
Z á p i s n i c a  

z XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2. 5. 2016 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

    a programu rokovania). 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO 

    a) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –  

       kancelária na 5. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV  

       7098, k.ú. Trenčín.  

b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy 
Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov nadobudnutého z nená- 

vratného finančného príspevku prostredníctvom projektu 

"Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove".  

c) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

parc.č. 2208/17, 2208/18 k.ú. Trenčianske Bohuslavice. 

d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a 
predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. 

č. 1175/4 k.ú. Ilava. 
 

 4. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty  

    za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej  

    autobusovej doprave za rok 2015 zmluvným dopravcom. 

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 
 

 5. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       za rok 2015.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného       

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-  

neho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2015.  

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 6. Návrh na zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2016 - 2018 (1. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016 o poskyto-  

    vaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym  

    samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z.  
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    o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov.                                                                        

    Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odb.zdrav.a SP 
 

 8. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.  

    polrok 2016. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

 9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 

10. Záver. 

 

 

R o k o v a n i e: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

    a programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

 

         Dnešné XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných.  

    Aj toto zastupiteľstvo, už po tretí krát, môžu občania  

    sledovať on-line na internete.  

    Oznámil neprítomných poslancov, ktorí sa vopred ospravedlni- 

    li – Ing. Trstenský, MUDr. Steiner, PaedDr. Porubcová,  

    Ing. Chochlík, Ing. Hort, od 7 zatiaľ nemáme ospravedlnenie,  

    Ing. Bagin oznámil neskorší príchod.  

         Skonštatoval, že z celkového počtu 45 poslancov bolo  

    v úvode rokovania prítomných 33 poslancov, čím je zasadnutie  

    uznášania sa schopné.  

 

         Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli  

    navrhnutí:  

       I.  overovateľ: doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD.   

       II. overovateľ: Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ.  
      

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 33 poslancov.  

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 32-ZA, 1-SA  

    ZDRŽAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

    dňa 2.5.2016  prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov  

    zápisnice podľa predloženého návrhu.  

                                       (viď uznesenie č. 360/A) 

 

         Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisova- 

    teľku Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasova-  

    cieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Jana  

    Paulínyová a Mgr. Veronika Rezáková.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 36-ZA, Zastupi-  

    teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 prerokovalo 

    a  s ch v á l i l o  program dnešného XVIII. zasadnutia  

    podľa pozvánky. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  
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          U z n e s e n i e  číslo 360/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na marcovom zasadnutí zastupiteľstva 21.3.  

    2016 bolo prijatých 17 uznesení bez ukladacieho charakteru.  

    Ostatné uznesenia, prevažne k prebytočnému majetku, sú dlho-  

    dobého charakteru.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 34-ZA, NEHLASOVA- 

    LI-2, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02. mája  

    2016 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVII. zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK, k čomu bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 361/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO 

a) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov – 
kancelária na 5. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV 

7098, k.ú. Trenčín.          

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o prenájom priestorov – 

      kancelárií v budove nášho úradu pre Maticu slovenskú,  

      za znížené nájomné vo výške 80,- eur/m2 za rok, ako  

      prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 4: 34-ZA,  

      ZDRŽALI SA-2, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      02.05.2016 prerokovalo a  u r č i l o  prenájom nebytových  

      priestorov na 5. nadzemnom podlaží (NP) administratívnej  

      budovy Úradu TSK pre Maticu slovenskú, Martin podľa  

      predloženého návrhu, a zároveň  s c h v á l i l o   

      prenájom uvedených nebytových priestorov pre Maticu  

      slovenskú, Martin, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

      K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 362/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 3. b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy  

       Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov nadobudnutého z nená-  

       vratného finančného príspevku prostredníctvom projektu  

       "Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove".     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o technické zhodnotenie  

       majetku z NFP, vzhľadom na hodnotu majetku je potrebný  

       súhlas zastupiteľstva. Zverenie do správy Gymnázia  

       Púchov, po súhlase riadiaceho orgánu a zastupiteľstva je  

       na dobu neurčitú.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 36-ZA,  

       NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zverenie  

       majetku TSK: - dlhodobý hmotný majetok: navýšenie hodnoty  

       majetku TSK v správe organizácie, po zrealizovaní  

       projektu „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove –  

       I. etapa“ - do správy Gymnázia Púchov, podľa predloženého  

       návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

                 U z n e s e n i e  číslo 363/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. c) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

       parc.č. 2208/17, 2208/18 k.ú. Trenčianske Bohuslavice.  

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o dva pozemky, o odpredaj  

       požiadal p. Berák, vlastník susedných pozemkov,  

       pre investičný zámer, na ktorý mu odpredala pozemky aj  

       obec. Navrhujeme odpredaj ako prípad hodný osobitného  

       zreteľa za znaleckú cenu s tým, že kupujúci uhradí aj  

       náklady na znalecký posudok.  

       p. predseda: - pre schválenie je potrebná 3/5 väčšina  

       hlasov všetkých poslancov. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 35-ZA, ZDRŽALI  

       SA-2, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.  

       2016 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

       nosti uvedeného nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlast- 

       níctve TSK, v správe Správy ciest TSK, v obci Trenčianske  

       Bohuslavice,  u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného  

       nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK - Milanovi  

       Berákovi, trvale bytom Trenčianske Bohuslavice, podľa  

       predloženého návrhu, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

       a zároveň  s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného nehnu- 

       teľného majetku TSK - Milanovi Berákovi, trvale bytom  

       Trenčianske Bohuslavice, ako prípad hodný osobitného  

       zreteľa. K uvedenému bolo prijaté  
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       U z n e s e n i e  číslo 364/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a      

       predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc.  

