
U Z N E S E N I A 

z XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 8. 7. 2019 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
    a programu rokovania).         

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

    U z n e s e n i e  číslo 302/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 8.7.2019 prerokovalo a  

      

    s ch v a ľ u j e  

    A) overovateľov zápisnice:         

I. overovateľ: doc. PhDr. PaedDr. JANAS, PhD. 
       II. overovateľ: Tomáš MERAŠICKÝ 

 

    Hlasovanie poslancov č. 1: ZA:              36                                                                                             

                               PROTI:            -                                                     

                               ZDRŽAL SA:        -     

                               NEHLASOVAL:       1 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

    B) program XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK – 8.7.2019,  

       s úpravou na základe návrhu predsedu TSK Ing. Bašku:  

        

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice 
a programu rokovania).        _ 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasad-
nutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

3. Slovo pre verejnosť.         
 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _ 

   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove - 
škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca 

sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske,   

na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena      
v k.ú. Nemšová od vlastníčky Júlie Lubinovej, Nemšová. 

c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku    
       registra "C" parc. č. 3437 vo vlastníctve TSK s pozemkom  

       registra "C" parc. č. 4692/8 vo vlastníctve Jozefa Bátoru  

       a manž. Janky v k.ú. Bánovce nad Bebravou.   

d) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku  
       registra "C" parc. č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozem- 

       kom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána Hanku          

       a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou.   
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e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákon- 
ného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1682/5 

k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.  

f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákon-  
ného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 299 

k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.  

g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "E"  p. č. 

119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.   

h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 

1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.  

i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zá- 
konného vecného bremena stavbou "Udiča - Pri družstve - 

rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. 

Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., 

Žilina. 

j) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena stavbou "Udiča Prosné vývod NNK, 

Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. Udiča      

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina. 

k) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy 
správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok     
   v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia    

   s majetkom TSK v platnom znení.     

   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 
 

6. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
   na roky 2019-2021 (2.zmena). 

   Predkladá: Ing. Renata Ozimová, vedúca Odboru finančného 
 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
   skeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK  

   č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018  

   o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré  

   uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup  

   potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné  

   náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a  

   určení podmienok úhrady týchto príspevkov.  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult. 
 

8. Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďo- 
    vacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti TSK. ___         _ 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult. 

a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej 
školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 

332, 972 71 Nováky.  
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b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. 
Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná 

odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná 

odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 

491, 020 32 Púchov.  

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom 

Staničná 8, 911 05 Trenčín.  
 

9. Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej  

    starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza  

    so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022."  

    Predkladá: Ing. Vladimír Vido - riaditeľ NsP Prievidza 
 

10. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej  
    efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou  

    úsporou energie.         _ 

    Predkladá: Ing. Beáta Tichá–pover. riad. Odb. investícií, ŽPaVP 

a) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-
kej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy    

v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve TSK prostredníctvom 

garantovanej energetickej služby. 

b) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-
kej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica     

vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej 

energetickej služby. 

c) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-
kej efektívnosti budov v správe NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach vo vlastníctve TSK prostredníctvom garanto-

vanej energetickej služby. 

d) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-
kej efektívnosti budov v správe NsP Myjava vo vlastníctve 

TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby. 
 

11. Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia 
    5/2019. 

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja 
 

12. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-  

    tičných fondov.          _ 

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom 

"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova 

sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa". 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská 

republika - Česká republika 2014-2020 s názvom "Zlepšenie 

dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny". 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa s názvom "Lepší Trenčiansky kraj". 
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13. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania       
a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.  

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja 
 

14. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčian- 
    skeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa 20.11. 2017 –  

    zmena členstva v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

15. Diskusia – Rôzne.  
16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
17. Záver.  
                                  
Hlasovanie poslancov č. 2: ZA:              36                                                                                                 

                           PROTI:            -                                                 

                           ZDRŽAL SA:        -                                       

                           NEHLASOVAL:       1 

                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasad-
nutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

   U z n e s e n i e  číslo 303/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 08. júla 2019 prerokovalo a  

 

    b e r i e  na  v e d o m i e  

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
    Hlasovanie poslancov č. 3: ZA:              36                                                                                           

                               PROTI:            -                                                 

                               ZDRŽAL SA:        -  

                               NEHLASOVAL:       1 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.         

 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _ 

   Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove - 
škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca sa 

na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV 

č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa.   _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 304/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 
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       nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 86,42 m2  

       v budove vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samospráv- 

       neho kraja, v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína  

       Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP  

       5, 958 01 Partizánske, nachádzajúcej sa na pozemku –  

       parcela registra „C“ č. 3238/2 – zastavané plochy a nádvo-  

       ria o výmere 795 m
2
 v okrese Partizánske, v obci Partizán-  

       ske, katastrálne územie Partizánske, zapísanej na LV č.  

       2851  

       v prospech nájomcu: Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené,  

       Sklené 327, 038 47 Sklené, IČO: 37904167, za celkovú cenu  

       nájmu 1,00 eur/m
2
/rok na dobu určitú – 10 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 spočíva vo verejnom záujme v podobe rozší-  

       renia kapacity jestvujúcej Cirkevnej materskej školy Jána  

       Krstiteľa z dôvodu zvýšeného záujmu detí a rodičov o mater-  

       skú školu takéhoto charakteru v danom regióne. Nebytové  

       priestory, ktoré nájomca získa do dočasného užívania, budú 

       slúžiť ako ďalšia trieda pre deti a kabinet pre pedagógov.  

 

    Hlasovanie poslancov č. 4: ZA:              35                                                                                         

                                  PROTI:            -                                               

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVALI:      2 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 4.   

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena          

   v k.ú. Nemšová od vlastníčky Júlie Lubinovej, Nemšová.  

