiza čnými zložkami  
             Stredná odborná škola, Lipová 8, Handl ová a Stredná  
             priemyselná škola, Lipová 15, Handlová  
          f) školského zariadenia s názvom Výdajná školská  
             jedále ň pri Školskej jedálni , Novomeského 15,  
             Handlová ako sú časť Spojenej školy, Lipová 8,  
             Handlová s organiza čnými zložkami Stredná odborná 
             škola, Lipová 8, Handlová a Stredná pr iemyselná 
             škola, Lipová 15, Handlová 
          g) školského  zariadenia  s  názvom  Škol ská  jedále ň, 
             Novomeského 15, Handlová ako sú časť Spojenej  
             školy, Lipová 8, Handlová s organiza čnými zložkami  
             Stredná odborná škola, Lipová 8, Handl ová a Stredná 
             priemyselná škola, Lipová 15, Handlová  
          h) školského zariadenia s názvom Školská jedále ň,  
             Lipová 8, Handlová ako sú časť Spojenej školy,  
             Lipová 8, Handlová s organiza čnými zložkami Stredná  
             odborná škola, Lipová 8, Handlová a St redná  
             priemyselná škola, Lipová 15, Handlová  
       2. návrh na zaradenie  do siete škôl, školských zariadení,  
          stredísk praktického vyu čovania a pracovísk praktického  
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 1. januára 2009: 
          a) školy s názvom Stredná odborná  škola , Lipová 8,  
             Handlová   
          b) školského zariadenia s názvom Školský internát ,  
             Lipová 8, Handlová ako sú časť Strednej odbornej  
             školy, Lipová 8, Handlová 
          c) školského zariadenia s názvom Školská jedále ň,  
             Lipová 8, Handlová ako sú časť Strednej odbornej  
             školy, Lipová 8, Handlová 
          d) školského zariadenia s názvom Výdajná školská  
             jedále ň, Novomeského 15, Handlová ako sú časť  
             Strednej odbornej školy, Lipová 8, Han dlová. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. j) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Stani čná 4, Tren čín  
       s organiza čnými zložkami Stredná priemyselná škola  
       stavebná Emila Belluša, Stani čná 4, Tren čín, Stredná  
       odborná škola, Stani čná 4, Tren čín a Stredná odborná  
       škola, Stani čná 4, Tren čín zo siete škôl a školských  
       zariadení SR a návrh na zaradenie Strednej o dbornej školy  
       stavebnej Emila Belluša, Stani čná 4, Tren čín do siete  
       škôl a školských zariadení SR.       
 
       U z n e s e n i e  číslo 622/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom 
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
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       a  
       s ch v a ľ u j e   
       1. návrh na vyradenie  školy s názvom Spojená škola ,  
          Stani čná 4, Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná  
          priemyselná škola stavebná Emila Belluša,  Stani čná 4,  
          Tren čín, Stredná odborná škola, Stani čná 4, Tren čín  
          a Stredná odborná škola, Stani čná 4, Tren čín zo siete  
          škôl, školských zariadení, stredísk prakt ického  
          vyu čovania a pracovísk praktického vyu čovania  
          Slovenskej republiky, d ňom 31. decembra 2008  
       2. návrh na zaradenie  školy s názvom Stredná odborná škola  
          stavebná Emila Belluša , Stani čná 4, Tren čín do siete 
          škôl, školských zariadení, stredísk prakt ického  
          vyu čovania a pracovísk praktického vyu čovania 
          Slovenskej republiky, d ňom 1. januára 2009  
       3. návrh na zaradenie  študijných a u čebných odborov  
          Spojenej školy, Stani čná 4, Tren čín s organiza čnými  
          zložkami Stredná priemyselná škola staveb ná Emila  
          Belluša, Stani čná 4, Tren čín, Stredná odborná škola, 
          Stani čná 4, Tren čín a Stredná odborná škola, Stani čná  
          4, Tren čín do zoznamu študijných a u čebných odborov  
          Strednej odbornej  školy stavebnej  Emila   Belluša, 
          Stani čná 4, Tren čín, d ňom 1. januára 2009. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
10. k) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Ve ľkomoravská 14,  
       Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola  
       podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín, Stredná odborná  
       škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín a Stredná odborná škola,   
       Ve ľkomoravská 14, Tren čín a jej sú časti zo siete škôl  
       a školských zariadení SR a návrh na zaradeni e Strednej  
       odbornej školy podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín  
       a jej sú časti do siete škôl a školských zariadení SR.  
         
