
Z á p i s n i c a  

z IX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2. 7. 2018 

 

 

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 VII. a VIII. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

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

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

parc. č. 5816/4, 5816/5 k.ú. Papradno. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1681  k.ú. Nové Mesto nad Váhom  

v prospech Ing. Ľudovíta Rieckeho. 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1174/2  k.ú. Trenčianske Biskupice  

v prospech Mgr. Martina Daška  a manž. Ing. Gabriely 

Daškovej. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch registra "C" p. č. 4358  a  p. č. 4359/2 k.ú. Dubnica 

nad Váhom v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti 

a. s. Považská Bystrica. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" parc. č. 793/1 a parc. č. 793/2 k. ú. 

Dolné Naštice v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, 

a. s. Bratislava.    

f) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku v k.ú. 
Prievidza, na LV č. 11866 (SOŠ Prievidza – Areál V) ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.                 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu- 
teľného majetku - budova, súp. č. 242, Garbiarska ul., 

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku - budova PPV, súp. č. 150, A. Kmeťa, 

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

i) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Považská Bystrica s Mestom Považská Bystrica ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 
 

4. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.     

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult. 
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a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 

4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske, 

so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.  

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 

Prievidza. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP 
 

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

tičných fondov.           _ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov    

z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom 

"Generácia 3.0 prechádza cez hranice". 

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

z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom "K vede 

krok za krokom". 
 

6. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2017. 
Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici - predseda KOCR Trenčín región 

 

7. Návrh na vyradenie projektových dokumentácií evidovaných  
na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku ako zmarených 

investícií a následne vyradenie z účtov evidencie. 

   Predkladá: Ing. Beáta Tichá-pover.riad.odboru investícií,ŽP a VP 

 

8. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
9. Záver. 

 
 

 

R o k o v a n i e: 

  

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

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

         Dnešné IX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

    Jaroslav Baška.  

     

         Na úvod privítal všetkých prítomných na dnešnom 

    zasadnutí. Priebeh rokovania môže verejnosť sledovať naživo 

    na webovom sídle TSK, kde sú zverejnené aj záznamy z rokovaní. 

         Oznámil overenie zápisnice z predošlého VII. a VIII. 

    zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 14. a 28.5. 2018, ktoré 

    boli zverejnené na webovej stránke TSK. Skonštatoval, že  

    podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí zo 47 
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    poslancov prítomných 34 poslancov, čím je zasadnutie  

    uznášania sa schopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu. 

    Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: p. Dvonč, Bc.  

    Filo, Ing. Hort, Ing. Žiak, MUDr. Šramková, PhD., p. Hvizdák,  

    Ing. Máčeková, Mgr. Abramovičová, MUDr. Hemza, Mgr. Henek,  

    MUDr. Cíbik, Ph.D., Mgr. Bublavý a Ing. Marušinec, t.j. 13  

    poslancov.   

    O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní zasla- 

    nou pozvánkou, ktorá bola pre verejnosť vopred zverejnená 

    na webovej stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej  

    Knižnici poslancov. Materiály boli taktiež sprístupnené v in- 

    tranetovej Knižnici poslancov a na webovej stránke TSK,  

    a boli vopred prerokované na zasadnutiach komisií pri Z TSK  

    a Rade predsedov komisií.  

 

        Za overovateľov zápisnice z dnešného IX. zasadnutia  

    boli navrhnutí: I.  overovateľ: Mgr. Michal Ďureje, PhD.  

                    II. overovateľ: Ing. Iveta Randziaková. 

 

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 34 poslancov,  

    čím bolo zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 32-ZA, 2-SA ZDRžALI  

    HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.7.  

    2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

    podľa predloženého návrhu.       (viď uznesenie č. 99/2018/A) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora Jánoš-  

    ková.   

 

         Pred hlasovaním o programe dnešného rokovania predložil 

    návrh na doplnenie programu v bode 3. – ako bod: 
 

j) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samo- 
      samosprávneho kraja číslo 23/2018 zo dňa 29.1.2018, 
 

    ktorý bol dopracovaný po zasadnutí Rady predsedov komisií.  

 

    Ing. Matejka: - navrhol doplniť do programu ako bod 3. k)  

    Riešenie budovy so súpisným číslom 71, postavenej na pozemku 

    CKN parc. č. 986 v k.ú. Zlatovce, v ktorej sídli Športové 

    gymnázium Trenčín. 

 

    p. predseda: - informoval, že o vystúpenie na dnešnom zastu- 

    piteľstve písomne požiadala p. Patrícia Gazdová, neuviedla  

    k akému bodu chce vystúpiť. Spýtal sa p. Gazdovej, či sa to  

    týka niektorého bodu dnešného rokovania.  

    p. Gazdová: - nie. 

    p. predseda: - navrhol umožniť vystúpenie p. Gazdovej po bode  

    Interpelácie.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 34-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.7.2018 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku  

    na zaradenie bodu 3. j) do programu rokovania. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 33-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.7.2018 pre- 

    rokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh poslanca Z TSK  

    Ing. Matejku na doplnenie programu rokovania v bode 3. k).  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 30-ZA, 4-SA ZDRžALI  

    HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.7.  