  

  U z n e s e n i e  číslo 305/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

- nadobudnutie práva vecného bremena spočívajúcom 

v povinnosti povinného z vecného bremena Júlie 

Lubinovej, rodné priezvisko Lubinová, trvalý pobyt Janka 

Palu č. 4/7, 914 41 Nemšová, výlučnej vlastníčky 

spoluvlastníckych podielov o veľkosti 1/70  

 k zaťaženému pozemku v obci Nemšová, okres Trenčín, 
katastrálne územie Nemšová, zapísaný na LV č. 3785 

ako parcela registra „C“ parc. č. 3548, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 2365 m
2 
a  

 k zaťaženému pozemku v obci Nemšová, okres Trenčín, 
katastrálne územie Nemšová, zapísaný na LV č. 3786 

ako parcela registra „C“ parc. č. 3549, druh pozemku 

orná pôda o výmere 5855 m
2
  

a) strpieť na zaťaženom pozemku právo oprávneného 
z vecného bremena na výstavbu a umiestnenie stavby 

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 
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3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný 

park, v rozsahu, v akom je záber stavby vyznačený 

v Geometrickom pláne číslo 210/2018 zo dňa 

14.12.2018, vyhotoviteľa Planika s.r.o., 

Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina, IČO 

44330227, úradne overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálny odbor dňa 07.01.2019pod č.: 1793/18, 

b) strpieť prevádzkovanie, užívanie, údržbu, opravy, 
rekonštrukciu, modernizáciu stavby „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 3: úsek 

Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park,   

a za tým účelom strpieť právo prechodu a prejazdu 

zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného 

bremena, príp. zamestnancov ním určenej organizácie, 

- v prospech oprávneného z vecného bremena Trenčiansky 

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36126624, 

- na dobu neurčitú, 

- za jednorazovú náhradu celkom vo výške 0,17 EUR (slovom: 

sedemnásť centov) za celý záber.  

        
       Hlasovanie poslancov č. 5: ZA:              32                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                 

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVALI:      5 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 4. 

    c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku – pozemku 

       registra "C" parc. č. 3437 vo vlastníctve TSK s pozemkom  

       registra "C" parc. č. 4692/8 vo vlastníctve Jozefa Bátoru  

       a manž. Janky v k.ú. Bánovce nad Bebravou.     

  

       U z n e s e n i e  číslo 306/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       I.   r o z h o d l o 

            o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku  

            vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

            kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samospráv-  

            neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajú-  

            ceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánov- 

            ce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebra-  

            vou, parcela registra „C“  

            - pozemok parc. č. 3437 o výmere 227 m
2
, druh pozemku  

              zastavaná plocha a nádvorie,                                                                                             

            vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

            na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438,  

            4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyho-  

            toveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK,  

            geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01  

            Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 134 298, úradne  
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            overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  

            katastrálnym odborom dňa 17. apríla 2019 pod č.  

            112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra  

            „E“ parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku    

            ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková  

            podstata na LV č. 4595.    

 

       II.  u r č u j e 

            prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve  

            Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy  

            ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska  

            3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese  

            Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou,  

            katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela  

            registra „C“  

            - pozemok parc. č. 3437 o výmere 227 m
2
, druh  

              pozemku zastavaná plocha a nádvorie,     

            vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

            na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438,  

            4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv,  

            vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK,  

            geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01  

            Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 134 298, úradne ove-  

            reným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  

            katastrálnym odborom dňa 17. apríla 2019 pod č.  

            112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra  

            „E“ parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku  

            ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková  

            podstata na LV č. 4595,    

            z á m e n o u  s nehnuteľným majetkom v bezpodielo- 

            vom spoluvlastníctve Jozefa Bátoru a manž. Janky  

            Bátorovej rod. Ďurčovej, bytom 956 54 Ruskovce 184, 

            v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad  

            Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, 

            parcela registra „C“  

            - pozemok parc. č. 4692/8 o výmere 234 m
2
, druh  

              pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

            na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438,  

            4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv,  

            vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK,  

            geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01  

            Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 134 298, úradne 

            overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, 

            katastrálnym odborom dňa 17. apríla 2019 pod č.  

            112/2019, oddelením od pôvodných pozemkov registra  

            „E“ parc. č. 2181/100 o výmere 337 m
2
, druh pozemku  

            orná pôda a parc. č. 2180/100 o výmere 983 m
2
, druh  

            pozemku orná pôda, zapísaných v časti A: Majetková 

            podstata na LV č. 4711 a na LV č. 5039,   

            - bez finančného vyrovnania,  

            - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a  

              ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku  
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              vyšších územných celkov v znení neskorších pred- 

              pisov a v súlade s článkom 18 Zásad hospodárenia  

              s majetkom TSK v platnom znení.  

              Osobitný zreteľ spočíva v usporiadaní vlastníckych  

              vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 3437 k.ú.  

              Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu k pozemku  

              registra „C“ parc. č. 3468/5 vo vlastníctve Jozefa  

              Bátoru a manž. Janky Bátorovej rod. Ďurčovej  

              a k pozemku registra „C“ parc. č. 4692/8 k.ú.  

              Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným  

              telesom cesty č. III/1770 hr. okr. PD/PE – Uhrovec  

              - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

        III.  s c h v a ľ u j e  

              prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

              vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho  

              kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samo-  

              správneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  

              nachádzajúceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou,  

              v obci Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie  

              Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

              - pozemok parc. č. 3437 o výmere 227 m
2
, druh  

                pozemku zastavaná plocha a nádvorie,     

              vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

              na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 

              4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, 

              vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, 

              geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 

              Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 134 298, úradne 

              overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, 

              katastrálnym odborom dňa 17. apríla 2019 pod č.  

              112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra 

              „E“ parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
, druh pozemku  

              ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková  

              podstata na LV č. 4595,    

                     z á m e n o u  s nehnuteľným majetkom v bezpodielo- 

              vom spoluvlastníctve Jozefa Bátoru a manž. Janky  

              Bátorovej rod. Ďurčovej, bytom 956 54 Ruskovce 184, 

              v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad  

              Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou,  

              parcela registra „C“  

                   - pozemok parc. č. 4692/8 o výmere 234 m
2
, druh   

               pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

              vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

              na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438,  

              4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv,  

              vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK,  

              geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01  

              Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 134 298, úradne  

              overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,  

              katastrálnym odborom dňa 17. apríla 2019 pod č.  

              112/2019, oddelením od pôvodných pozemkov registra  

              „E“ parc. č. 2181/100 o výmere 337 m
2
, druh pozemku  
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              orná pôda a parc. č. 2180/100 o výmere 983 m
2
, druh 

              pozemku orná pôda, zapísaných v časti A: Majetková  

              podstata na LV č. 4711 a na LV č. 5039,    

- bez finančného vyrovnania, 

- ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskor- 

ších predpisov a v súlade s článkom 18 Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.  

              Osobitný zreteľ spočíva v usporiadaní vlastníckych  

              vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 3437 k.ú.  

              Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu k pozemku 

              registra „C“ parc. č. 3468/5 vo vlastníctve Jozefa  

              Bátoru a manž. Janky Bátorovej rod. Ďurčovej 

              a k pozemku registra „C“ parc. č. 4692/8 k.ú.  

              Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným  

              telesom cesty č. III/1770 hr. okr. PD/PE – Uhrovec –  

              Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

        Hlasovanie poslancov č. 6: ZA:              36                                                                                          

                                   PROTI:            -                                                 

                                   ZDRŽAL SA:        -  

                                   NEHLASOVALI:      2 

                                   POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 4. 

    d) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku  

   registra "C" parc. č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozem- 

   kom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána Hanku          

   a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou.    