       č. 1175/4 k.ú. Ilava.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o 2 m2, odpredaj súvisí  

       s investičnou akciou Slovenského vodohospodárskeho  

       podniku, TSK po dokončení akcie odpredáva zabratý pozemok 

       pod stavbou žiadateľa.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 37-ZA, Zastu-  

       piteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 prero-  

       kovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnu-  

       teľného majetku (pozemku) vo vlastníctve TSK, v správe 

       Správy ciest TSK, u r č i l o  prevod uvedeného prebytoč- 

       ného nehnuteľného majetku TSK SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁR- 

       SKEMU PODNIKU, š.p., Banská Štiavnica, a zároveň  

       s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného nehnuteľného  

       majetku TSK SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, š.p.,  

       Banská Štiavnica, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 365/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 4. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty  

    za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej  

    autobusovej doprave za rok 2015 zmluvným dopravcom.   

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

           

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: – skomentoval predloženú správu. Na území TSK  

    realizujú služby vo verejnom záujme zmluvní dopravcovia –  

    SAD Trenčín a SAD Prievidza, ktorým v priebehu roka 2015 TSK 

    poskytol mesačné preddavky na úhradu náhrady preukázanej  

    straty za poskytované služby vo verejnom záujme. 

    Po prerokovaní v komisiách bola vznesená pripomienka k výške     

    ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za vypracovanie  

    Analýzy o stave v prímestskej autobusovej doprave a konku-  

    renčných prepravných módov v rokoch 2010-2011 na území TSK 

    vo výške 50 tis. eur, objednaná SAD Trenčín, a.s.  

    a spracovaná Výskumným ústavom Žilina. K zdôvodneniu  

    oprávnenosti týchto nákladov bolo zvolané hlav. kontrolórom  

    TSK pracovné stretnutie za účasti zástupcov TSK a zástupcu  

    gen. riaditeľa SAD Trenčín. Po preskúmaní sa zástupcovia TSK  

    zhodli na tom, že spracovanie analýzy nebolo vopred  

    konzultované s TSK, nemá vplyv na zníženie EON pre rok 2015  
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    a 2016 a výpovedný obsah pre prímestskú autobusovú dopravu.  

    Taktiež nebol dodržaný postup v zmysle prílohy a dodatku  

    zmluvy, preto TSK neakceptuje uvedený náklad (52.500,- eur,  

    t.j. vrátane primeraného zisku) ako súčasť EON za rok 2015.  

    Na základe záverov Rady predsedov komisií pri Z TSK zo dňa  

    18.4.2016 bola výška preukázanej straty u SAD Trenčín za rok  

    2015 znížená o túto čiastku. V zmysle zmluvy poskytol TSK  

    dopravcom príspevok z rozpočtu za I.-III. štvrťrok 2015:  

    - pre SAD Trenčín vo výške 10.841.211,- eur, a pre SAD  

    Prievidza 6.305.628,- eur. Doplatok za IV. štvrťrok  

    predstavuje pre SAD Prievidza sumu 32.150,- eur, pre SAD  

    Trenčín zníženú sumu 449.126,- eur.  

    p. predseda: - dali sme robiť externý audít na obe SAD,  

    ktorý tiež upozornil, že uvedená čiastka tam nemá byť.  

    PhDr. Škultéty: – informatívnu správu by sme mali zobrať 

    na vedomie, ale ideme ju schvaľovať.  

    - tržby z cestovného sú nižšie o 1.566.229,- eur oproti  

    predpokladu, čo ovplyvnilo výšku preukázanej straty aj  

    doplatku zmluvným dopravcom. Spýtal sa, akou sumou alebo 

    percentuálne ovplyvní výpadok tržieb výšku doplatku ako  

    nenaplnenie rozpočtu.  

    Ing. Krátky: - pravidelne diskutuje k povinnej dotácii,  

    ktorá vzrástla za 10 rokov zo 6 na 18 mil., hrozilo nám 21  

    mil.. Je dobre, že nie všetko schválime, čo nám predkladá  

    partner. Urobil si analýzu, v plnení nákladov je podiel  

    mzdových nákladov 24%, oni vykazujú 23,5. Treba preveriť aj  

    odpisové sadzby, v správnej réžii je časť miezd. Stále je  

    potrebné rokovať s partnerom, druhý zmluvný partner je  

    lacnejší. Treba dohliadnuť na kúpu nových autobusov, nakoľko  

    nebol definovaný spôsob dodania. Ako námet na rokovanie  

    uviedol, že jedným zmluvným parterom nevytvoríme trhové  

    prostredie, navrhol vypovedať časť zmluvy s týmto partnerom, 

    kde sa uvádza, že na ich linkách nie je možné využiť iného  

    dopravcu.  

    p. predseda: - reagoval na p. poslancov. K Dr. Škultétymu -     

    vždy bol takýto názov materiálu, uznesenie je v dvoch  

    častiach - berie na vedomie a schvaľuje. Bez zastupiteľstva  

    si nedovolí zaplatiť náhradu preukázanej straty, objednali  

    sme aj audít, ktorý náhradu posudzuje, niektoré položky sme 

    im vyškrtli. Ing. Krátky je členom komisie pre rokovanie          

    so SAD. Uvítame každý návrh, ktorý pomôže znížiť náklady.  

    Platíme o 1,8 mil. eur menej oproti roku 2014.  

    JUDr. Pleva: – nižšie plnenie tržieb je do výšky 90%.  