    2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  možnosť vystúpenia p.  

    Patrície Gazdovej na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva, po bode 

    Interpelácie.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 33-ZA, 1-NEHLASOVAL, 

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.7. 2018 preroko- 

    valo a  s ch v á l i l o  program IX. zasadnutia Zastupiteľ- 

    stva TSK ako celok - podľa pozvánky, vrátane predložených  

    úprav. K uvedeným výsledkom hlasovania o programe rokovania  

    bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 99/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na VII. a VIII. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

  

 Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 Ing Horváth: - na VII. zasadnutí Z TSK bolo prijatých 19  

 uznesení, a na VIII. zasadnutí bolo prijatých 5 uznesení, bez 

 ukladacieho charakteru. V platnosti zostávajú uznesenia 

 týkajúce sa prebytočného majetku, jedno bolo splnené.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 6: 33-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02. júla 2018 prero- 

    kovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu z kontroly  

    plnenia uznesení prijatých na VII. a VIII. zasadnutí Zastupi-  

    teľstva TSK, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 100/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      
 Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 
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a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "E"  

parc. č. 5816/4, 5816/5 k.ú. Papradno.     

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Mgr. Baláž: - o odpredaj požiadali manž. Trúchlikovi,  

    ktorí užívajú susediace pozemky. Navrhujeme usporiadanie  

    právneho stavu na základe hodnoty pozemkov v obci Papradno  

    a podľa vyhlášky Min. spravodlivosti SR, za celkovú cenu  

    338,64 eur.  

    p. predseda: – nakoľko ide o osobitný zreteľ, pre prijatie 

    uznesenia sú potrebné 3/5 hlasov poslancov, t.j. 29. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 7: 33-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018  

    prerokovalo a   r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti  

    nehnuteľného majetku (pozemkov) TSK, v správe Správy ciest  

    TSK, Trenčín, nachádzajúcich sa v obci Papradno,  u r č i l o  

    prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK - 

       Tomášovi Trúchlikovi a Helene Trúchlikovej rod. Hamárikovej, 

       obaja trvale bytom 018 13 Papradno, do bezpodielového spolu- 

       vlastníctva manželov v podiele 1/1, za uvedenú kúpnu cenu,  

       ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v potrebe 

       usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, bezprostredne  

       susediacim s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, čím sa  

       vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie  

       jedného vlastníka, ako súčasť domu v obci Papradno, a zároveň   

       s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľ-  

       ného majetku TSK, v správe SC TSK v obci Papradno – Tomášovi 

       Trúchlikovi a Helene Trúchlikovej rod. Hamárikovej, trvale 

       bytom 018 13 Papradno, do bezpodielového spoluvlastníctva 

       manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu v zmysle predloženého 

       návrhu, ako prípad hodný osobitného zreteľa. K uvedenému  

       bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 101/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1681  k.ú. Nové Mesto nad Váhom  

v prospech Ing. Ľudovíta Rieckeho.      

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Mgr. Baláž: – žiadateľ je stavebníkom domu na pozemku v N.  

      Meste nad Váhom, za účelom prístupu do domu požiadal  

      o zriadenie vecného bremena. Jednorazová náhrada bola  

      prieskumom cien v danej lokalite určená na 220,- eur.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 8: 34-ZA, Zastupiteľ- 

   stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena, ktoré spo- 
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   číva v povinnosti povinného z vecného bremena – TSK 

   strpieť na pozemku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom – prechod  

   osôb a prejazd vozidiel z dôvodu prístupu k pozemkom  

   v rozsahu dielu o výmere 20 m2, - na dobu neurčitú,  

      - v prospech Ing. Ľudovíta Rieckeho, bytom 915 01 Nové  

      Mesto nad Váhom, - za odplatu – dohodnutú jednorazovú  

      náhradu v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo  

      prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 102/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

       

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1174/2 k.ú. Trenčianske Biskupice  

v prospech Mgr. Martina Daška a manž. Ing. Gabriely 

Daškovej.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako predošlý, žiadatelia  

požadujú zriadenie vecného bremena na pozemok z dôvodu 

prístupu na stavbu rodinného domu, o výmere 22 m
2
. 

Jednorazová náhrada je navrhnutá v celkovej sume 286,- eur. 

Ing. Mičega: - spýtal sa, či nebolo zriadené vecné bremeno 

pri výstavbe, keďže už je stavba postavená, malo to byť už 

dávno. 