   

       U z n e s e n i e  číslo 307/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       I.  r o z h o d l o 

           o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku  

           vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samospráv-  

           neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajú-  

           ceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce  

           nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou,  

           parcela registra „C“  

           - pozemok parc. č. 4692/11 o výmere 167 m
2
, druh  

             pozemku zastavaná plocha a nádvorie,                                                                                                      

           vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

           na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 4692/7 

           – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa  

           15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, geodetická spoloč-  

           nosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  

           IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom  

           Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17. 
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           apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného  

           pozemku registra „E“ parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
,  

           druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A:  

           Majetková podstata na LV č. 4595.    

 

      II.  u r č u j e 

           prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 

           Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy  

           ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 

           911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Bánovce nad 

           Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, katastrálne 

           územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“  

           - pozemok parc. č. 4692/11 o výmere 167 m
2
, druh  

             pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

           vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

           na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 4692/7  

           – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa  

           15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, geodetická spoloč-  

           nosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  

           IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom  

           Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17.  

           apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného  

           pozemku registra „E“ parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
,  

           druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A:  

           Majetková podstata na LV č. 4595,    

           z á m e n o u  s nehnuteľným majetkom v bezpodielovom  

           spoluvlastníctve Jána Hanku, bytom A. Hlinku 1119/9, 

           957 01 Bánovce nad Bebravou a manž. Tatiany Hankovej 

           rod. Škorcovej, bytom Rumunská 247/16, 957 01 Bánovce  

           nad Bebravou v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci  

           Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad  

           Bebravou, parcela registra „C“  

          - pozemok parc. č. 4692/7 o výmere 196 m
2
, druh  

            pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

           na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 4692/7 

           – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 

           15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, geodetická spoloč-  

           nosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  

           IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom  

           Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17. 

           apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného  

           pozemku registra „E“ parc. č. 2182/100 o výmere 272 m
2
,  

           druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A:  

           Majetková podstata na LV č. 3513,  

           - bez finančného vyrovnania, 

           - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a  

             ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku  

             vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  

             a v súlade s článkom 18 Zásad hospodárenia s majet-  

             kom TSK v platnom znení.  

           Osobitný zreteľ spočíva v usporiadaní vlastníckych  

           vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 4692/11 k.ú.  
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           Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu k pozemku  

           registra „C“ parc. č. 3441/4 vo vlastníctve Jána Hanku  

           a manž. Tatiany Hankovej rod. Škorcovej a k pozemku  

           registra „C“ parc. č. 4692/7 k.ú. Bánovce nad Bebra- 

           vou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č.  

           III/1770 hr. okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany  

           vo vlastníctve TSK.  

 

     III.  s ch v a ľ u j e  

           prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

           vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

           kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samospráv- 

           neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajú- 

           ceho sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce  

           nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, 

           parcela registra „C“  

           - pozemok parc. č. 4692/11 o výmere 167 m
2
, druh 

             pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

           vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 

           na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 4692/7  

           – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa  

           15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, geodetická spoloč- 

           nosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  

           IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom  

           Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17.  

           apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného  

           pozemku registra „E“ parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m
2
,  

           druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A:  

           Majetková podstata na LV č. 4595,    

           z á m e n o u  s nehnuteľným majetkom v bezpodielovom  

           spoluvlastníctve Jána Hanku, bytom A. Hlinku 1119/9,  

           957 01 Bánovce nad Bebravou a manž. Tatiany Hankovej  

           rod. Škorcovej, bytom Rumunská 247/16, 957 01 Bánovce  

           nad Bebravou v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci  

           Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad  

           Bebravou, parcela registra „C“  

          - pozemok parc. č. 4692/7 o výmere 196 m
2
, druh   

            pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

           vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019  

           na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 4692/7  

           – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 

           15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, geodetická spoloč-  

           nosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,  

           IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom  

           Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17.  

           apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného  

           pozemku registra „E“ parc. č. 2182/100 o výmere 272 m
2
,  

           druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A:  

           Majetková podstata na LV č. 3513,    

           - bez finančného vyrovnania,  

           - ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a  

             ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku  

             vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
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             a v súlade s článkom 18 Zásad hospodárenia s majet-  

             kom TSK v platnom znení.  

           Osobitný zreteľ spočíva v usporiadaní vlastníckych  

           vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 4692/11 k.ú.  

           Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu k pozemku  

           registra „C“ parc. č. 3441/4 vo vlastníctve Jána Hanku  

           a manž. Tatiany Hankovej rod. Škorcovej a k pozemku 

           registra „C“ parc. č. 4692/7 k.ú. Bánovce nad Bebravou,  

           nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. III/1770  

           hr. okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.  

 

       Hlasovanie poslancov č. 7: ZA:              37                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                 

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVAL:       1 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 4. 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 

1682/5 k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., 

Bratislava.              

 

       U z n e s e n i e  číslo 308/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom      

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  

       TSK v platnom znení a v súlade s § 66 zákona č. 351/2011  

       Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,  

       za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN  

       pod Z - 671/2018 - 577/2018, ktoré spočíva v povinnosti  

       vlastníka pozemku parc. č. 1682/5 strpieť prevádzkovanie  

       verejnej siete, vstupovanie v súvislosti so zriaďovaním,  

       prevádzkovaním, opravami a  údržbou na dotknutej nehnuteľ- 

       nosti v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.  

       43468608-03/18 vyhotoveným Ing. Tomášom Baďurom,   

       v prospech oprávneného: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská  

       28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469   

       - stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 56/2018,  

         vyhotoveným znalcom  Ing. arch. Júliusom Facunom,  

         Odbojárov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín vo veci stanovenia  

         všeobecnej hodnoty vecného bremena vyplývajúceho  

         z obmedzenia vlastníckeho práva – práva strpieť stavbu 

         optický kábel na pozemku parc. č. 1682/5 k.ú. Púchov      

         v rozsahu dielu 1 vo výmere 110 m
2 

- vo výške 1,35 EUR/m2, čo je pri výmere 110 m2 náhrada 
zaokrúhlene vo výške 150,00 EUR (slovom: stopäťdesiat 

eur), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Slovak 

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:           

35 763 469. 
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       Hlasovanie poslancov č. 8: ZA:             36                                                                                           

                                  PROTI:           -                                                  

                                  ZDRŽAL SA:       -   

                                  NEHLASOVALI:     2   

                                  POČET POSLANCOV: 47 
    
 

 4. 

    f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie     

       zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.  

       299 k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.  