    V rámci Slovenska je pokles cestujúcich o 4%, hlavne  

    v kategórii žiakov a študentov. Výšku EON v Trenčíne  

    ovplyvňuje hlavne modernizácia žel. trate vplyvom zachádzok 

    prímestskej dopravy, na čo TSK dopláca cez 214 tis. eur  

    ročne. TSK robí aktivity, aby trasy boli čo najskôr  

    sprejazdnené. Zníženie tržieb bolo u SAD Trenčín vyššie,  

    súvisí so zlučovaním a rušením škôl, i využívaním osobnej  

    dopravy. Budeme robiť kampaň na školách pre získanie  

    cestujúcich (kredity, bonity kariet), robíme maximum a  

    s dopravcom nie vždy nachádzame spoločnú reč.  
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    p. predseda: - na Považí je zníženie tržieb u SAD Trenčín  

    ovplyvnené aj vlakmi zdarma.  

    JUDr. Pleva: – od 1.8.2015 sme ako prví na Slovensku  

    zaviedli nultú tarifu a reagovali na požiadavky miest  

    a obcí, čím suplujeme MHD, v Partizánskom rozšírime  

    prímestskú dopravu tam kde nie je MHD.  

    PhDr. Škultéty: - spýtal sa, ak zo zmlúv, ktoré boli  

    Podpísané, dopravca navrhne plán tržieb a tieto nesplní,  

    strata ide na ramená VÚC. 

    p. predseda: - áno, podľa vzorca EON. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 8: 35-ZA, 2-SA  

    ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

    dňa 02.05.2016 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

    Informatívnu Správu o náhrade preukázanej straty za zreali- 

    zované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

    doprave za rok 2015 zmluvným dopravcom, a zároveň  s ch v á-    

    l i l o  úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty  

    za IV. štvrťrok 2015 pre SAD Prievidza a SAD Trenčín, 

    v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 366/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

  

 5. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       za rok 2015.            

       Predkladala: Ing. Renáta Ozimová–vedúca odboru finančného       

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       p. predseda: - navrhol súčasne predložiť aj stanovisko  

       hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK.  

       Ing. Ozimová: - návrh Záverečného účtu TSK za rok 2015  

       je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových  

       pravidlách, obsahuje všetky zákonné údaje, je zavŕšením  

       rozpočtového procesu za rok 2015. Zostatok finančných  

       prostriedkov za rok 2015 - prebytok 14.643.142,87 eur 

       bude v zmysle zákona 583/2004 Z.z. použitý aj na tvorbu  

       rezervného fondu a peňažného fondu. Súčasťou  

       je aj programový rozpočet a tabuľková časť. Účtovná časť 

       bola v zmysle zákona overená nezávislou audítorskou  

       spoločnosťou BDR, so stanoviskom, že poskytuje pravdivý a  

       verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015, v súlade 

       so zákonom o účtovníctve. Návrh bol prerokovaný  

       vo všetkých komisiách a zverejnený 15 dní pred rokovaním  

       zastupiteľstva. K návrhu neboli podané žiadne  

       pripomienky. Požiadala o schválenie záverečného účtu  

       za rok 2015 s výrokom – celoročné hospodárenie sa schva-  

       ľuje bez výhrad. 

       Ing. Horváth: - predniesol stanovisko k návrhu závereč-  

       ného účtu (ZÚ), ktoré bolo spracované v zmysle zákona  

       302/2001 a jeho noviel. Cieľom je posúdenie s platnou  
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       legislatívou. Materiál je veľmi dobre spracovaný. ÚHK  

       bola vykonaná kontrola použitia účelových prostriedkov  

       (KV a dlhovej služby), so záverom bez zistení.  

       Skonštatoval, že pokračujeme v hospodárení s veľmi dobrým  

       prebytkom. Vysporiadanie prebytočného majetku bude  

       dlhodobá záležitosť, pohľadávky nám žiaľ narástli,  

       v záväzkoch je zlý trend, týka sa hlavne zdravotníctva,  

       čo bude treba riešiť celospoločensky. Napriek snahe TSK  

       o riešenie, aj zo strany nemocníc, je to náročné. Dlhová  

       služba ide podľa platnej zmluvy, nevyužívame možnosť  

       čerpania úverových zdrojov, vedenie sa snaží riešiť  

       výdavky prebytkom zdrojov. Skonštatoval, že predložený  

       návrh záverečného účtu obsahuje všetky zákonné náleži-  

       tosti, bol zverejnený, odporučil schváliť návrh ZÚ bez  

       výhrad.  

       Mgr. Kaščáková: - ZÚ si prečítala, je pekne napísaný,  

       pochválila viaceré - snahu o šetrenie, pokles bežných  

       výdavkov, konzervatívny prístup k rozpočtovaniu podielu  

       dane z príjmu FO. Spracovatelia na jej pripomienku  

       doplnili merateľné ukazovatele za minulé roky, ale  

       výpovedná hodnota je sporná. Z merateľných ukazovateľov  

       nevieme, či je vývoj zámerný alebo náhodný, napr.  

       rozhodlo sa o vyradení Obchodnej akadémie Ilava, ale  

       rozpočtujeme nárast žiakov na OA, zdôvodnenia sú  

       formálne. Šetríme na opravy ciest vďaka elektronickému  

       obstarávaniu, ale treba vidieť nastavenie hodnôt zákazky. 