Mgr. Baláž: - nie, až teraz požiadali o zriadenie. Mesto 

tam plánuje zriadenie chodníka.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 9: 33-ZA, 1-NEHLASO-

VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena, 

ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena – 

TSK strpieť na pozemku v k. ú. Trenčianske Biskupice, 

v obci Trenčín, okres Trenčín - prechod osôb a prejazd 

vozidiel z dôvodu prístupu k pozemku v uvedenom rozsahu  

- na dobu neurčitú, - v prospech Mgr. Martina Daška,  

a manželky Ing. Gabriely Daškovej, rod. Bajčíkovej, obaja  

bytom Trenčín, - za odplatu – dohodnutú jednorazovú  

náhradu v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo  

prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 103/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch registra "C" p. č. 4358 a p. č. 4359/2 k.ú. Dubnica 

nad Váhom v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s. Považská Bystrica.        
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       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Baláž: – predložil žiadosť spoločnosti INTERNACIONAL 

    CONSULTING, s. r.o., Trenčín na zriadenie vec. bremena  

    v Dubnici nad Váhom, v prospech Považskej vodárenskej  

    spoločnosti a.s., Považská Bystrica, na pozemky pre roz-  

    šírenie verejného vodovodu v rozsahu 3002 m
2
. Jednorazová 

    náhrada bola stanovená na 1780,- eur.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 10: 30-ZA, 4-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena,  

    ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena – TSK 

    strpieť na pozemkoch v k. ú. Dubnica nad Váhom, - umiestnenie  

    a údržbu verejného vodovodu, - umožnenie vstupu v nevyhnutnej  

    miere na dotknuté pozemky, - na dobu neurčitú, - v prospech  

    tretej osoby - oprávneného z vecného bremena – Považskej 

    vodárenskej spoločnosti a.s., Pov. Bystrica, - za odplatu –  

    jednorazovú náhradu v zmysle predloženého návrhu, ktorú 

    uhradí žiadateľ. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 104/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 793/1 a parc. č. 793/2 k. ú. Dolné 

Naštice v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 

Bratislava.           

     

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: – NDS Bratislava požiadala o zriadenie vecného 

bremena na pozemky v obci Dolné Naštice, po zrealizovaní 

objektu Prípojka NN stavby R2 Ruskovce-Pravotice, ktoré 

spočíva v povinnosti TSK strpieť na pozemkoch o výmere 20 

m
2
 právo prevádzkovania a údržby objektu, za jednorazovú 

náhradu 83,60 eur.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 11: 30-ZA, 5-NEHLA- 

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07. 

2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného 

bremena v prospech NDS, Bratislava v zmysle predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 105/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

       

 

f) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku v k.ú. 
Prievidza, na LV č. 11866 (SOŠ Prievidza – Areál V) ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.       
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: – predniesol návrh na schválenie prenájmu 

nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, Areál SOŠ Prievidza,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, na žiadosť spoločnosti 

Jabloň, ktorá chce v priestore vytvoriť spoločenské a krea- 

tívne centrum Jabloň pre aktivity centra (zriadenie múzeí, 

galérie, informačný bod). Majetok bol 6x neúspešne ponúkaný 

formou VOS. Vzhľadom na stav majetku požiadal jediný 

záujemca o symbolický prenájom a zaviazal sa investovať  

do objektu v prvých 2 rokoch na opravy a rekonštrukcie min. 

200 tis. eur, bez nároku na refundáciu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 33-ZA, 2-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

       2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nájom nehnuteľného  

       majetku TSK (stavby a pozemky) pre spoločnosť Jabloň,  

       s.r.o., Prievidza, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

       ktorý spočíva vo verejnom záujme zlepšiť kvalitu života  

       obyvateľov regiónu horná Nitra. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 106/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

       

 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu- 
teľného majetku - budova, súp. č. 242, Garbiarska ul., 

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

     

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: – TSK je vlastníkom budovy s pozemkami  

       v správe SOŠ OaS Prievidza, správca požiadal o vyhlásenie  

       prebytočnosti. Nakoľko ani TSK nemá zámer využitia  

       objektu navrhujeme rozhodnúť o prebytočnosti, spôsobe  

       odpredaja a podmienkach obchodnej verejnej súťaže.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 13: 32-ZA, 3-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť 

uvedeného nehnuteľného majetku TSK (stavba a pozemky) 

v obci Prievidza, spôsob odpredaja formou OVS a súťažné 

podmienky OVS „Predaj nehnuteľností – budova, súp. č. 242, 

Garbiarska ul., Prievidza“, k čomu bolo prijaté 

      

      U z n e s e n i e  číslo 107/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

              

 

h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku - budova PPV, súp. č. 150, A. Kmeťa, 

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: – podobne ako v predošlom prípade predniesol 

návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku, 

spôsobu prevodu a súťažných podmienok OVS na budovu PPV 

v meste Prievidza, nakoľko správca – SOŠ OaS Prievidza 

objekt nevyužíva, ani TSK tento nepotrebuje.   

  

            Na základe výsledku hlasovania č. 14: 32-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 02.07. 2018 prerokovalo a  

       s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť uvedeného nehnuteľ- 

       ného majetku TSK (stavba a pozemky) v obci Prievidza,  

       spôsob odpredaja formou OVS a súťažné podmienky OVS  

       „Predaj nehnuteľností – budova PPV, Prievidza“, k čomu  

       bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 108/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

i) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Považská Bystrica s Mestom Považská Bystrica ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.        