 

       U z n e s e n i e  číslo 309/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom      

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  

       TSK v platnom znení a v súlade s § 66 zákona č. 351/2011  

       Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,  

       za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN  

       pod Z - 1031/2017 - 51/2017, ktoré spočíva v práve 

       vstupovať v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním,  

       opravami a údržbou vedení na pozemok reg. CKN parc. č. 299  

       v rozsahu podľa geometrického plánu č. 13/17/02 v prospech  

       Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,  

       IČO: 35 763 469   

       - stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 56/2018,  

         vyhotoveným znalcom Ing. Arch. Júliusom Facunom,  

         Odbojárov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín vo veci stanovenia  

         všeobecnej hodnoty vecného bremena vyplývajúceho  

         z obmedzenia vlastníckeho práva – práva strpieť stavbu  

         elektrickej prípojky na pozemkoch KNC parc. č. 295/2, 

         323/1, 299 a KN E parc. č. 290/6 k.ú. Šišov  

       - vo výške 0,43 EUR/m
2, čo je pri výmere 109 m2 náhrada  

         zaokrúhlene vo výške 47,00 EUR (slovom: štyridsaťsedem  

         eur), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Slovak 

         Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:  

         35 763 469. 
 

      Hlasovanie poslancov č. 9: ZA:              36                                                                                          

                                 PROTI:            -                                                

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVALI:      2 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 4.     

g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemku registra "E"  p. č. 

119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.       

 

   U z n e s e n i e  číslo 310/2019 

 



14 
 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom     

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  

       TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 251/2012  

       Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

       za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN  

       pod Z - 2203/2017 - 151/2017, spočívajúceho v práve  

       umiestnenia inžinierskych sietí a pre ochranné pásmo 1 m  

       na každú stranu od vedenia a práva vstupu a prístupu           

       na pozemok KNE parc. č. 119/2 v rozsahu podľa geometrického  

       plánu č. 58/2014 a vo vykonávaní na predmetnej nehnuteľ- 

       nosti povolených činností potrebných na zabezpečenie  

       prevádzky sústavy alebo siete v prospech Stredoslovenskej  

       distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,  

       IČO: 36 442 151  

       - stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 085/2018,  

         vyhotoveným znaleckou organizáciou PBT s.r.o. v zastúpení  

         Ing. Ivanom Brezianským vo veci stanovenia všeobecnej  

         hodnoty vecného bremena na dieloch pozemkov vytvorených  

         GP č. 58/2014 v obci Dolná Breznica, k. ú. Dolná Brez- 

         nica, vybudovanou stavbou „Dolná Breznica rozšírenie NNK 

         pre 3 RD – Urbánek“, na pozemku registra „E“ parc. č.  

         119/2 o výmere 7258 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

         a nádvorie, zapísaného na LV č. 1223, v rozsahu dielu č.  

- vo výmere 7 m
2
 a dielu č. 5 vo výmere 20 m

2
  

- vo výške 0,80 EUR/m
2
, čo je pri celkovej výmere 27 m2  

  náhrada vo výške 21,60 EUR (slovom: dvadsaťjeden eur 

  šesťdesiat centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného  

  bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s.,  

  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 

 

       Hlasovanie poslancov č.10: ZA:              34                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                 

                                  ZDRŽAL SA:        -  

                                  NEHLASOVALI:      4 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 4. 

    h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 

1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a. s., Žilina.       

 

       U z n e s e n i e  číslo 311/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

       TSK v  platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 
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       Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

       za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného v KN  

       pod Z - 2203/2017 - 151/2017, spočívajúceho v práve 

       uloženia inžinierskych sietí s ochranným pásmom na pozemku  

       CKN parc. č. 1711/2 v rozsahu vyznačenom geometrickým  

       plánom č. 32271093-64/2017 a v práve vstupu a prístupu  

       v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky,  

       údržby a rekonštrukcie v prospech Stredoslovenskej distri- 

       bučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:  

       36 442 151  

       - stanovenú Znaleckým posudkom, číslo úkonu 087/2018,  

         vyhotoveným znaleckou organizáciou PBT s.r.o. v zastúpení  

         Ing. Ivanom Brezianským vo veci stanovenia všeobecnej 

         hodnoty vecného bremena na dieloch pozemkov vytvorených  

         GP č. 32271093-64/2017 v obci Domaniža, k.ú. Domaniža,  

         vybudovanou stavbou „Domaniža – Široké rozšírenie NNK, 

         Bednár“, na pozemku registra „C“ parc. č. 1711/2 o výmere 

         17309 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapí-  

         saného na LV č. 724, v rozsahu dielu č. 2 vo výmere 12 m2  

           
- vo výške 0,80 EUR/m

2, čo je pri výmere 12 m2 náhrada  

         celkom vo výške 9,60 EUR (slovom: deväť eur šesťdesiat  

         centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena –  

         Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  

         010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 

 

      Hlasovanie poslancov č.11: ZA:              33                                                                                          

                                 PROTI:            -                                                

                                 ZDRŽAL SA:        - 

                                 NEHLASOVALI:      5 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 4. 

    i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie  

       zákonného vecného bremena stavbou "Udiča - Pri družstve –  

       rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú.  

       Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.,  

       Žilina.            

 

       U z n e s e n i e  číslo 312/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

       jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  

       TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 251/2012  

       Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

       zákonov, za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného  

       v KN pod Z - 1641/2018 - 138/18, spočívajúceho v práve 

       uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim 

       ochranným pásmom v zmysle platných právnych predpisov,  

       za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom  

       v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok KNE parc.  
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       č. 280/15 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 

       24/2018, vyhotoveným dňa 02.3.2018 a vo vykonávaní  

       na predmetnej nehnuteľnosti povolených činností potrebných  

       na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v prospech  

       Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  

       010 47 Žilina, IČO: 36 442 151  

       - stanovenú Znaleckým posudkom číslo 67/2019, vyhotoveným  

         znaleckou organizáciou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01  

         Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 

         bremena vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho  

         práva k pozemkom v k. ú. Udiča, obec Udiča, okres 

         Považská Bystrica, vybudovanou stavbou „Udiča – Pri 

         družstve – rozšírenie NNK“ na pozemku registra „E“ parc.  

         č. 280/15 o výmere 10307 m
2
, druh pozemku zastavaná  

         plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 3515, v rozsahu  

         dielu 1 vo výmere 72 m
2  

          
- vo výške 0,54 EUR/m

2
, čo je pri výmere 72 m

2
 náhrada  

         celkom vo výške 38,88 EUR (slovom: tridsaťosem eur osem-  

         desiatosem centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného 

         bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčian- 

         ke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 
 

  

      Hlasovanie poslancov č.12: ZA:              35                                                                                           

                                 PROTI:            -                                                  

                                 ZDRŽAL SA:        -   

                                 NEHLASOVALI:      3 

                                 POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 4. 

    j) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena stavbou "Udiča Prosné vývod NNK, 

Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. Udiča      

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.  