       U SAD sme docielili rokovaniami zníženie výdavkov o 1,9 

       mil., malo byť ísť o zníženie reálnych nákladov, nie len  

       o posun odpisovania. Treba reagovať na faktor klesania  

       počtu cestujúcich voči PHSR, je nelogický ďalší nákup  

       autobusov. Ocenila pokles výdavkov na údržbu telekomu- 

       nikačnej techniky - v roku 2014 sme minuli 475 tis. eur, 

       v roku 2015 len 162 tis., ale chýba vysvetlenie, podobne  

       aj k nárastu v časti Štúdie, expertízy, posudky, oproti  

       roku 2014. Podobne Audít, účtovníctvo - Externé služby je 

       pokles zo 153 tis. na 77 tis. eur. Investičné akcie  

       z vlastných zdrojov boli čerpané len na 46%, t.j.  

       kapitálové výdavky by mali byť plánované reálne. Ako  

       zásadné uviedla kompetencie p. predsedu a rozpočtové  

       opatrenia (245 za minulý rok), či boli všetky urgentné 

       že nepočkajú na zastupiteľstvo, ktoré má základnú  

       kompetenciu rozhodovať o rozpočte. Potom sa stane, že  

       presťahovanie SZŠ nestojí 140, ale 350 tis. eur,  

       prostriedky na nezrealizované investičné akcie sa  

       presúvajú na iné, čo nie je efektívne. Veľa zmien  

       v rozpočte sa deje cez rozpočtové opatrenia. Záverečný  

       účet je naoko dobrý, ale má veľa nevyjasnených položiek.  

       p. predseda: - neočakávali sme ani nebudeme očakávať  

       pozitívne slová od vás. Nikto opticky nešetrí, čo  

       záverečný účet potvrdzuje. Reagoval na spomenuté  

       nepravdivé veci. Zrušená OA v Ilave je stále elokované  

       pracovisko OA v Pov. Bystrici, ďalšia OA je v Trenčíne  

       a v Prievidzi. Už druhý rok dávame prednosť školám  
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       s odborným vzdelávaním, čo vyžadujú zamestnávatelia  

       v našom kraji, aby absolventi končili nie na úradoch  

       práce, ale na trhu práce. Na Správe ciest si môžete  

       overiť ako sa tvorí predbežná hodnota zákazky na cesty. 

       Za rok 2015 sme ušetrili vďaka verejnému obstarávaniu 2,5  

       mil. eur, čo môžeme použiť pre ďalšie školy. Do nemocníc  

       nedávame prístroje len tak, ale dávame veľké finančné 

       prostriedky, ktoré tam ešte pôjdu. K SAD – sa znižujú  

       počty prepravených osôb, v roku 2014 sme prehodnotili  

       počet km pre SAD, rokovali sme a rokujeme so samosprá-  

       vami kraja, aby sme km znížili, ale nedopustíme zamedziť 

       cestovaniu občanom kraja. Je rád, že máme audítorské  

       služby. Urobili sme 245 rozpočtových opatrení. Hlavným  

       dôvodom nezrealizovaných investičných akcií bola zlá  

       príprava zo strany organizácií v zriaďovateľskej  

       pôsobnosti (aj od SZŠ), tento rok je to pripravené inak.  

       V škole Pod Sokolicami je problém s verejným obstaráva-  

       ním, je stále alokovaných 700 tis.. Do krajského mesta           

       Trenčín dávame veľa peňazí hlavne na stredné školstvo,  

       minule ste tu nebola, keď sme schvaľovali kofinancovanie  

       na projekt SOŠ E. Belluša. Dávame prostriedky na hrad –  

       prístup cez južné opevnenie, odstránenie skleníka.  

       Ak chcete znefunkčniť Úrad TSK, môžete dať návrh na uzne-  

       senie na zrušenie kompetencií na rozpočtové opatrenia  

       a môžeme zvolávať zastupiteľstvo každý týždeň. 

       Na posypový materiál sme nedali zbytočné peniaze, je  

       na to predpis ministerstva dopravy, že musíme naplánovať  

       istý objem solí, ale nevieme aká bude zima. Zásoby sa  

       nestratia, o to menej sa nakúpi nabudúce, musíme  

       naplánovať istý objem solí.  

       KOCR má nový časopis, informujú o regióne, zrejme sme  

       posledný kraj, ktorý nemal noviny.  

       Za tento záverečný účet sa nehanbí, dokázali sme veľa. 

       Minulý rok bolo naplánovaných veľa investičných akcií,  

       je už veľa vysúťažených a nachystaných zmlúv, o tom bude  

       rozhodovať zastupiteľstvo. Ak dnes schválime záverečný  

       účet a zmenu rozpočtu, naše organizácie môžu podpísať  

       vysúťažené zmluvy. Sprísnili sme prípravu podkladov.  

       K rozpočtovým opatreniam – sú všetky zverejnené 

       a k dispozícii poslancom. Nepýtala ste sa ani raz  

       na žiadne z nich, pán Krátky sa dotazuje často, vy nie.  

       Urobili sme veľa a budeme robiť naďalej, aby sme budúci 

       rok povedali, či sme boli úspešní. Za prvé roky sme  

       urobili veľa pre občanov, budúci rok svoju štvorročnú  

       prácu oznámi.   

       Mgr. Kaščáková: – poďakovala za vysvetlenie. Nechcela  

       spochybňovať nákupy, ale záverečný účet to nedostatočne  

       zdôvodňuje, nevidíme trend ukazovateľov – či je náhodný  

       alebo zamýšľaný, za pochodu sa to mení. Viac ako šetrenie  

       by bola efektivita fungovania VÚC. 

       p. predseda: - naplánované nezrealizované investície  

       nezmiznú, budeme rozdeľovať 7,3 mil. prostriedkov,  

       nevykonané vo výške 6,2 mil. eur sa presunú na tento rok,  
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       počkali sme so zmluvami koncom roka, aby nečakali  

       dodávatelia a investície sa dokončili.  

       Ing. Berec: - poukázal na dve veci - samospráva a verejná  

       správa je na účelné vynakladanie prostriedkov. Istá obec  

       prevádzkuje obchod, pre NKU to boli neefektívne vynalože-  

       né prostriedky, ale obec takú kompetenciu má.  

       Obce dostali hasičské autá, za čo poďakoval, ale zrejme  

       s tým, aby ich nemuseli použiť, čo sú zdanlivo neúčelne  

       vynaložené prostriedky, t.j. máme aj predchádzať.  