       U z n e s e n i e  číslo 623/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo  
       a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  zo siete škôl, školských zariadení, 
          stredísk praktického vyu čovania a pracovísk praktického  
          vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom 31. decembra 2008: 
          a) školy s názvom Spojená škola , Ve ľkomoravská 14,  
             Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná odborná  
             škola podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín, Stredná  
             odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín a Stredná 
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             odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín,  
           b) školského zariadenia s názvom Výdajná  školská  
              jedále ň, Ve ľkomoravská 14, Tren čín ako sú časť  
              Spojenej školy, Ve ľkomoravská 14, Tren čín  
              s organiza čnými zložkami Stredná odborná škola 
              podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín, Stredná  
              odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín a Stredná  
              odborná škola, Ve ľkomoravská 14, Tren čín 
         2. návrh na zaradenie  do siete škôl, školských zariadení, 
            stredísk praktického vyu čovania a pracovísk  
            praktického vyu čovania Slovenskej republiky, d ňom  
            1. januára 2009: 
            a) školy s názvom Stredná odborná škola  podnikania ,  
               Ve ľkomoravská 14, Tren čín,   
            b) školského zariadenia s názvom Výdajn á školská  
               jedále ň, Ve ľkomoravská 14, Tren čín ako sú časť  
               Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská  
               14, Tren čín 
         3. návrh na vyradenie  študijných a u čebných odborov  
            zo zoznamu študijných a u čebných odborov Spojenej  
            školy, Ve ľkomoravská 14, Tren čín s organiza čnými  
            zložkami Stredná odborná škola podnikan ia,  
            Ve ľkomoravská 14, Tren čín, Stredná odborná škola,  
            Ve ľkomoravská 14, Tren čín a Stredná odborná škola,  
            Ve ľkomoravská 14, Tren čín, d ňom 31. decembra 2008: 
            3139 4 02  textilný priemysel – textiln á  
                       technológia – NŠ 
            3143 2 01  pradiar – spracovanie techni ckých vlákien 
            3146 2 01  tká č - plošné textílie 
            3152 2 03  kraj čír – univerzálne šitie odevov 
            3244 4    operátor kožušníckej výroby 
            3248 4    kožiarstvo 
            6442 4 04  obchodný pracovník – odev 
            3179 0    textilná výroba 
            2466 2 02  mechanik opravár – stroje a zariadenia 
         4. návrh na zaradenie  študijných odborov do zoznamu  
            študijných a u čebných odborov Strednej odbornej školy  
            podnikania, Ve ľkomoravská 14, Tren čín, d ňom  
            1. januára 2009: 
            6354 6 04  služby a súkromné podnikanie  – marketing 
            6355 6    služby v cestovnom ruchu 
            3125 6    odevníctvo. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
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10. l) Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Tr okanova  
       3, Myjava, ktorá je sú časťou Strednej odbornej školy ,  
       Trokanova 3, Myjava s miestom prevádzkovania  Gymnázium,  
       Jablonská 301/5, Myjava zo siete škôl a škol ských  
       zariadení SR a návrh na zaradenie Školskej j edálne,  
       Jablonská 5, Myjava ako sú časti Gymnázia, Jablonská 5,  
       Myjava do siete škôl a školských zariadení S R.    
 