   

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      p. predseda: - aj v budúcnosti budeme pripravovať zámeny  

      majetkov s mestami, pre vysporiadanie majetku.  

      Mgr. Baláž: - predniesol návrh na zámenu nehnuteľného majet- 

      ku TSK s mestom Pov. Bystrica, ako prípad osobitného zre-  

      teľa. Mesto Pov. Bystrica ponúklo TSK pozemky vo svojom  

      vlastníctve, vo vyššej hodnote, ako je hodnota ponúkaného  

      majetku zo strany TSK (park pred budovou NsP, pod stavbou  

      komunikácie a stavby a pozemky Vlastivedného múzea), zámena  

      sa navrhuje bez fin. vyrovnania. Mesto Pov. Bystrica  

      prejavilo záujem o uvedený majetok, za účelom využívania  

      pre potreby občanov a vysporiadania pozemkov pod cestami  

      TSK.  

      p. predseda: - pre prijatie uznesenia ako osobitný zreteľ  

      sú potrebné 3/5 hlasov poslancov, t.j. 29.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 15: 34-ZA, 1-NEHLA- 

      SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

      2018 prerokovalo a  z r u š i l o  Uznesenie Zastupiteľstva  

      TSK číslo 246/2015 zo dňa 30.03.2015 v bode II., písm. a) 

      a b), a zároveň  s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť  

      uvedeného nehnuteľného majetku TSK (novoutvorených pozemkov)  

      v obci Pov. Bystrica, - u r č i l o  ako prípad hodný 

      osobitného zreteľa  p r e v o d  uvedeného trvale prebytoč-  

      ného nehnuteľného majetku (novoutvorených pozemkov, stavieb  

      a pozemkov), v obci Pov. Bystrica  z á m e n o u  za nehnu-  

      teľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Považská  

   Bystrica, nachádzajúce sa v k. ú. Orlové, Považská Teplá,  
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   Považská Bystrica a Považské Podhradie, ako dôvod hodný  

   osobitného zreteľa, a zároveň  s c h v á l i l o  prevod  

   trvale prebytočného nehnuteľného majetku (novoutvorených  

   pozemkov, stavieb a pozemkov) v obci Pov. Bystrica, 

   z á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlast-  

   níctve Mesta Pov. Bystrica, nachádzajúce sa v k. ú. Orlové,  

   Považská Teplá, Považská Bystrica a Považské Podhradie, ako  

      dôvod hodný osobitného zreteľa, pričom zámena sa schvaľuje 

      bez finančného vyrovnania. K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 109/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

j) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 23/2018 zo dňa 29.1.2018.   

    

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - Zastupiteľstvo TSK 29.1.2018 schválilo 

zriadenie vecného bremena v obci Dolná Súča, v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a následne bola uzavretá 

Zmluva o zriadení vecného bremena a po zaplatení náhrady 

a správneho poplatku bol podaný návrh na vklad. Katastrálny 

odboru OU Trenčín prerušil konanie z dôvodu, že nebol 

predložený geom. plán na vyznačenie rozsahu vecného bremena  

pre vstup osôb a vjazd vozidiel v rámci uvedenej stavby. 

Pre doriešenie stavu predkladáme návrh na zmenu uznesenia – 

vypustením časti pôvodného textu uznesenia nasledovne: 

       ...„vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv,  

      rekonštrukcie, modernizácie VN siete v rámci stavby „TN –  

      Dolná Súča, TS, NNK, NNV“ v obci Dolná Súča“. V ostatnej  

      časti zostáva uznesenie číslo 23/2018 zo dňa 29.01.2018  

      nezmenené. 

      p. predseda: - prečítal celé znenie uznesenia.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 16: 34-ZA, 1-NEHLA- 

      SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

      2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zmenu uznesenia  

      Zastupiteľstva TSK číslo 23/2018 zo dňa 29.1.2018 v zmysle  

      predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 110/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

k) Návrh na riešenie budovy so súpisným číslom 71, postavenej  
na pozemku CKN parc. č. 986 v k.ú. Zlatovce, v ktorej sídli 

aj Športové gymnázium Trenčín, na základe Zmluvy 

o výpožičke nebytových priestorov a pozemkov č. V/19/01/05, 

uzatvorenej na dobu určitú, do 30.6.2025.     

Predkladal: Ing. Ladislav Matejka – poslanec Z TSK 
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    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Ing. Matejka: - na stredu, 4.7.2018 je zvolané MsZ  

       Trenčín, v materiáloch je aj návrh na predaj uvedenej  

       nehnuteľnosti (budovy a pozemku) mesta Trenčín pre n.o.  

       Súkromné gymnázium FUTURUM Trenčín, za účelom poskytovania  

       vzdelávania v zmysle zákona, za kúpnu cenu 336 000,- eur.  

       Poslanci MsZ dostali e-mailom informáciu od predsedu  

       finančnej komisie, že materiál nebol na komisii schválený,  

       výsledkom návrhu je zmenená cena za predaj majetku  

       na 217.486,- eur.  