       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval na dialóg medzi  

       p. predsedom a p. poslankyňou ako funkčne najstarší    

       poslanec, nakoľko tu nie je prítomný p. Trstenský,  

       a porovnal vývoj hospodárenia a kompetencií na TSK,  

       nakoľko pán predseda je prvý krát predsedom, aj p.  

       poslankyňa je prvý krát poslankyňou. Vývoj nebol  

       jednoduchý, kompetencie prechádzali bez finančných  

       prostriedkov. Negatívne sme vnímali prvé volebné obdobie,  

       v druhom volebnom období sa začal realizovať rozvoj  

       okresov, čo ako vtedajší podpredseda mal na starosti.  

       Vtedy sa podarilo naštartovať investičný rozvoj  

       v okresoch, ale nastal veľký problém. Bol predkladateľ  

       uznesenia, ktorým zastupiteľstvo rozhodlo, že nebudeme  

       budovať novú budovu Úradu TSK. Svedkom je p. hlavný  

       kontrolór. Vtedajší p. riaditeľ aj prvý predseda TSK  

       konal tak, že zmluvu o dodávke výstavby budovy podpísali.  

       Bola podpísaná nevýhodná zmluva, s pokutou v prípade  

       nerealizácie asi 30 mil. Sk. Poslancom bol vtedy aj p.  

       Halabrín. Úvery sa brali na rekonštrukciu ciest, v rokoch  

       2009-2013 sa robilo najmenej. Bol aj členom Rady  

       predsedov komisií. Dnes cíti, že v jeho okrese veľa  

       urobeného nebolo a je rád, že teraz TSK efektívne  

       hospodári. Kľúčový je prebytok finančného hospodárenia  

       a operácií a znižovanie dlhu. V istom čase budova nemala  

       opodstatnenie (krajské a okresné úrady mali zaniknúť,  

       a mali sme sídliť tam). Máme tu iný systém verejnej  

       správy, s realizáciou verejného záujmu, ktorý nie je vždy  

       efektívny. Vynakladané peniaze nemáme tak dynamické ako  

       iné krajiny, šport, kultúru aj dopravu vnímame ako  

       službu. Sú tu podnikateľské subjekty, ktoré majú  

       garantovaný zisk a my ho dotujeme. Ak bude širšie  

       konkurenčné prostredie, kto bude voziť ľudí do  

       okrajových častí a aká bude potom refundácia straty.  

       V regionálnej samospráve je deficit informácií, využívali 

       sme služby iných médií a je na mieste, že sa Trenčianska  

       župa vydala vlastnou informačnou stratégiou. Voľby  

       do regiónov sú z hľadiska účasti druhé najhoršie,  

       po voľbách do európskeho parlamentu. Ak to chceme zmeniť, 

       treba ľuďom priblížiť aktivitami a prácou, čo je TSK.  

       Budúcnosť samosprávy je v oblasti hodnôt, ako je transpa-  

       rentnosť, otvorenosť, participácia a komunikatívnosť, čím  

       sa riadi vo funkcii primátora mesta, a väčšina to vníma  

       pozitívne. Mimoriadne dôležitá je empatia. V treťom roku  

       štvrtého funkčného obdobia TSK boli vypočuté hlasy.  
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       Poďakoval vedúcej finančného odboru aj p. hlavnému  

       kontrolórovi za spracovaný materiál, ktorý podporí.  

       Poďakoval, že usporené peniaze sú naplánované aj  

       do hornej Nitry a Partizánskeho. V kapitáloch sa myslí aj  

       na zdravotníctvo. Poprial, aby to čo vyplýva z nasledu-  

       júceho bodu a záverečného účtu bolo zrealizované, pre  

       všeobecnú spokojnosť občanov nášho kraja.   

       Mgr. Kaščáková: - reagovala na slová p. Bereca, že aj  

       účelnosť vynaložených prostriedkov je dôležitá. K SZŠ  

       uviedla, že nakoľko vynakladáme na nájom, je treba, aby  

       škola mala vlastné priestory. Zvýšili sa náklady na pre- 

       sťahovanie, už rok chátra budova, ktorú museli vyprázd- 

       niť, a v inej škole sa tlačia žiaci, či je to účelné. 

       Na KOCR sme dali prostriedky, ktorá má propagovať  

       turizmus, a nie VUC v novinách.  

       p. predseda: - ste členkou Rady školy pri SZŠ, viete  

       v akých podmienkach žijú. Chýbajú laboratóriá, urobili  

       sme všetko pre to, aby od septembra mohli byť v nových  

       priestoroch. Je rád, že sa stavba realizuje, môžeme  

       ukázať podklady. 

       Mgr. Tám: - poďakoval spracovateľom materiálu, aj p.  

       predsedovi a zamestnancom úradu za výsledky, Finančná  

       komisia odporučila záverečný účet schváliť.  

       PaedDr. Kubičár: - vyjadril sa k rozpočtových opatreniam.  

       Nevyzerajú systémovo, ako riaditeľa sa ho týkalo  

       rozpočtové opatrenie – projekt úradu vlády, ktorý sme aj  

       tu schvaľovali ako predfinancovanie s tým, že môžeme  

       financovať len skutočné výdavky a faktúry. Nebolo  

       možné dostať zálohu a vyúčtovať s krajom, ale až budú  

       aktivity projektu hotové môžeme žiadať o 10%. Ak by to  

       išlo cez zastupiteľstvo, nie sme schopní 10% financovať.  

       Musel komunikovať s odborom školstva a financií, bolo to  

       rozhodnutie viacerých a je rád, že proces prebehol  

       za pár dní. Inak by sme čakali na májové zastupiteľstvo  

       a nestihli lehotu projektu. OvZP potrebujú často  

       v krátkom čase povolenie na rozpočtové opatrenie, čo by  

       bolo cez zastupiteľstvo zdĺhavé až nerealizovateľné.  

       p. predseda: - takýchto rozpočtových opatrení bolo  

       v minulom roku 71, na každom je podpísaných aspoň 6 ľudí. 