       U z n e s e n i e  číslo 624/2008  
       Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
       v Tren číne  na svojom zasadnutí d ňa 29.10.2008 prerokovalo 
       a  
 
       s ch v a ľ u j e 
       1. návrh na vyradenie  školského zariadenia s názvom  
          Výdajná školská jedále ň, Trokanova 3, Myjava, ktorá  je  
          sú časťou Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava 
          s miestom prevádzkovania Gymnázium, Jablo nská 301/5,  
          Myjava, d ňom 31. decembra 2008 zo siete škôl, školských  
          zariadení, stredísk praktického vyu čovania a pracovísk  
          praktického vyu čovania Slovenskej republiky 
       2. návrh na zaradenie  školského zariadenia s názvom  
          Školská jedále ň, Jablonská 301/5, Myjava ako  sú časť   
          Gymnázia, Jablonská 5, Myjava, d ňom 1. januára 2009  
          do siete škôl, školských zariadení, stred ísk  
          praktického vyu čovania a pracovísk praktického 
          vyu čovania Slovenskej republiky. 
 
       Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                             PROTI:      -           
                             ZDRŽAL SA:  -       
                             NEHLASOVAL: -  
 
 
 
11. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti  o nenávratné  
    finan čné prostriedky v rámci programov EÚ.      
    Predkladala : Mgr. Kotrhová–pover.vedením odd.strat.a progr.RR 
   
    U z n e s e n i e  číslo 625/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne 
 
    A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
       predloženie projektu na technickú pomoc pre SO/RO pre      
       Regionálny opera čný program v rámci Priority 6 v zmysle 
       ustanovení Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre  
       ROP. 
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    B. s ch v a ľ u j e 
 
I. 

a)  predloženie projektu „ Centrum odborného vzdelávania CNC “     
v rámci Opera čného programu Cezhrani čná spolupráca SR- ČR 2007-
2013, ktorý je SPŠ Dubnica nad Váhom realizovaný  

b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv nených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 410 662,80  Sk.  

 
II.  

a)  predloženie projektu: „ Školní technologická centra v podh ůří 
Bílých Karpat na SPŠ Uherský Brod a SOŠ Nové M ěsto nad 
Váhom“  v rámci Opera čného programu Cezhrani čná spolupráca 
SR-ČR 2007-2013,  ktorý je realizovaný Strednou odbornou 
školou v Novom Meste nad Váhom   

b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv nených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 410 226  Sk.  

  
III.  

a)  predloženie projektu: „ Realizace obnovitelných zdroj ů ve 
st ředních školách v pohrani čí “  v rámci Opera čného programu 
Cezhrani čná spolupráca SR- ČR 2007-2013, ktorý je realizovaný 
Strednou odbornou školou v Novom Meste nad Váhom   

b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv nených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 40 459  Sk.  

 
IV. 

a)  predloženie projektu: „ Spolo čné vzdelávanie pre budúcnos ť“  v 
rámci Opera čného programu Cezhrani čná spolupráca SR- ČR 2007-
2013, ktorý je realizovaný Strednou odbornou školou, Star á 
Turá  

b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv nených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 236 835  Sk.  

 
V. 

a)  predloženie projektu: „ „Zelená“ gymnázia “  v rámci Opera čného 
programu Cezhrani čná spolupráca SR- ČR 2007-2013, ktorý 
realizuje  Gymnázium v Dubnici nad Váhom  
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b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv nených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 60 000  Sk.  

 

VI. 
a)  predloženie projektu: „ Šport nás zbližuje “  v rámci 

Opera čného programu Cezhrani čná spolupráca SR- ČR 2007-2013, 
ktorý realizuje  Športové gymnázium, Tren čín  

b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv nených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 140 000 Sk.  

 
VII. 

a)  predloženie projektu: „ Zachovanie biologickej rozmanitosti 
Javorníkov prostredníctvom podpory tradi čného spôsobu 
hospodárenia “  v rámci Opera čného programu Cezhrani čná 
spolupráca SR- ČR 2007-2013, ktorý realizuje  Vlastivedné 
múzeum v Považskej Bystrici  

b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv nených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 125 000 Sk.  