       Vysvetlil, že ide o 8-poschodovú budovu, 6,5 poschodia  

       využíva Športové gymnázium, a ostatné využíva súkromné  

       gymnázium. O zámere mesta neboli informovaní poslanci TSK,  

       vedenie Športového gymnázia, Rada školy ani vedúca odboru  

       školstva na TSK. Predložil návrh uznesenia:  
        

       Zastupiteľstvo TSK 

A) s ch v a ľ u j e  
 investičný zámer kúpy nehnuteľnosti – budovy Športového  

 gymnázia Trenčín, súpisné číslo 71, v k.ú. Zlatovce, 

 v ktorej v súčasnosti sídli Športové gymnázium, 
 

B) p o v e r u j e   
 Úrad TSK - rokovaním s Mestom Trenčín o predaji   

 nehnuteľnosti a následnom informovaní poslancov TSK  

 o výsledku rokovania na najbližšom zasadnutí Z TSK.  
 

       p. predseda: – požiadal o písomné odovzdanie návrhu.  

       Ing. Mičega: - za poslanecký klub Nezávislých tlmočil  

       súhlas s návrhom uznesenia. Ako poslanec MsZ Trenčín  

       a člen Komisie školstva pri Z TSK podporuje materiál.  

       Investovali sme do športového gymnázia, informáciu mal  

       dostať TSK, ako zriaďovateľ Športového gymnázia, suma je  

       veľmi nízka za 8-poschodovú budovu. 

       p. predseda: - požiadal technikov o celý časový 

       priestor pre predkladateľa návrhu, nie ako faktickú.  

       Ing. Matejka: - na poslaneckom klube sme sa stotožnili  

       s návrhom. Rokoval osobne s riaditeľom Šport. gymnázia,  

       minulý týždeň bola skolaudovaná nová moderná telocvičňa 

       pre gymnázium. 

       p. predseda: - máme záujem rokovať s mestom TN o predaji  

       nehnuteľnosti, šport. gymnázium si zaslúži mať svoje  

       priestory, ponuku od mesta sme nedostali, v zmysle  

       uznesenia budeme oficiálne rokovať. 

       Ing. Trstenský: - požiadal poslancov za Trenčín, aby   

       tento bod bol stiahnutý z programu rokovania MsZ Trenčín. 

       Ing. Mičega: - prisľúbil za seba, že taký návrh predloží.  

       p. predseda: - prečítal znenie návrhu uznesenia. 
      

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

       zasadnutí dňa 02.07.2018 prerokovalo a  
 

A) s ch v a ľ u j e  
 investičný zámer kúpy nehnuteľnosti – školy Športového  

 gymnázia Trenčín, súpisné číslo 71, postavenej  
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 na pozemku CKN parc. č. 986 v k.ú. Zlatovce, v ktorej  

 v súčasnej dobe sídli Športové gymnázium Trenčín, 
 

B) p o v e r u j e 
 Úrad TSK rokovaním s Mestom Trenčín o predaji   

 nehnuteľnosti a následnom informovaní poslancov Z TSK  

 o výsledku rokovania na najbližšom zasadnutí Z TSK.  

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 17: 34-ZA, 1-NEHLA- 

        SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

        2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  znenie uznesenia  

        Zastupiteľstva TSK v zmysle predloženého návrhu, k čomu 

        bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e  číslo 111/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

4. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.     

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine   
Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná    

  4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín.    

   

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Ing. Hilčíková: – TSK požiadal MŠ SR o zmenu názvu SOŠ  

   Stavebnej, E. Belluša, Trenčín, na SPŠ stavebnú E. Belluša,  

   Staničná, TN. Ministerstvo potvrdilo zmenu v sieti škôl 

   od 1.9.2018, k čomu je potrebné zmeniť názov školy v zria-  

   ďovacej listine školy.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 18: 26-ZA, 9-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

   2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.09.  

   2018 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine SOŠ stavebnej  

   Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín, v prijatom   

 

      U z n e s e n í  číslo 112/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske, 

so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.     

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: – ministerka školstva udelila čestný názov  

    škole v znení „Stredná odborná škola Jana Antonína Baťu“,  

    následne MŠ SR potvrdilo zmenu názvu v sieti škôl od 1.9.  

    2018, k čomu treba zmeniť názov organizácie v znení ZL  
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    na „Stredná odborná škola Jana Antonína Baťu“. Mení sa aj  

    PSČ na územné, na základe odporučenia Slovenskej pošty.  

    Uvedené navrhujeme od 1.9.2018. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval na zverejnenú  

    informáciu o vzbure v Partizánskom voči názvu školy, ktorú  

    ideme pomenovať po kolaborantovi s nacistami. Žiadna  

    vzbura sa nekonala a občania nie sú proti. Vzniklo to  

    po doručení listu redakcii Nového času a SME. J. A. Baťa  

    prevzal spoločnosť v roku 1932 po úmrtí nevlastného brata,  

    o 2 roky založil mesto Svit a o 4 roky mesto Baťovany.  