 

U z n e s e n i e  číslo 313/2019 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a 

 

       s ch v a ľ u j e 

             jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  

       TSK v platnom znení a v súlade s § 11 zákona č. 251/2012  

       Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých záko- 

       nov, za zriadenie zákonného vecného bremena zapísaného  

       v KN pod Z - 2091/2018 - 187/18, spočívajúceho v práve  

       uloženia inžinierskych sietí (a k nim prislúchajúcim  

       ochranným pásmom v zmysle platných právnych predpisov,  

       za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom  

       v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok KNE parc.  

       č. 280/15 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.  

       38a/2018, vyhotoveným dňa 17.5.2018 a vo vykonávaní  

       na predmetnej nehnuteľnosti povolených činností potreb- 

       ných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete 
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       v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Raj- 

       čianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151  

     - stanovenú Znaleckým posudkom číslo 66/2019, vyhotoveným  

       znaleckou organizáciou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01  

       Zvolen vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného  

       bremena vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho  

       práva k pozemkom v k.ú. Udiča, obec Udiča, okres Považská  

       Bystrica vybudovanou stavbou „Udiča Prosné vývod NNK,  

       Hladký“ na pozemku registra „E“ parc. č. 208/15 o výmere  

       10 307 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

       zapísaného na LV č. 3515, v rozsahu dielu 6 vo výmere 78 m
2 
 

     - vo výške 0,54 EUR/m
2, čo je pri výmere 78 m2 náhrada  

       celkom vo výške 42,12 EUR (slovom: štyridsaťdva eur  

       dvanásť centov), ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena  

     – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

       010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 
 

  

     Hlasovanie poslancov č.13: ZA:              34                                                                                          

                                PROTI:            -                                                

                                ZDRŽAL SA:        - 

                                NEHLASOVALI:      4 

                                POČET POSLANCOV: 47 

                

                                    

 4. 

k) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy 

správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.     

 

   U z n e s e n i e  číslo 314/2019 

      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      na svojom zasadnutí dňa 08.07. 2019 prerokovalo a 
 

      r o z h o d l o 

      o zverení nasledovného nehnuteľného majetku vo výlučnom 

      vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

- „SO 29.38.09 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu       

na Vlárskej ul. v nžkm 121,833 okrem stien nad chodníkom 

pre peších a pod chodníkom pre peších, okrem časti 

oporných múrov pod železničným mostom (tubus)   

(29.38.09.01, 29.38.09.02)“ v hodnote 5.895.028,70 eur.    

- „SO 29.38.02.01-1 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu 

ul. Brnianska - bez chodníkov“ v hodnote 832.391,87 eur. 

      do správy správcu: Správa ciest Trenčianskeho samospráv-  

      neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568  

       dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 
 

       Hlasovanie poslancov č.14: ZA:              32                                                                                            

                                  PROTI:            -                                                  

                                  ZDRŽAL SA:        1   

                                  NEHLASOVALI:      5 

                                  POČET POSLANCOV: 47    
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5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok     
   v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia    

   s majetkom TSK v platnom znení.          

   Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

 

    U z n e s e n i e  číslo 315/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

    zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e 

    odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky: 

1. Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava: 
- pohľadávka voči spoločnosti PSB a.s. so sídlom Medzila- 

borecká 15, 821 01 Bratislava, IČO: 31 412 491 vo výške 

52 990,14 EUR.  

2. Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 

1264, 020 01 Púchov: 

    - pohľadávka voči spoločnosti Považské hotely a reštaurá-  

      cie, š.p. Považská Bystrica „v likvidácii“ so sídlom Ul.  

      Nová 134, 017 01 Považská Bystrica vo výške 101 830,02  

      EUR.  

3. Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom K dolnej 
stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín: 

- pohľadávka vo výške 325 957,38 EUR za pokutu uloženú 

rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

    Hlasovanie poslancov č.15: ZA:              34                                                                                         

                               PROTI:            -                                               

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVALI:      4 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

6. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
   na roky 2019-2021 (2.zmena).        

   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

    U z n e s e n i e  číslo 316/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 8.7.2019 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2  

    písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územ- 

    ných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14  

    ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  

    územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

    v znení neskorších predpisov „Návrh na Zmenu Rozpočtu Tren-  

    čianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 (2. zmena)“  

    a 

 

    s c h v a ľ u j e 

    Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

    2019-2021 (2. zmena) a jej vykonanie v mesiacoch august  

    a september 2019. 
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    Hlasovanie poslancov č.16: ZA:              33                                                                                          

                               PROTI:            -                                                

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVALI:      4 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
   skeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK  

   č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018  

   o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré  

   uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup  

   potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné  

   náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a  

   určení podmienok úhrady týchto príspevkov.      

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult. 
 

    U z n e s e n i e  číslo 317/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom      

    zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení  

    VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky prís- 

    pevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný  

    zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku  

    zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej  

    jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady  

    týchto príspevkov.  

 

    Hlasovanie poslancov č.17: ZA:              30                                                                                          

                               PROTI:            -                                                

                               ZDRŽAL SA:        - 

                               NEHLASOVALI:      6 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

8. Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďo- 
    vacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti TSK. ___         _ 

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult. 

a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej 
školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 

332, 972 71 Nováky.         

     

U z n e s e n i e  číslo 318/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  
 

       s ch v a ľ u j e 

       s účinnosťou od 01.09.2019 Zriaďovaciu listinu Strednej  

       odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom  

       Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  



20 
 

       Hlasovanie poslancov č.18: ZA:              31                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                  

                                  ZDRŽAL SA:        -   

                                  NEHLASOVALI:      5 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 8. 

b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. 
Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná 

odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná 

odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 

491, 020 32 Púchov.          

 

U z n e s e n i e  číslo 319/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom      

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e  

       s účinnosťou od 01.09.2019 Zriaďovaciu listinu Spojenej  

       školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami  

       Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov  

       a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom  

       I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  

 

       Hlasovanie poslancov č.19: ZA:              29                                                                                          

                                  PROTI:            -                                                

                                  ZDRŽAL SA:        - 

                                  NEHLASOVALI:      7 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 
 
 8. 

c)  Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine   

   Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom   

   Staničná 8, 911 05 Trenčín.        

 

   U z n e s e n i e  číslo 320/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e  

       s účinnosťou od 01.09.2019 Dodatok č. 6 k Zriaďovacej 

       listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín,  

       so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín, číslo:  

       T/2007/03886-24 zo dňa 22.08.2007, IČO: 00161438. 

 

       Hlasovanie poslancov č.20: ZA:              29                                                                                            

                                  PROTI:            -                                                  

                                  ZDRŽAL SA:        -   

                                  NEHLASOVALI:      7 

                                  POČET POSLANCOV: 47 
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9. Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej  
    starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza  

    so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022."     