       Mgr.  Abramovičová: - je starostkou 4. volebné obdobie a 

       je nová v zastupiteľstve, ale bola v kontakte s TSK.  

       Nastúpenú cestu p. predsedom vníma pozitívne, je vidno  

       pozitívne kroky a tieto aj propaguje. Kto pracuje, robí  

       aj chyby, v samospráve býva realita iná. Kopaničiarsky  

       región nemôže SAD-kám prinášať zisk a efektívnosť.  

       Žiadali sme nerušiť spoje na kopaniciach, našli sme  

       kompromis a TSK nám spoje nezrušil, čím zachoval život  

       v týchto končinách. Na myjavsku sa 25 rokov do ciest  

       neinvestovalo, ale postupne sa veci budú naprávať.  

       Na minulom zastupiteľstve vzniesla interpeláciu, a 

       poďakovala za prístup odboru dopravy a stretnutie, našli  

       sme riešenie, výsledky sú už na svete.  

       Mgr.  Michalec: - k obom stranám diskusie – nepovažuje  
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       p. Kaščákovú za nekompetentnú sa vyjadrovať, za dva roky  

       pán Baška nemá zlé výsledky, trecie plochy budú stále.  

       V novinách sa každý snaží propagovať, je to uhol pohľadu,  

       vyriešia to ľudia zase pri voľbách. Dokument už dlho  

       prejednávame a nič nezmeníme, rok nedopadol zle.  

       Koncepčnosť v doprave by mala byť väčšia, autobusovú  

       dopravu budeme každoročne riešiť. P. Božik má pravdu,  

       ekonomická efektivita nemôže byť kritériom činnosti  

       verejných orgánov. Diskusiu berie ako zdravú.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 33-ZA, 2-SA  

       ZDRŽALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK 

  na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 prerokovalo v súlade  

  s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  

  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh  

  Záverečného účtu TSK za rok 2015 a  s c h v á l i l o   

  1. prebytok rozpočtového hospodárenia TSK za rok 2015 

       2. tvorbu peňažných fondov v zmysle predloženého návrhu 

       3. Záverečný účet TSK za rok 2015 s výrokom celoročné  

          hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

       K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 367/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-  

neho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2015.       

       Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       (komentár je uvedený v rámci bodu 5.a))    

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 34-ZA, 2-SA  

       ZDRŽALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK 

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2016 prerokovalo a  v z a -    

       l o  na  v e d o m i e  Stanovisko hlavného kontrolóra  

       TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2015, v prijatom   
 

                             U z n e s e n í  číslo 368/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 6. Návrh na zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2016 - 2018 (1. zmena).       

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Ozimová: - predniesla návrh na zmenu Rozpočtu TSK  

    na roky 2016-2018 – I. zmena. Dôvodom boli dve skutočnosti –  
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    zapracovať do rozpočtu investičné akcie z roku 2015, ako aj  

    priaznivé hospodárenie TSK. V príjmovej časti navrhujeme  

    zvýšenie bežných príjmov a kapitálových príjmov, vo výdavko- 

    vej časti ide o zmeny bežných a kapitálových výdavkov,  

    v zmysle predloženej správy. Po zmene rozpočtu bude bežný 

    rozpočet prebytkový v sume 15.982.035,- eur, kapitálový bude  

    schodkový v sume – 27.565.850,- eur a finančné operácie 

    prebytkové v sume 11.583.815,- eur. Schodok kapitálového  

    rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných  

    operácií. Návrh na zmenu rozpočtu bol prerokovaný vo  

    všetkých komisiách a tieto odporučili návrh schváliť.  

    Ku zverejnenému návrhu neboli podané žiadne pripomienky.  

    p. predseda: - vystúpil ku zmene rozpočtu na roky 2016- 

    2018. Prebytok rozpočtu za rok 2015 bol vo výške 14 mil.  

    eur, 10% je povinnosť odviesť do rezervného fondu, zvyšok  

    možno rozdeliť uznesením zastupiteľstva. Na kapitálové  

    výdavky budeme rozdeľovať sumu 13.532 tis. eur, z toho časť  

    pôjde na nezrealizované projekty minulého roka, na nové  

    invest. akcie 7,3 mil. eur, ktoré pribudli do rozpočtu  

    lepším výberom dane z príjmu FO (časť nahradila daň z mot.  

    vozidiel) a úsporami na verejných obstarávaniach. Snažíme sa  

    prostriedky deliť rovnomerne do okresov kraja. Uviedol  

    najdôležitejšie veci, ktoré chceme za ušetrené v tomto roku  

    zrealizovať. Do školstva pôjdu takmer 2 mil. eur na rekon- 

    štrukcie laboratórií gymnázií TSK, takmer 1 mil. eur dáme  

    do telocviční škôl, zvyšok na zlepšenie technického stavu  

    škôl a škol. zariadení. V oblasti kultúry sme našli na re-  

    konštrukciu skleníka a výstavbu novej budovy na hrade.  

    Zdravotníctvo dostane najviac oproti schválenému rozpočtu,  

    cez 4,1 mil. eur, hlavne na dostavbu operačných sál a chi-  

    rurgických pavilónov NsP Bojnice. Soc. zabezpečenie – musíme  

    splniť isté parametre (počet zamestnancov a bezbariérovosť). 