 
VIII. 

a)  predloženie projektu: „ ACTE – Sú časné aktivity pre európsku 
výmenu hodnôt (Action Contemporaine /pour la/ Trans mission 
Européenne) “  v rámci programu EÚ Kultúra 2007-2013, ktorý 
realizuje  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi   

 
b)  zabezpe čenie realizácie projektu po schválení žiadosti 

o finan čný príspevok 

c)  financovanie projektu vo výške 50% z celkových oprá vnených 
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 1 010 000 Sk.  

 

  Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                        PROTI:      -          
                        ZDRŽAL SA:  1     
                        NEHLASOVAL: - 
 
 
 
12. Opera čný plán zimnej údržby ciest SC TSK pre zimné obdobi e  
    2008/2009.            
    Predkladal : Ing. Lališ - riadite ľ Správy ciest TSK 
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    U z n e s e n i e  číslo 626/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne 
      
    s ch v a ľ u j e  
    Opera čný plán zimnej údržby ciest SC TSK v TSK pre zimné 
    obdobie 2008/2009. 
 
    Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                          PROTI:      -          
                          ZDRŽAL SA:  -     
                          NEHLASOVAL: 1 
 
 
 
13. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zria ďovate ľskej  
    pôsobnosti Tren čianskeho samosprávneho kraja za I. polrok  
    2008.             
    Predkladala : Mgr. Štefíková, MPH – ved. odboru zdravot. a HF  
 
    U z n e s e n i e  číslo 627/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne na svojom riadnom zasadnutí d ňa 29. 10. 2008  
    prerokovalo a  
 
    b e r i e   n a   v e d o m i e 
    Správu o zdravotníckych zariadeniach v zria ďovate ľskej  
    pôsobnosti Tren čianskeho samosprávneho kraja  za I. polrok  
    2008.  
 
    Hlasovanie poslancov : ZA:        38 
                          PROTI:      -          
                          ZDRŽAL SA:  -     
                          NEHLASOVAL: - 
 
 
 
14. Návrh zakladate ľa na vo ľbu členov orgánov Regionálnej  
    rozvojovej agentúry Tren čianskeho samosprávneho kraja,  
    nezisková organizácia so sídlom v Tren číne.   
    Predkladal : PaedDr. Jozef Božik - podpredseda TSK 
 
    U z n e s e n i e  číslo 628/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne po prerokovaní na svojom riadnom zasadnutí d ňa  
    29.10.2008 
 
    I.  v o l í 
        pod ľa čl. VI. bod 3. Štatútu Rozvojovej agentúry  
        Tren čianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia   
        so sídlom v Tren číne za členov Správnej rady:  
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        1. Emila Mendela 
        2. PaedDr. Jozefa Božika 
        3. Bc. Jaroslava Ferianca  
        4. Ing. Annu Halinárovú 
        5. Ing. Pavla Čiernika 
        6. Mgr. Róberta Galka 
 
    II.  o d p o r ú č a   
         členom Správnej rady Rozvojovej agentúry Tren čianskeho  
         samosprávneho kraja, nezisková organizácia  so sídlom 
         v Tren číne, zvolených jej zakladate ľom, zvoli ť za jej  
         ďalších členov: 
         1. PhDr. Alexandra Kore ňa 
         2. Ing. Evu Be ňovi čovú 
         3. Ing. Štefana Buchu 
 
    III. n a v r h u j e  
         Správnej rade, pod ľa čl. VIII. bod 4. štatútu Rozvojovej 
         agentúry Tren čianskeho samosprávneho kraja, nezisková  
         organizácia so sídlom v Tren číne zvoli ť za členov  
         Dozornej rady: 
         1. Jána Mokrého 
         2. RSDr. Jána Cipova 
         3. PaedDr. Miroslava Kubi čára 
         4. Ing. Jána Krátkeho 
         5. Ing. Alenu Baj číkovú. 
         T : 10.12.2008                       Z : pod ľa textu 
 
    Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                          PROTI:      -          
                          ZDRŽAL SA:  -     
                          NEHLASOVAL: 1 
 
 
 
15. Vo ľba hlavného kontrolóra Tren čianskeho samosprávneho kraja.  
    Predkladal : PaedDr. Jozef Božik - podpredseda TSK 
 