    Predkladal: Ing. Vladimír Vido - riaditeľ NsP Prievidza 

 

    U z n e s e n i e  číslo 321/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 8. júla 2019 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej 

    starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza 

    so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022. 

 

    Hlasovanie poslancov č.21: ZA:              34                                                                                          

                               PROTI:            -                                                 

                               ZDRŽAL SA:        1  

                               NEHLASOVALI:      3 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

10. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej  
    efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou  

    úsporou energie.         _ 

    Predkladala: Ing. Beáta Tichá–pover. riad. Odb. investícií, ŽPaVP 

a) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-
kej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy    

v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve TSK prostredníctvom 

garantovanej energetickej služby.      

 

       U z n e s e n i e  číslo 322/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 

       zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov  

       v správe Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom  

       prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)  

       poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti  

       pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3  

       písmeno h) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších  

       územných celkov v znení neskorších právnych predpisov. 

       Predmetom zámeru budú objekty, ktoré sa nachádzajú  

       v okrese Ilava, v obci Dubnica nad Váhom, v katastrálnom  

       území Dubnica nad Váhom, sú zapísané na LV č.2591 v časti  

       A: majetková podstata: 

       Stavby:  

       - Domov mládeže, súpisné číslo 439, na pozemku parcelné  

         číslo 1110/29  

       - Domov mládeže, súpisné číslo 441, na pozemku parcelné  

         číslo 1110/28 

 



22 
 

       V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inven-  

       tárnych kartách nasledovne:  

       - Domov mládeže /internát odbor.učil.atyp/, inventárne  

         číslo 00821000  

       - Domov mládeže /Slobodáreň 14 T20/, inventárne číslo  

         00820594. 

 

       Spoločné hlasovanie poslancov č.22: ZA:              30                                                                                                       

                                           PROTI:            -                                                    

                                           ZDRŽAL SA:        1     

                                           NEHLASOVALI:      7   

                                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

10. 

b) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-

kej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica     

vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetic- 

kej služby.           

 

   U z n e s e n i e  číslo 323/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e  

       zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov  

       v správe NsP Považská Bystrica prostredníctvom garantovanej 

       energetickej služby (GES) poskytovanej na základe zmluvy  

       o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade  

       s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno h) Zákona č. 446/2001 Z. z.  

       o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších  

       právnych predpisov. 

       Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré  

       sa nachádzajú v okrese Považská Bystrica, v obci Považská  

       Bystrica, v katastrálnom území Považská Bystrica, sú  

       zapísané na LV č.2503 v časti A: majetková podstata: 

       Stavby:  

       - Nemocnica blok A+B, súpisné číslo 986, na pozemku  

         parcelné číslo 2449/2  

       - Poliklinika, súpisné číslo 2089, na pozemku parcelné  

         číslo 2452/1  

       - Liečebňa pre dlhodobo chorých, súpisné číslo 4508,  

         na pozemku parcelné číslo 2432/18 

       V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inven- 

       tárnych kartách nasledovne:  

       - Nemocnica blok A+B, inventárne číslo 81200002  

       - Poliklinika (dostavba polikliniky II), inventárne číslo  

         81200020  

       - Budova liečebňa pre dlhodobo chorých, inventárne číslo 

         81200023. 
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       Spoločné hlasovanie poslancov č.22: ZA:              30                                                                                                       

                                           PROTI:            -                                                    

                                           ZDRŽAL SA:        1     

                                           NEHLASOVALI:      7   

                                           POČET POSLANCOV: 47 

  

 

10. 

c) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-

kej efektívnosti budov v správe NsP Prievidza so sídlom   

v Bojniciach vo vlastníctve TSK prostredníctvom garanto-

vanej energetickej služby.        

 

       U z n e s e n i e  číslo 324/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 

       zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov 

       v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prostredníc- 

       tvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej  

       na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný  

       sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno h) Zákona  

       č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov  

       v znení neskorších právnych predpisov.  

       Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré 

       sa nachádzajú v okrese Prievidza, v obci Bojnice, v katas- 

       trálnom území Bojnice, sú zapísané na LV č.53 v časti A:  

       majetková podstata: 

       Stavby:  

- vstup.budova, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné 

číslo 850 

- budova, súpisné číslo 116, na pozemku parcelné číslo 858 

- pavilón A, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 

858 

- pavilón B,C, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné 

číslo 864 

- infekčný pavilón, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné 

číslo 877 

- hosp.budova, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné 

číslo 872 

- sklady, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 866 

- kotolňa, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 

840/4 

- spaľovňa nebezp.odpadu, súpisné číslo 1698, na pozemku 

parcelné číslo 840/6 a 840/7 

- budova mikrobiológie, súpisné číslo 380, na pozemku 

parcelné číslo 843/2 

- patológia, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 

843/3 

- slobodáreň III, súpisné číslo 383, na pozemku parcelné 

číslo 831 
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- slobodáreň II, súpisné číslo 382, na pozemku parcelné 

číslo 832 

- slobodáreň I, súpisné číslo 381, na pozemku parcelné 

číslo 833, 

V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventár-  

nych kartách nasledovne: 

- Vstupná budova NsP, inventárne číslo 29 

- Lôžkový pavilón „A“, inventárne číslo 12 

- Lôžkový pavilón „B“, inventárne číslo 13 

- Lôžkový pavilón „C“ a „D“, inventárne číslo 14 

- Lôžkový pavilón „E“ býv. infekčný pav., inventárne číslo 

45 

- Hospodárska budova, inventárne číslo 30 

- Sklady MTZ, inventárne číslo 31 

- Plynová kotolňa, inventárne číslo 18 

- Spaľovňa nebezp. odpadu, inventárne číslo 99 

- Patológia, inventárne číslo 10 

- Mikrobiológia, inventárne číslo 11 

- Slobodáreň č.3, inventárne číslo 36 

- Slobodáreň č.2, inventárne číslo 35 

- Slobodáreň č.1, inventárne číslo 34 

 

       Spoločné hlasovanie poslancov č.22: ZA:              30                                                                                                       

                                           PROTI:            -                                                    

                                           ZDRŽAL SA:        1     

                                           NEHLASOVALI:      7   

                                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

10. 

d) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetic-

kej efektívnosti budov v správe NsP Myjava vo vlastníctve 

TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.  

 

       U z n e s e n i e  číslo 325/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom     

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 

       zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov  

       v správe NsP Myjava prostredníctvom garantovanej energetic-  

       kej služby (GES) poskytovanej na základe zmluvy o energe- 

       tickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustano- 

       vením § 9 ods. 3 písmeno h) Zákona č. 446/2001 Z. z.  

       o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

       právnych predpisov. 

       Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré  

       sa nachádzajú v okrese Myjava, v obci Myjava, v katastrál-  

       nom území Myjava, sú zapísané na LV č.8 v časti A:  

       majetková podstata: 

       Stavby:  

- HL.PAVILÓN nemocnice, súpisné číslo 712, na pozemku 

parcelné číslo 1154 
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- ZDRAVOTNÉ STREDISKO, na pozemku parcelné číslo 1156 

- STOMATOLOG.PAVILÓN, súpisné číslo 712, na pozemku 

parcelné číslo 1138 

- POLIKLINIKA I.ETAPA, na pozemku parcelné číslo 1136/7 

- OP.SÁLA,STROJOV.,VZT, súpisné číslo 712, na pozemku 

parcelné číslo 1136/10 

- TRANSF.STAN.VRÁTNICA, na pozemku parcelné číslo 1157 

- STRAVOVACIA PREVÁDZKA, na pozemku parcelné číslo 1148 

- SKLAD MATERIALU, na pozemku parcelné číslo 1136/4 

          V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inven-  

          tárnych kartách nasledovne: 

- Budova NsP, inventárne číslo 1 

- Prístavba NsP I. etapa, inventárne číslo 1689 

- Prístavba II. etapa, inventárne číslo 1774 

- Stomatolog. odd. NsP, inventárne číslo 971 

- Viacúčelový sklad NsP, inventárne číslo 1386 

 

       Spoločné hlasovanie poslancov č.22: ZA:              30                                                                                                       

                                           PROTI:            -                                                    

                                           ZDRŽAL SA:        1     

                                           NEHLASOVALI:      7   

                                           POČET POSLANCOV: 47 

 

 

11. Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia 
    5/2019.           _ 

    Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja 

 

    U z n e s e n i e  číslo 326/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    strategický dokument „Transformačný plán DSS Adamovské  

    Kochanovce“ - aktualizácia 5/2019. 

 

    Hlasovanie poslancov č.23: ZA:              24                                                                                           

                               PROTI:            -                                                 

                               ZDRŽAL SA:        -  

                               NEHLASOVALI:     13 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

12. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-  

    tičných fondov.          _ 

    Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom 

"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova 

sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa".   
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       U z n e s e n i e  číslo 327/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova 

sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu 

poskytovania sociálnych služieb v zariadení z inštitu-

cionálnej formy na komunitnú – Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-

2017-17, ktorého ciele sú v súlade s Národnými prioritami 

rozvoja sociálnych služieb SR pre roky 2015-2020 

a Regionálnou investičnou a územnou stratégiou Trenčian-

skeho kraja na roky 2014-2020; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
          poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 

242 500,00 EUR. 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených  
výdavkov z rozpočtu TSK.  

 

       Spoločné hlasovanie poslancov č.24: ZA:              29                                                                                                       

                                           PROTI:            -                                                    

                                           ZDRŽAL SA:        -     

                                           NEHLASOVALI:      9   

                                           POČET POSLANCOV: 47 

  

12.  

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská 

republika - Česká republika 2014-2020 s názvom "Zlepšenie 

dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny".    _ 

 

U z n e s e n i e  číslo 328/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 8.7.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč-
ného príspevku v rámci programu Interreg V-A SK-CZ      

za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dopravnej 

dostupnosti Bošáckej doliny“, ktorého predkladateľom je 

Trenčiansky samosprávny kraj. Ciele projektu sú v súlade  

s platným Územným plánom Veľkého územného celku Tren-

čianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho          

a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja    

na roky 2013 – 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami    
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poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov 

projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 101 853,50 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu  
   TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov  
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

 

       Spoločné hlasovanie poslancov č.24: ZA:              29                                                                                                       

                                           PROTI:            -                                                    

                                           ZDRŽAL SA:        -     

                                           NEHLASOVALI:      9   

                                           POČET POSLANCOV: 47 

 

12.    

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa s názvom "Lepší Trenčiansky kraj".  _ 

 

       U z n e s e n i e  číslo 329/2019 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo a  

 

       s ch v a ľ u j e 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Lepší 
Trenčiansky kraj“ realizovaného v rámci výzvy na pred- 

kladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Inteligentný a lepší samosprávny kraj – Kód výzvy: OP EVS 

DOP-PO1-SC1.1-2019-1, ktorého ciele sú v súlade s cieľmi 

operačného programu Efektívna verejná správa, 

rozvojovými dokumentmi Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a so špecifickou prioritou rozvoja regiónu      

na úrovni SR v súlade s uznesením vlády SR č. 580/2018 

k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra 

v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu 

na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
          poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
     realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových  

     oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade  

     s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne  

     do výšky 175 000,00 EUR. 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených     
   výdavkov z rozpočtu TSK.  

 

       Spoločné hlasovanie poslancov č.24: ZA:              29                                                                                                       

                                           PROTI:            -                                                    

                                           ZDRŽAL SA:        -     

                                           NEHLASOVALI:      9   

                                           POČET POSLANCOV: 47 
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13. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania      
    a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.  _ 

    Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja 

 

    U z n e s e n i e  číslo 330/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 8.7. 2019 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    dokument „Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelá-  

    vania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030“, ktorý bol 

    vypracovaný v rámci projektu „Podpora partnerstva a dialógu  

    v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ z Operač-  

    ného programu Efektívna verejná správa. 

 

    Hlasovanie poslancov č.25: ZA:              28                                                                                           

                               PROTI:            -                                                 

                               ZDRŽAL SA:        -  

                               NEHLASOVALI:     10 

                               POČET POSLANCOV: 47 

 

 

14. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčian- 
    skeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa 20.11. 2017 –  

    zmena členstva v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK.  

    Predkladal: Ing. Jozef Trstenský–poslanec Z TSK a podpredseda TSK 

 

    U z n e s e n i e  číslo 331/2019 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 08.07.2019 

 

    s ch v a ľ u j e 

    zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

    kraja číslo 4/2017 odsek II. bod 8. zo dňa 20.11. 2017 takto: 

 

    I. 

    o d v o l á v a  

    poslanca Mgr. Michala Ďureje, PhD. z funkcie člena Komisie  

    legislatívno-právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samo-  

    správneho kraja  

     

    II. 

    v o l í   

    poslankyňu RNDr. Vieru BEŇOVÚ do funkcie člena Komisie  

    legislatívno-právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samo- 

    správneho kraja.  