    Do oblasti dopravy pôjde naviac 360 tis. eur, na PD pre  

    čerpanie fondov EU a pre cestmajsterstvo Partizánske  

    a Bánovce n. B., na techniku. Záverom požiadal o schválenie  

    navrhovanej zmeny rozpočtu, ktorá vychádza z požiadaviek  

    regiónov i prioritných oblastí – školstva a zdravotníctva.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - podporil návrh, kráčame  

    správnym smerom, sedí tu už pár rokov, súčasným vedením sa  

    zvýšil objem prostriedkov do zdravotníctva a ciest, bojnic- 

    kej nemocnici treba pomôcť. Požiadal urýchliť proces u ciest, 

    je dobré, že sa komunikuje so starostami a primátormi.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - avizoval, že bude reagovať  

    na zmenu rozpočtu. Pre mesto Partizánske je dôležitá oprava  

    obvodového plášťa na spojenej škole, od septembra bude SOŠ  

    s názvom J.A. Baťu. Problémom bol atakovaný aj p. poslanec  

    Dvonč, člen mestskej rady. Je rád, že investícia bude  

    zrealizovaná. Požiadal aj o súčinnosť - pred školou je  

    chodník a cesta, cestu ideme rekonštruovať a je dôležitá  

    symbióza s investorom (TSK) a mestom Partizánske, aby práce  

    boli dokončené do júna, stavenisko bude pre dva subjekty.  

    Poďakoval aj za vypočutie na Komisii školstva, že škola aj  

    CSS dostane objem peňazí (havarijný stav hygienických  
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    zariadení na gymnáziu a výmena okien a investície do budovy 

    školy). Predniesol námet do zápisnice, nie ako zmenu roz- 

    počtu, ale ako súčasť rozpočtu na nový kalendárny rok -  

    participatívny komunitný rozpočet, ktorý zaviedol aj do roz- 

    počtu mesta Partizánske, diverzifikovaný na jednotlivé  

    okresy, by vytvoril priestor pre väčšiu akceptáciu významu  

    regionálnej samosprávy v očiach občanov a neformálnych  

    skupín v kontexte verejnej správy. Bude rád, ak participa-  

    tívny komunitný rozpočet bude budúci rok súčasťou Rozpočtu  

    TSK, jeho zavedením budeme z krajov prví.  

    p. predseda: - nebráni sa tomu, ak budú za aj poslanci.  

    Mgr. Michalec: – k otázke dopravy – úprava rozpočtu je 

    dobrá a podporí ju. Veľmi pozitívne hodnotí investovanie  

    do rekonštrukcie laboratórií a telocviční, K doprave –  

    v úprave rozpočtu máme aj PD na rekonštrukcie akcií: most  

    Podvažie, Poruba, Poriadie, Stará Turá, Skačany,   

    ktoré boli v rozpočte aj v roku 2015, prečo nie sú ešte PD 

    urobené?  

    JUDr. Pleva: – z časového hľadiska je proces VO k príprave  

    PD dlhodobý (príprava PD, plán VO, výber zhotoviteľa),  

    na rekonštrukciu mosta Orlové boli vyčlenené prostriedky  

    z úradu vlády aj ostatné akcie boli presunuté do tohto roka. 

    Prebieha VO na zhotoviteľa externým obstarávateľom, je  

    otázne ukončenie výberového konania, aj na 5 úsekov ciest. 

    Mgr. Michalec: - spýtal sa, čo bolo dôvodom, že aj keď  

    v rozpočte boli prostriedky vyčlenené, PD neboli obstarané. 

    JUDr. Pleva: – z časového hľadiska sa celý proces VO  

    nepodarilo stihnúť, nebol vybraný projektant, tento rok budú  

    vybraní zhotovitelia na zhotovenie PD na akcie.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - k otázke Orlovského mosta  

    s dotáciou úradu vlády, spýtal sa, kedy bude investičná  

    akcia obstaraná, aby sme vedeli nastaviť aktivity v meste,  

    naväzujúce na tento most, kvôli koordinácii časového plánu.  

    Mgr. Michalec: – nemá stále odpoveď, máme všetci prácu 

    v ročných rozpočtových obdobiach, PD mali byť do konca roku  

    2015 obstarané. Je to problém na odbore dopravy alebo vo VO,  

    keď nedokážete v jednom roku PD obstarať. Ako obstarávate,  

    keď nie je schválená úprava rozpočtu.  

    JUDr. Pleva: – dnešným dňom je schválená úprava, proces VO  

    na akcie prebieha. K Orlovskému mostu je podmienkou  

    spojenie čerpania prostriedkov s cestou 517, PD je 

    v zásobníku projektov, bola zaslaná v piatok na UVO. 

    Mgr. Tám: – poďakoval TSK, že prievidzská nemocnica so  

    sídlom v Bojniciach sa dostala do rozpočtu a bola zaradená  

    do dokončenia. Finančná komisia zmenu rozpočtu odporučila. 

    Mgr. Michalec: - obstarávať môžete, keď máte obstarávanie  

    kryté. Nakoľko dnes schvaľujeme úpravu rozpočtu, obstaranie  

    nemáte kryté. O rok budeme každý rekapitulovať. Požiadal,  

    aby tieto technické veci neškrípali.  

    p. predseda: - neobstarávame to, na čo nemáme fin. krytie.  

    Ing. Ozimová: - podľa mojich informácií uvedené akcie Správa  

    ciest neobstaráva, len obstarávateľa, ktorý obstará PD.  

    Nestihli pripraviť minulý rok podklady, boli až v decembri,  
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    kedy sme im nedovolili spustiť obstaranie, lebo by neboli  

    prvé mesiace finančne kryté. 