    U z n e s e n i e  číslo 629/2008  
    Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
    v Tren číne na svojom riadnom zasadnutí d ňa 29.10.2008 k bodu  
    15. Vo ľba hlavného kontrolóra v súlade s čl. 11 bod 8.  
    Rokovacieho poriadku Zastupite ľstva Tren čianskeho  
    samosprávneho kraja   
 
    I.  v o l í 
        členov volebnej komisie v zložení:  
  

        1. Ing. Ľuboš SAVARA        - predseda komisie 
        2. Ján MOKRÝ                -  člen komisie                                       
        3. PaedDr. Miroslav KUBI ČÁR -  člen komisie                                                         
        4. JUDr. Ing. Michal MLADÝ  - člen komisie                                                         
        5. Ing. Ján KRÁTKY          - člen komisie 
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   II.  s c h v a ľ u j e  
        Postup a vykonanie vo ľby hlavného kontrolóra 
        Tren čianskeho samosprávneho kraja, uvedený v priloženom  
        materiáli. 
 
   Hlasovanie poslancov : ZA:        40 
                         PROTI:      -           
                         ZDRŽAL SA:  -      
                         NEHLASOVAL: - 
 
 
 
   U z n e s e n i e  číslo 630/2008  
   Zastupite ľstvo Tren čianskeho samosprávneho kraja so sídlom  
   v Tren číne na svojom riadnom zasadnutí d ňa 29.10.2008  
   v súlade s § 11 ods. 2 písm. l) a § 19a  ods. 3 zákona č.  
   302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných cel kov  
   (o samosprávnych krajoch)  
 
   v o l í 
   do funkcie hlavného kontrolóra Tren čianskeho samosprávneho  
   kraja Ing. Richarda HORVÁTHA. 
 
   Hlasovanie poslancov : ZA:        37 
                         PROTI:      -           
                         ZDRŽAL SA:  -      
                         NEHLASOVAL: 3  
 
 
 
 
 
Tren čín,    29. 10. 2008 
Spracovala : Mgr. Anna Hájková 
            zapisovate ľka Zastupite ľstva TSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          MUDr. Pavol  S e d l á č e k, MPH, v.r.  
                                          predseda              
                         Tren čianskeho samosprávneho kraja 
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T r e n č i a n s k y   s a m o s p r á v n y    k r a j 

                  

Z o z n a m   u z n e s e n í 

prijatých na XVIII. zasadnutí Zastupite ľstva  
Tren čianskeho samosprávneho kraja – 29. októbra 2008. 