    Mal 2 stretnutia s Hermannom Göringom, ktorý ho žiadal, 

    aby f. Baťa vyrábala obuv pre nemeckú Luftwaffe, čo  

    odmietol a odišiel z Európy do Južnej Ameriky. Do očiste-     

    nia jeho mena sa angažoval aj mladý Tomík (jediný syn  

    zakladateľa Tomáša Bati), ktorý viackrát navštívil Čechy, 

    Slovensko aj Československo, a v roku 2007 bol rehabilito-  

    vaný a očistený, nakoľko všetky pobočky f. Baťa počas II.  

    svet. vojny podporovali exilovú čsl. vládu, a od r. 2007  

    nie je osobnosť J. A. Baťu považovaná za kolaboranta  

    s Treťou ríšou. Baťove závody v Partizánskom založené J.  

    A. Baťom aj zamestnanci a občania Baťovian v počte 2000  

    ľudí aktívne vstúpili do SNP. MŠ SR schválilo, že druhá 

    SOŠ pomenovaná po J. A. Baťovi bude v meste Svit.  

    V Partizánskom ešte žijú absolventi Baťovej školy práce,  

    združení v kluboch. Rozhodnutie o výstavbe mesta Svit  

    a Baťovany bolo správne. Aspoň príbuzní J. A. Baťu sa  

    dožili očistenia jeho mena. 

    p. predseda: - poďakoval za ozrejmenie histórie, osobne  

    bol prítomný na Klube Baťovej školy práce, aj na odhalení  

    pamätníka J. A. Baťu v Partizánskom.  

    Ing. Bagin: - podporil návrh. Ako bývalý predseda Komisie  

    školstva sa podieľal na získaní čestného názvu školy, za-  

    blahoželal p. Božikovi k úspechu.  

    Mgr. Smatana: – v roku 1947 komunisti, ktorí mu chceli  

    znárodniť fabriku, urobili kolaboranta z človeka, ktorý  

    bol najväčším podporovateľom odboja, sú to staré lži.  

    Ing. Mičega: - zablahoželal kolegovi a Partizánskemu.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - premenovanie je práve v čase  

    80. výročia založenia mesta a 120. výročia narodenia J. A.  

    Baťu, k čomu slávnostne odhalíme tabuľu na budove školy.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 28-ZA, 7-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

    2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.  

    09. 2018 - Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine SOŠ,  

    Námestie SNP 5, Partizánske, v prijatom   

 

       U z n e s e n í  číslo 113/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 

Prievidza.           

Predkladala: PhDr. Elena Nekorancová-vedúca odd. sociál. pomoci  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    PhDr. Nekorancová: - dodatok k ZL CSS DOMINO Prievidza je  

    predkladaný z dôvodu zmeny zákona o sociálno-právnej  

    ochrane detí a soc. kuratele od 1.4.2018, čím sa z dneš- 

    ných detských domovov, krízových stredísk a resocializač- 

    ných stredísk, vytvorí nový druh zariadení - Centrá pre  

    deti a rodiny. VUC je do 15.11. 2018 povinný oznámiť  

    Ústrediu práce, soc. vecí a rodiny, v akom systéme bude  

    zariadenie poskytovať odbornú pomoc - ako zariadenie soc.  

    služieb v zmysle zákona o soc. službách, alebo Centrum pre 

    deti a rodiny, v zmysle zákona o soc. právnej ochrane  

    a soc. kuratele. Ak by súčasné krízové stredisko posky-  

    tovalo odbornú pomoc ako CDR, zariadeniu nebude posky- 

    tovaný príspevok z ústredia a práca bude celkovo nároč- 

    nejšia. V Krízovom stredisku boli z 5 obsadzované len 2  

    miesta, a po 31.12. by v ňom nezostalo žiadne dieťa. 

    Vznikom nového druhu soc. služby – Špecializované zaria- 

    denie s cieľovou skupinou Pervazívna vývinová porucha –  

    Autizmus, ambulantnou formou sa skvalitní sociálna pomoc  

    na hornej Nitre o najžiadanejšiu sociálnu službu. Zaria- 

    denie eviduje 16 žiadateľov, z toho 10 detí s diagnózou  

    autizmus.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 29-ZA, 6-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

    2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.  

    01. 2019 - Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine CSS – DOMINO, 

    Veterná č. 11, Prievidza, v prijatom   

 

       U z n e s e n í  číslo 114/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

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

tičných fondov.           _ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov    

z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom 

"Generácia 3.0 prechádza cez hranice".     