    PaedDr. Kubičár: - chýba dnes p. Bagin. Radi sa stretávame  

    na Komisii školstva, kde sa rozdeľujú prostriedky na údržbu  

    škôl, k čomu pribudli pre gymnáziá laboratóriá. Poďakoval  

    za školákov, že sa venuje pozornosť školstvu.  

    p. predseda: - možno bude aj ďalšia zmena rozpočtu, podľa  

    výberu daní.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 11: 33-ZA, 1-SA  

    ZDRŽAL HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK 

    na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 prerokovalo v súlade s §  

    11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve  

    vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  

    a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-  

    vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Návrh  

    na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

    2016 – 2018 (1. zmena)“ a  s c h v á l i l o  Zmenu Rozpočtu  

    TSK na roky 2016-2018 (1. zmena). K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 369/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016 o poskyto-  

    vaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym  

    samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z.  

    o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov.                                                                                   

    Predkladala: Mgr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odb.zdrav.a SP 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Štefíková, MPH: - uviedla návrh VZN č. 23/2016, ktoré  

   sa vzťahuje len na jedno zo zariadení soc. služieb v zriaďo–  

   vateľskej pôsobnosti TSK, a to CSS Domino Púchov, ktoré je  

   zamerané na zamedzenie krízových situácií v rodine, ochranu  

   práv detí. VZN zároveň zruší VZN č. 7/2014. Dôvodom vydania  

   je aktualizácia a zmeny, ktoré priniesla prax. Zmeny sa  

   týkajú úhrady za poskytovanú starostlivosť, tieto sa  

   zabezpečujú z rozpočtu TSK, aby sa na úhrade podieľali aj  

   rodinní príslušníci. VZN má platiť od 1.6.2016, bolo  

   prerokované na K-SPaZ, Komisii pre financie a Komisii LP.  

   Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke  

   TSK, a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.  

   PhDr. Janíková, predsedníčka Komisie SPaZ: - požiadala  

   poslancov o podporu návrhu VZN, po konzultáciách s mini-  

   sterstvom je VZN v poriadku.  

   p. predseda: - na prijatie VZN sú potrebné 3/5 hlasov. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 12: 29-ZA, 6-NEHLA-  

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.  

    2016 prerokovalo a   s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné  

    nariadenie TSK číslo 23/2016 o poskytovaní starostlivosti  

   v zariadeniach zriaďovaných TSK, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 370/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 8. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2016.      

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - materiál je plánom pre činnosť zastupiteľstva  

    a komisií, bol upravený v termíne júlového zastupiteľstva 

    na 11.7., ostatné termíny zostali. Materiál máte v knižnici  

    poslancov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 13: 29-ZA, 7-NEHLA-  

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016  

    prerokovalo a  s c h v a ľ u j e  Plán činnosti zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2016, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 371/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

   doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - k diskusii ohľadom Orlov-  

   ského mosta, je to zásadná vec. Uznesenie vlády pozná, nie je  

   viazané na eurofondy. Treba sa zamyslieť, aký dlhý bude    

   proces čerpania eurofondov, aká je realita čerpania (vcelku  

   alebo na etapy), resp. či ich nevyužiť cez eurofondy  

   a požiadať vládu o zmenu uznesenia. Zdôraznil, aby sa  

   investícia pre Považskú Bystricu využila na Orlovský most.  

   Ak nie, o ďalších tipoch by následne informoval p. predsedu.     

   p. predseda: - má podobný názor, 550 tis. treba vyúčtovať  

   voči štátnemu rozpočtu do konca roka 2018, projektová  

   dokumentácia bude možno rozdelená na naše financie a štátne,  

   a zbytok cesty 517 z eurofondov a z našich prostriedkov.  

   doc. MUDr. Bielik, CSc.: – uviedol jeden podnet. NR SR  

   schválila programové vyhlásenie vlády a bude nasledovať jeho  

   rozpracovanie pre jednotlivé rezorty, bolo by dobré podať  

   informáciu, ako sa ciele v rozpracovanom programovom vyhlá-  

   sení dotknú (regionálnej či miestnej) samosprávy.  

   - k p. Božikovi – našiel definíciu, ktorá vymedzuje opačne 

   participatívny komunitný rozpočet – ako opak terapeuticko- 

   disluktívneho monitárneho majoritného správania, s potenciálom  
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   terapeutického efektu, s minimom jadrogenizácie ako dominant-  

   ných a najmä nadregionálnych komunitných podskupín. 

   Mgr. Abramovičová: – vstup na záver nie je interpeláciou.  

   V mene samospráv Košariská, Priepastné, Brezová a Myjava  

   pozvala všetkých na zajtrajšiu pietnu spomienku tragického  

   úmrtia M. R. Štefánika, so začiatkom o 16.00 h v obci  

   Košariská a o 19.30 na Bradle. 

   p. predseda: - potvrdil účasť, príde. 

 

   p. predseda: – pred záverom dostal písomnú žiadosť od p.  

   Emanuela Nápokyho, kráľa I. o vystúpenie, mal by kratučký  

   hosťovský príspevok k uzdraveniu predsedu vlády.  

   Podľa Rokovacieho poriadku musím požiadať poslancov o súhlas  

   k udeleniu slova pre vás na dnešnom zasadnutí.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 14: 10-ZA, 1-PROTI,  

   17-SA ZDRŽALI HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

   na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016  n e s ú h l a s i l o  

   s vystúpením p. Nápokyho na dnešnom zastupiteľstve.  

 

   p. predseda: - tiež vyjadril prianie k uzdraveniu p. Fica, 

   predsedu vlády SR, aby čím skôr mohol úradovať.  

   Na záver poďakoval za účasť na dnešnom rokovaní a schválenie  

   materiálov. Poprial všetkým, aby nielen v mesiaci máji  

   stretali láskyplných ľudí. Pozvánkou na nasledujúce zasadnu- 

   tie, ktoré bude 11. júla 2016, dnešné rokovanie ukončil.  

 

 

 

Trenčín,  9.5.2016 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 

 I. overovateľ: doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD., v.r. 
 

 

II. overovateľ: Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ, v.r.  
 

 

Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