 
584/2008 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overova te ľov 
           zápisnice a programu rokovania). 
585/2008 - Správa z kontroly plnenia uznesení prija tých na XVI.  
           zasadnutí Z TSK.      
           Návrhy na riešenie prebyto čného a neupotrebite ľného  
           majetku TSK.          
586/2008 – a) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
              majetku vo vlastníctve TSK v správe G ymnázia I.  
              Bellu v Handlovej, zapísanom v k.ú. H andlová na LV  
              č. 2769.     
587/2008 – b) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
              majetku vo vlastníctve TSK v správe Š koly v prírode  
              Belušské Slatiny, Belušské Slatiny 12 1, 018 61  
              Beluša, nachádzajúcom sa v obci Beluš a, v k.ú.  
              Beluša zapísanom na LV č. 6736.  
588/2008 – c) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
              majetku vo vlastníctve TSK v správe Š koly v prírode  
              Brezová pod Bradlom, Partizánska 226/ 12, 906 13  
              Brezová pod Bradlom, nachádzajúcom sa  v k.ú.  
              Brezová pod Bradlom zapísanom na LV č. 2628.  
589/2008 – d) Návrh na schválenie prebyto čného nehnute ľného  
              majetku vo vlastníctve TSK v správe N emocnice  
              s poliklinikou Považská Bystrica, nac hádzajúcom sa  
              v obci Beluša, v k.ú. Beluša zapísano m na LV č. 964  
              – zdravotnícky sklad.   
590/2008 – e) Návrh na schválenie zámeny nehnute ľného majetku  
              medzi TSK a Matadorom, a.s. Púchov.     
591/2008 – f) Návrh na schválenie prevodu správy ne hnute ľného  
              majetku medzi Strednou zdravotníckou školou  
              v Považskej Bystrici a Vlastivedným m úzeom  
              v Považskej Bystrici. 
592/2008 – g) Návrh na schválenie kúpy nehnute ľného majetku vo  
              vlastníctve Agrokombinát, a.s. Ve ľké Bierovce,  
              zapísaného v k.ú. Tren čianske Biskupice na LV č.  
              2522.  
593/2008 – h) Návrh na kúpu nehnute ľností od Mesta Nové Mesto nad  
              Váhom.           
594/2008 –ch) Návrh na schválenie kúpy nehnute ľného majetku  
              vo vlastníctve Ing. Mgr. Jozefa Kobel u a manž. Ing.  
              Silvii Kobelovej, zapísaného v k.ú. P rievidza na LV  
              č. 9171.  
595/2008 – i) Návrh na schválenie odpredaja prebyto čného  
              nehnute ľného majetku vo vlastníctve TSK v správe  
              Tren čianskeho múzea v Tren číne, zapísaného v k.ú.  
              Dubni čka na LV č. 63.   
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596/2008 – j) Návrh na schválenie odpredaja prebyto čného  
              nehnute ľného majetku vo vlastníctve TSK v správe  
              Združenej strednej školy v Novákoch, zapísaného  
              v k.ú. Nováky na LV č. 1930. 
597/2008 – a) Návrh na pred časné splatenie úveru UniCredit Bank  
              Slovakia a.s.. 
598/2008 – b) Návrh na Zmenu rozpo čtu Tren čianskeho  
              samosprávneho kraja na rok 2008.  
599/2008 – Vyhodnotenie plnenia Rozpo čtu Tren čianskeho  
           samosprávneho kraja za I. polrok 2008.  
600/2008 – Návrh rozpo čtu Tren čianskeho samosprávneho kraja  
           na roky 2009-2011, 1. čítanie.  
601/2008 – Návrhy na schválenie všeobecne záväzných  nariadení  
           Tren čianskeho samosprávneho kraja.     
           a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzné ho nariadenia  
              Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 7/2008  
              o ur čovaní výšky úhrady nákladov na štúdium  
              na jazykovej škole.   
602/2008 – b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzné ho nariadenia  
              Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008  
              o ur čovaní výšky mesa čného príspevku na čiasto čnú  
              úhradu nákladov spojených s ubytovaní m v školskom  
              internáte.    
603/2008 – c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzné ho nariadenia  
              Tren čianskeho samosprávneho kraja č. 9/2008  
              o ur čovaní výšky príspevku na čiasto čnú úhradu  
              nákladov v školskej jedálni a vo výda jnej školskej  
              jedálni a podmienok úhrady v školskej  jedálni.  
604/2008 – Návrhy na zrušenie škôl v prírode. 

a)  Návrh na zrušenie Školy v prírode, Partizánska  
   226/12, Brezová pod Bradlom.      