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Lamačková: - predniesla 2 úspešné návrhy projektov  

       stredných škôl TSK, pre podanie žiadosti je potrebné  

       dokladovať schopnosť financovania a realizácie. Projekt  

       SOŠ I. Krasku, Púchov je zameraný na rovesnícke vzdelá- 
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       vanie, stieranie generačných rozdielov medzi žiakmi a uči- 

       teľmi, ide o 6 výmenných stretnutí medzi českým a sloven- 

       ským partnerom, modelovanie, programovanie... Uznesením sa  

       schvaľuje spolufinancovanie aj prostriedky na celý projekt, 

       95% bude po úhrade vrátených na účet TSK.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 22: 29-ZA, 4-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

       2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti  

       o NFP za účelom realizácie malého projektu „Generácia 3.0  

       prechádza cez hranice“, zabezpečenie realizácie a celkového  

       financovania projektu z prostriedkov TSK do úhrady finančných 

       prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho  

       rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 115/2018 

       (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

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

z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom "K vede 

krok za krokom".          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Lamačková: – projekt Gymnázia Púchov je zameraný 

       na inováciu vzdelávania v strednom školstve v cezhraničnom 

       regióne, vytváranie partnerstiev s priemyselnou a podnika-  

       teľskou sférou a vysokými školami, formou stretnutí, ako aj  

       vybavenie fyzikálnych laboratórií. Taktiež je potrebné  

       zaslať financie vopred, ktoré budú následne vrátené TSK, 

       po schválení ŽOP.  

       p. predseda: - je to bývalý Fond mikroprojektov, cezhra- 

       ničnej spolupráce SR-ČR, a projekty v objeme 20 tis. eur.  

       Mali by sa zapojiť viaceré naše organizácie.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 23: 29-ZA, 4-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07.  

       2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti  

       o NFP za účelom realizácie malého projektu „K vede krok  

       za krokom“, zabezpečenie realizácie a celkového financovania 

       projektu z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostried-  

       kov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 116/2018 

       (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

6. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2017.    

Predkladal: Mgr. Juraj Gerlici - predseda KOCR Trenčín región 
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 Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Gerlici: - skomentoval predložený materiál, ktorý bol 

schválený valným zhromaždením a zastupiteľstvu sa predkladá 

na vedomie. Hlavným informačným kanálom je webový portál  

www.trencinregion.sk, ktorý prešiel inováciou, obsahuje aj 

zoznam všetkých cyklotrás v kraji, a v súťaži Podnikové 

médium roku 2017 sme zaň získali 2. miesto. Pre veľký záujem 

vo zvýšenom náklade vydávame dvojmesačník Trenčín región,    

za ktorý sme dostali v súťaži Podnikové noviny za rok 2017 - 

3. miesto. KOCR prezentovala TSK na podujatiach a výstavách 

cestovného ruchu, zúčastnili sme sa na podujatí Pohoda a Bike 

Fest. Na podporu domáceho cestovného ruchu sme v súťaži Top 

Gastro ocenili víťazov v 4 kategóriách. So známou youtuberkou 

Martinou Horňákovou sme natočili netradičné videá, ktoré majú 

vysokú sledovanosť, komunikujeme aj cez Facebook a Instagram.   

Organizovali sme info cesty pre novinárov z krajín V4 a Spo-

jených arabských emirátov, a spracovali články o našom kraji.  

Návštevnosť v našom kraji každoročne stúpa, ako aj počet pre-

nocovaní v ubytovacích zariadeniach Trenčianskeho kraja.   

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval za prácu agentúry, 

mrzelo ho číslo návštevnosti v okrese Partizánske, hovorili  

sme o tom aj na Rade predsedov, že v r. 2017 v okrese 

Partizánske prenocovalo 3033 ľudí. Kúpele Malé Bielice 

úspešne prosperujú, a po zistení údajov priamo v kúpeľoch 

počet hostí prevyšuje číslo 3033. Kolegovia preto kontakto-

vali Štatistický úrad, ako dospeli k číslu 3033. Len kúpele 

Malé Bielice mali za rok 2017 ubytovaných 5361 návštevníkov 

a celkový počet prenocovaní je 15.332. Počet ubytovaných v 8 

prevádzkach bol za rok 2017 - 8753 a celkový počet prenoco-

vaní je 21.985. K takému pochybeniu mohlo dôjsť aj v iných 

okresoch, požiadal opraviť číslo za okres Partizánske. 

p. predseda: - preberali sme to na Rade predsedov, nie je 

chyba v KOCR, Štatistický úrad by mal dozerať na správnosť 

čísiel.  

doc. MUDr. Bielik, CSc.: - poďakoval za prácu KOCR. Nevedel, 

že je toľko voľnočasových aktivít našom v kraji. Spýtal sa, 

či sa dá prepočítať ekonomický prínos cestovného ruchu. 

K propagácii navrhol ponúknuť verejnosti možnosť automatic-

kého zasielania informácií. Ocenil, že materiály sú aj 

viacjazyčné, na úvodnej stránke viacjazyčnosť nie je. Požia-

dal, aby aj v Bánovciach boli viaceré body pre inšpiráciu.  