 

    Hlasovanie poslancov č.26: ZA:              27                                                                                           

                               PROTI:            -                                                 

                               ZDRŽAL SA:        2  

                               NEHLASOVALI:      9 

                               POČET POSLANCOV: 47 
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15. Diskusia – Rôzne.          _ 

a) Stanovisko Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
k novele zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorú 

predkladá skupina poslancov za poslanecký klub Most-Híd.  __ 

       Predkladal: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.- poslanec Z TSK  

                                                     a podpredseda TSK 
 

U z n e s e n i e  číslo 332/2019 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 08.07.2019 

 

v y j a d r u j e  

nesúhlas so zámerom skupiny poslancov Národnej rady Sloven- 

skej republiky za poslanecký klub Most-Híd, ktorý predkla- 

dajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh 

novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Zámer 

poslaneckého klubu zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane  

na daňovníka výrazne obmedzí rozvojové aktivity samospráv.  

       Schválenie predmetného návrhu by malo za následok výpadok  

       vo výške viac ako 144 miliónov eur, ktoré by samosprávam  

       chýbali pri poskytovaní služieb pre ľudí v regiónoch  

       v podobe lepšieho vzdelávania, sociálnej starostlivosti  

       alebo iných rozvojových investícií, či už ide o opravy  

       cestnej infraštruktúry alebo rozvoj kultúry a športu.  

       Tento návrh poškodzuje samosprávne kraje, mestá i obce.  

       Chýbajúce finančné prostriedky pocítia všetci občania,  

       nielen tí, ktorým bude pridaných 7 € mesačne.  

       Žiadame, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  

       v prípade schválenia tohto návrhu našli formu ako  

       kompenzovať chýbajúcich 144 miliónov v rozpočtoch územných  

       samospráv.  

 

       Hlasovanie poslancov č.27: ZA:              29                                                                                           

                                  PROTI:            -                                                 

                                  ZDRŽAL SA:        1  

                                  NEHLASOVALI:      8 

                                  POČET POSLANCOV: 47 

 

 

 

Trenčín,    9.7.2019 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

 

 

 

                                 Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r. 

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho 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 

z XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 8. júla 2019. 
 

302/2019 - Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov  

           zápisnice a programu rokovania).  

303/2019 - Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII.  

           zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja.   

304/2019 – Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov  
v budove - škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 

1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, 

k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

305/2019 - b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bre-  

              mena v k.ú. Nemšová od vlastníčky Júlie Lubinovej,  

              Nemšová.  

306/2019 –   c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku –  
              pozemku registra "C" parc. č. 3437 vo vlastníctve  

              TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/8  

              vo vlastníctve Jozefa Bátoru a manž. Janky v k.ú.  

              Bánovce nad Bebravou.    

307/2019 – d) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku –  

              pozemku registra "C" parc. č. 4692/11 vo vlast- 

              níctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7  

              vo vlastníctve Jána Hanku a manž. Tatiany v k.ú.  

              Bánovce nad Bebravou.   

308/2019 – e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriade-  

              nie zákonného vecného bremena na pozemku registra 

              "C" parc. č. 1682/5 k.ú. Púchov v prospech Slovak  

              Telekom, a. s., Bratislava.      

309/2019 – f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria-  

              denie zákonného vecného bremena na pozemku registra  

              "C" parc. č. 299 k.ú. Šišov v prospech Slovak  

              Telekom, a. s., Bratislava.   

310/2019 – g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria- 

              denie zákonného vecného bremena na pozemku registra  

              "E" p. č. 119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech  

              Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.  

311/2019 – h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria- 

              denie zákonného vecného bremena na pozemku registra 

              "C" parc. č. 1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stre- 

              doslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.  

312/2019 – i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria- 

              denie zákonného vecného bremena stavbou "Udiča –  

              Pri družstve – rozšírenie NNK" na pozemku registra  

              "E" p.č. 280/15 k.ú. Udiča v prospech Stredoslo- 

              venskej distribučnej, a.s., Žilina.   

313/2019 – j) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zria- 

              denie zákonného vecného bremena stavbou "Udiča  
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              Prosné vývod NNK, Hladký" na pozemku registra "E"  

              p.č. 280/15 k.ú. Udiča v prospech Stredoslovenskej  

              distribučnej, a.s., Žilina.  

314/2019 – k) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy 

              správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho  

              kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568. 

315/2019 – Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných  

           pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl.  

           Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.  

316/2019 – Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho  

           kraja na roky 2019-2021 (2.zmena).   

317/2019 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým 

           sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016  

           a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čias- 

           točnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

           žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku  

           zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej 

           jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok  

           úhrady týchto príspevkov.      

318/2019 – Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov  

           k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.      

a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej 
odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom 

Rastislavova 332, 972 71 Nováky.   

319/2019 – b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej  

              školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zlož- 

              kami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491,  

              Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491,  

              Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.   

320/2019 – c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej lis- 

              tine Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, 

              so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.  

321/2019 – Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej 

           starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prie- 

           vidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022."  

322/2019 - Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie ener- 

           getickej efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčian- 

           skeho samosprávneho kraja prostredníctvom energetickej  

           služby s garantovanou úsporou energie.    _ 

a) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie 
energetickej efektívnosti budov v správe Strednej 

odbornej školy v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve 

TSK prostredníctvom garantovanej energetickej 

služby.   

323/2019 – b) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie  

              energetickej efektívnosti budov v správe NsP  

              Považská Bystrica vo vlastníctve TSK prostredníc- 

              tvom garantovanej energetickej služby.  

324/2019 – c) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie  

              energetickej efektívnosti budov v správe NsP Prie- 

              vidza so sídlom v Bojniciach vo vlastníctve TSK  



32 
 

              prostredníctvom garantovanej energetickej služby.  

325/2019 – d) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie  

              energetickej efektívnosti budov v správe NsP Myjava  

              vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej  

              energetickej služby.  

326/2019 – Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktuali- 

           zácia 5/2019.  

327/2019 – Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti  

           o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych  

           štrukturálnych a investičných fondov.     

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o ne- 
návratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 

s názvom "Vytvorenie podmienok pre deinštituciona-

lizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kocha-

novce - I. etapa".   

328/2019 – b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o ne- 

              návratný finančný príspevok v rámci programu  

              Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  

              2014-2020 s názvom "Zlepšenie dopravnej dostupnosti  

              Bošáckej doliny".   

329/2019 – c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o ne- 

              návratný finančný príspevok v rámci Operačného  

              programu Efektívna verejná správa s názvom "Lepší  

              Trenčiansky kraj".    

330/2019 – Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania      

           a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku  

           2030.   

331/2019 – Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva  

           Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa  

           20.11. 2017 – zmena členstva v Komisii legislatívno- 

           právnej pri Z TSK.  

332/2019 - Diskusia – Rôzne.          

a) Stanovisko Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja k novele zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príj-

mov, ktorú predkladá skupina poslancov za poslanecký 

klub Most-Híd.   

        

 