605/2008 – b) Návrh na zrušenie Školy v prírode, Be lušské Slatiny  
              121, Beluša.         
606/2008 – Návrhy na schválenie organiza čných poriadkov stredných  
           škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti Tren čianskeho  
           samosprávneho kraja.        
           a) Organiza čný poriadok Spojenej školy, T. Vansovej  
              32, Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná  
              odborná škola, T. Vansovej 32, Prievi dza a Stredná  
              odborná škola, T. Vansovej 28, Prievi dza, so sídlom  
              T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.     
607/2008 – b) Organiza čný poriadok Spojenej školy, Ve ľkomoravská  
              14, Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná  
              odborná škola  podnikania, Ve ľkomoravská 14,  
              Tren čín, Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14,  
              Tren čín a Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14,  
              Tren čín, so sídlom Ve ľkomoravská 14, 911 34  
              Tren čín.  
608/2008 – c) Organiza čný poriadok Spojenej školy, Štúrova  
              1388/23A, Dubnica nad Váhom s organiz ačnými  
              zložkami Stredná odborná škola, Štúro va 1388/23A,  
              Dubnica nad Váhom a Stredná odborná š kola, Štúrova  
              1388/23A, Dubnica nad Váhom, so sídlo m Štúrova  
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              1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom.  
609/2008 – d) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy, Ul.   
              slovenských partizánov 1129/49, Považ ská Bystrica,  
              so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49,  
              017 01 Považská Bystrica.  
610/2008 – e) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy, Ul.  
              Falešníka 6, Prievidza, so sídlom Ul.  Falešníka 6,  
              971 01 Prievidza.  
611/2008 – f) Organiza čný poriadok Strednej odbornej školy,     
              Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom  Vinohradnícka  
              8, 971 58  Prievidza.  
612/2008 – Návrhy na vyradenie stredných škôl a ško lských  
           zariadení zo siete škôl a školských zari adení SR  
           a zaradenie stredných škôl a školských z ariadení  
           do siete škôl a školských zariadení SR.     
           a) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy,  
              Svätoplukova 1463, Púchov zo siete šk ôl a školských  
              zariadení SR a návrh na zaradenie u čebného odboru  
              do zoznamu študijných a u čebných odborov Strednej  
              odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, Púchov.   
613/2008 – b) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy,  
              Novomestská 153/7, Myjava a Strednej odbornej  
              školy, M. Uhra 55/1, Myjava zo siete škôl a  
              školských zariadení SR a návrh na zar adenie  
              u čebných odborov do zoznamu študijných  
              a u čebných odborov Strednej odbornej školy,  
              Trokanova 3, Myjava.        
614/2008 – c) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy,  
              Športovcov 341/2, Považská Bystrica z o siete škôl  
              a školských zariadení SR a návrh na z aradenie  
              u čebných odborov do zoznamu študijných a u čebných  
              odborov Strednej odbornej školy, Špor tovcov 341/2,  
              Považská Bystrica.  
615/2008 – d) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy,  
              Partizánska cesta 76, Bánovce nad Beb ravou zo siete  
              škôl a školských zariadení SR a návrh  na zaradenie  
              u čebných odborov do zoznamu študijných a u čebných  
              odborov Strednej odbornej školy Juraj a Ribaya,  
              Partizánska cesta 76, Bánovce nad Beb ravou.   
616/2008 – e) Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy,  
              Tren čianska 7, Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl  
              a školských zariadení SR a návrh na z aradenie  
              u čebných odborov do zoznamu študijných a u čebných  
              odborov Strednej odbornej školy, Pieš ťanská  
              2262/80, Nové Mesto nad Váhom.  
617/2008 – f) Návrh na vyradenie organiza čnej zložky s názvom  
              Stredná priemyselná škola, Námestie S NP 5,  
              Partizánske zo Spojenej školy, Námest ie SNP 5,  
              Partizánske, návrh na vyradenie Stred nej odbornej  
              školy, Námestie SNP 5, Partizánske zo  siete škôl  
              a školských zariadení SR a návrh na z aradenie  
              študijných a u čebných odborov do zoznamu Spojenej  
              školy, Námestie SNP 5, Partizánske, o rganiza čnej  



