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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“ 
 

V súlade s Článkom 11 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 417/2016 zo dňa 26.09.2016 a jeho Dodatku č.1 schváleného 

uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 415/2020 zo dňa 

27.04.2020, členovia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja s hlasovacím právom (ďalej len „členovia komisie“) 

hlasovali systémom „per rollam“ za nasledovné materiály:  

 

1. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - 

LÚČ,  399, 018 52 Pruské. 

 

2. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Nemocnici s poliklinikou Považská 

Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

3. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k technickému zhodnoteniu stavby - 

kaštieľ Pruské ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

4. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK. 

 

 

Dátum elektronického zaslania materiálu členom komisie: 18.06.2020. 

 

Dátum a hodina doručenia elektronickej odpovede: 23.06.2021 do 12.00 hodiny. 

 

Výsledok hlasovania:  

Hlasovania za predkladané  materiály  sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov komisie.  

Z celkového počtu 11 členov komisie boli v určenom termíne doručené elektronické 

odpovede od 10 členov komisie ku všetkým štyrom bodom s nasledovným výsledkom 

hlasovania:  

 

o 10 členov komisie hlasovalo za predkladané  materiály  - body 1,2,3,4 

o 0 členov komisie hlasovalo proti predkladaným materiálom 

o 0 členov komisie sa zdržalo hlasovania 

 

 

Bod č. 1 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

s účinnosťou od 01.08.2021 Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – 

LÚČ, 399, 018 52 Pruské, IČO: 00632392, schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja dňa 28.02.2007 uznesením  č. 175/2007 
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Bod č. 2 

 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 
 

nájom  nehnuteľného  majetku  -  nebytových  priestorov  889,02 m
2
,  miestností č. 2001 

– 2051, 2091, P.0022, P.079, P.082 a P.083. vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v suteréne a na 2. poschodí budovy LDCH 

Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica so súpisným číslom 4508,  postavená  na  

pozemku  KN – C   parc. č. 2432/18,  zapísaná   na   LV č. 2503,  katastrálne   územie   

Považská   Bystrica,  v  správe   správcu   Nemocnicas poliklinikou Považská Bystrica, IČO: 

00610411, štatutárny zástupca: MUDr. Igor Steiner, MPH 

v prospech nájomcu: Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 399, 018 52 Pruské, IČO: 

00632392, štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Bartovičová  

za nájomné vo výške 73 022,88 EUR na rok / 6 085,24 EUR na mesiac, na dobu  5 rokov,  

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

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

        

Osobitný zreteľ:   Centrum   sociálnych služieb – LÚČ   je   rozpočtová   organizácia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá  poskytuje sociálnu  

službu  v zmysle  §  39 (v špecializovanom zariadení) zákona č. 448/2008 Z.  z.  o   

sociálnych   službách   a  o   zmene   a  doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb. o  živnostenskom  

podnikaní   (živnostenský  zákon)   v  znení  neskorších  predpisov v  znení  neskorších  

predpisov. CSS – LÚČ poskytuje sociálnu službu v priestoroch kaštieľa v Pruskom, ktoré sú 

v prenájme od Rehole menších bratov – Františkánov. Nemocnica   s   poliklinikou    

Považská    Bystrica    je    príspevkovou   organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a správcom nebytových priestorov, ktoré sú 

nevyužívané. Uvedené priestory spĺňajú prevádzkové podmienky podľa štandardov kvality na 

poskytovanie sociálnych služieb. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že prevádzka zariadenia 

sociálnych služieb CSS - LÚČ je nevyhovujúca pre poskytovanie sociálnych služieb. 

Priestory kaštieľa ako národnej kultúrnej pamiatky, nie je možné naďalej do budúcnosti 

prispôsobovať tak, aby zodpovedali zvyšujúcim sa potrebám poskytovania sociálnych služieb 

osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vo všetkých oblastiach 

(prevádzkové, personálne, ľudsko-právne) v nadväznosti na štandardy kvality. Voľné 

nebytové priestory Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica ponúkajú nové priestorové 

a prevádzkové vybavenie, čím sa zabezpečí  zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby, 

ktoré bude zodpovedať kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám 

prijímateľov.Z dlhodobejšieho hľadiska je v rámci pripravovanej reformy sociálnych služieb 

jedným z cieľov - funkčné prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Uvedený cieľ je aj 

zámerom TSK v oblasti sociálnej starostlivosti o občanov nášho kraja.  
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Bod č. 3 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

 

prevod vlastníckeho práva k technickému zhodnoteniu evidovanému na inventárnej karte 

majetku Centra sociálnych služieb – LÚČ, Pruské č. 399, 018 52 Pruské, IČO 00 632 392, 

inventárne čísla 1812 7, 1803 4, 1803 6, 1812 8 v celkovej zostatkovej hodnote ku dňu 

30.06.2021 vo výške 162 919,35 EUR vlastníkovi stavby - Rehoľa menších bratov – 

Františkánov, Provincia Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, 

IČO 00586862, za kúpnu cenu v sume 1,00 EURO (slovom: jedno euro) z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.                

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe vyporiadania zostatkovej ceny technického zhodnotenia 

stavby kláštora súpisné číslo 399 na pozemku parc. č. 17, nachádzajúcej sa v obci Pruské, 

okres Ilava, katastrálne územie Pruské, evidovanej na LV č. 1517, realizovaného po dobu 

nájmu predmetnej nehnuteľnosti nájomcom Centrum sociálnych služieb – LÚČ, Pruské č. 

399, 018 52 Pruské, IČO 00 632 392. 

 

Bod č. 4 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

s c h v á l i ť 

 

s účinnosťou od 01.08.2021 Zásady hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 23.06.2021 

 

 

 

Zapísala: Ing. Alica Jarošová    

     tajomníčka KSPZ                   Schválila: Mgr. Eva Bočincová, v.r. 

                     predsedníčka KSPZ 
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