 44 

              zložky Stredná odborná škola, Námesti e SNP 5,  
              Partizánske.  
618/2008 – g) Návrh na vyradenie Spojenej školy, T.  Vansovej 32,  
              Prievidza s organiza čnými zložkami Stredná odborná  
              škola, T. Vansovej 32, Prievidza a St redná odborná  
              škola, T. Vansovej 28, Prievidza a je j sú časti zo  
              siete škôl a školských zariadení SR a  návrh na  
              zaradenie Strednej odbornej školy, T.  Vansovej 32,  
              Prievidza a jej sú časti do siete škôl a školských  
              zariadení SR.   
619/2008 – h) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Št úrova 1388/23  
              A, Dubnica nad Váhom s organiza čnými zložkami  
              Stredná odborná škola, Štúrova 1388/2 3 A, Dubnica  
              nad Váhom a Stredná odborná škola, Št úrova 1388/23  
              A, Dubnica nad Váhom zo siete škôl a školských  
              zariadení SR a návrh na zaradenie Str ednej odbornej  
              školy, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad  Váhom do  
              siete škôl a školských zariadení SR. 
620/2008 –ch) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Fa rská 7,  
              Bánovce nad Bebravou s organiza čnými zložkami  
              Stredná priemyselná škola, Farská 7, Bánovce nad  
              Bebravou a Stredná odborná škola, Far ská 7, Bánovce  
              nad Bebravou a jej sú časti zo siete škôl a  
              školských zariadení SR a návrh na zar adenie   
              Strednej odbornej školy, Farská 7, Bá novce nad  
              Bebravou a jej sú časti do siete škôl a školských  
              zariadení SR.  
621/2008 – i) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Li pová 8,  
              Handlová s organiza čnými zložkami Stredná odborná  
              škola, Lipová 8, Handlová a Stredná p riemyselná  
              škola, Lipová 15, Handlová a jej sú častí zo siete  
              škôl a školských zariadení SR a návrh  na zaradenie  
              Strednej odbornej školy, Lipová 8, Ha ndlová a jej  
              sú častí do siete škôl a školských zariadení SR.  
622/2008 – j) Návrh na vyradenie Spojenej školy, St ani čná 4, 
              Tren čín s organiza čnými zložkami Stredná  
              priemyselná škola stavebná Emila Bell uša, Stani čná  
              4, Tren čín, Stredná odborná škola, Stani čná 4,  
              Tren čín a Stredná odborná škola, Stani čná 4,  
              Tren čín zo siete škôl a školských zariadení SR  
              a návrh na zaradenie Strednej odborne j školy  
              stavebnej Emila Belluša, Stani čná 4, Tren čín do  
              siete škôl a školských zariadení SR.    
623/2008 – k) Návrh na vyradenie Spojenej školy, Ve ľkomoravská 
              14, Tren čín s organiza čnými zložkami  
              Stredná odborná škola podnikania, Ve ľkomoravská 14,  
              Tren čín, Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14,  
              Tren čín a Stredná odborná škola, Ve ľkomoravská 14,  
              Tren čín a jej sú časti zo siete škôl a školských  
              zariadení SR a návrh na zaradenie Str ednej  
              odbornej školy podnikania, Ve ľkomoravská 14,  
              Tren čín a jej sú časti do siete škôl a školských  
              zariadení SR.  
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624/2008 – l) Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne,  
              Trokanova 3, Myjava, ktorá je sú časťou Strednej  
              odbornej školy, Trokanova 3, Myjava s  miestom  
              prevádzkovania Gymnázium, Jablonská 3 01/5, Myjava  
              zo siete škôl a školských zariadení S R a návrh  
              na zaradenie Školskej jedálne, Jablon ská 5, Myjava  
              ako sú časti Gymnázia, Jablonská 5, Myjava do siete  
              škôl a školských zariadení SR.    
625/2008 – Návrhy projektov na schválenie podania ž iadosti  
           o nenávratné finan čné prostriedky v rámci programov EÚ. 
626/2008 – Opera čný plán zimnej údržby ciest SC TSK pre zimné  
           obdobie 2008/2009.    
627/2008 – Správa o zdravotníckych zariadeniach v z ria ďovate ľskej  
           pôsobnosti Tren čianskeho samosprávneho kraja za I.  
           polrok 2008.   
628/2008 – Návrh zakladate ľa na vo ľbu členov orgánov Regionálnej  
           rozvojovej agentúry Tren čianskeho samosprávneho kraja,  
           nezisková organizácia so sídlom v Tren číne.   
629/2008 – Vo ľba hlavného kontrolóra Tren čianskeho samosprávneho  
           kraja. 
630/2008 – Vo ľba hlavného kontrolóra Tren čianskeho samosprávneho  
           kraja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