    Mgr. Gerlici: – na webovej stránke je možné zadať e-mail,  

    pre zasielanie informácií o novinkách. Dvojjazyčnosť môžeme  

    zvážiť, aj na titulnej strane. V Bánovciach sú uvedené len  

    dva body, môžeme dať aj viac. Ekonomický prínos je v dani  

    z ubytovania, ktorá každoročne stúpa, v roku 2016 to bolo  

    677 tis., a v r. 2017 753 tis. eur. Mrzí ho skreslenie  

    údajov, ale máme jediný zdroj zo Štatistického úradu, iný  

    môže byť aj objem dane z ubytovania.  

    p. predseda: – požiadal upresniť údaje s p. Arpášom, riadite-  

    ľom pracoviska ŠÚ v Trenčíne.  
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      Na základe výsledku hlasovania č. 21: 27-ZA, 6-NEHLASO- 

 VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07. 2018  

 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Výročnú správu  

 KOCR Trenčín región za rok 2017, v prijatom   

 

       U z n e s e n í  číslo 117/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

7. Návrh na vyradenie projektových dokumentácií evidovaných  
na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku ako zmarených 

investícií a následne vyradenie z účtov evidencie.    

   Predkladala: Ing. Beáta Tichá-pover.riad.odboru investícií,ŽP a VP 

 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Tichá: – predložila na vyradenie 10 projektových doku- 

    mentácií v hodnote 228 tis. eur, vypracovaných v rokoch 2004-  

    2009, ale s investičnou výstavbou sa nezačalo. Nakoľko už  

    nezodpovedajú normám a sú neaktuálne, navrhujeme ich vyradiť  

    ako zmarené investície. Návrh bol prerokovaný na Komisii pre  

    financie a v Rade predsedov komisií, s odporučením na schvá- 

    lenie.  

    p. predseda: - upozornil na to p. hlavný kontrolór aj Najvyšší 

    kontrolný úrad, aby sme to riešili v zastupiteľstve.  

 

      Na základe výsledku hlasovania č. 24: 30-ZA, 3-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.07. 2018  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  vyradenie uvedeného dlhodo-  

    bého majetku z účtu 042 ako zmarených investícií, k čomu bolo  

    prijaté   

 

      U z n e s e n i e  číslo 118/2018 

       (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

8. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva  TSK.      

 

    PaedDr. Porubcová: - požiadala pána predsedu, aby na rokovanie 

    pracovnej skupiny k príprave Akčného plánu transformácie hor-  

    nej Nitry vymenoval za členov aj zástupcov poslaneckých  

    klubov, alebo ich aspoň prizývali. Navrhujeme za každý  

    poslanecký klub prizývať jedného zástupcu, za pravicový klub  

    navrhla Ing. Miroslava Žiaka.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - osobne bol navrhnutý za klub 

    Nezávislých, preto požiadal, aby bol prizývaný.  

    PhDr. PaedDr. Novotná: - 1. k detskej LSPP, ktorá Bánovciach  

    nad Bebravou zmenou zákona od 1.7. skončila. MZ SR sľúbilo  

    novelizovať zákon, aby službu vykonávali lekári v lokalitách, 

    kde majú svoje ambulancie. Požiadala p. predsedu pripomenúť  

    tento prísľub.   
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    2. K odmeňovaniu a oceňovaniu víťazov rôznych súťaží (kraj- 

    ských, jazykových, matematických, olympiád a i.). Pedagógovia 

    úspešných žiakov v súťažiach, organizovaných KCVČ opakovane 

    upozorňujú, že odmeny pre žiakov sú žalostné. Navrhla oceniť  

    výnimočných študentov napr. poukážkami na nákup kníh. 

    p. predseda: - hovorili sme o tom aj na Rade predsedov,  

    príďte s návrhmi spolu s odborom školstva. 

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: – už neplatí termín LSPP, ale  

    Ambulantná pohotovostná služba (APS).  

    PhDr. PaedDr. Novotná: - povedala, že LSPP bola zrušená. 

    Ing. Maláň: – poďakoval za písomnú odpoveď k predošlej  

    interpelácii. Požiadal o riešenie križovatky štátnej cesty  

    I/9 a ciest v správe Správy ciest TSK, v obci Trenč. Turná- 

    Trenč. Stankovce, kde sú časté vážne dopravné nehody.  

    Začiatkom roka sme dostali informáciu, že rekonštrukcia bude  

    koncom roka 2018, údajne sa rekonštrukcia nekoná a križovatka  

    sa má riešiť v rámci rekonštrukcie cesty I/9 v roku 2022- 

    2023. Kvituje riešenie úseku spoločne, ale občania budú čakať  

    ďalších 5 rokov. Termín rekonštrukcie križovatky sa už dlho  

    odkladá, bolo niekoľko petícií za riešenie situácie. Je vyho-  

    tovená PD, vydané stavebné povolenie, obce urgujú riešenie  

    situácie. Interpeloval urýchlené riešenie projektu križovatky  

    medzi obcami Trenč. Turná-Trenč. Stankovce, prvoradá je  

    bezpečnosť. 

    p. predseda: - TSK urobil všetko pre to, SSC to zahrnie do veľ-  

    kého projektu. Tento rok sa začína obstarávať, s realizáciou 

    v roku 2019, trvanie bude cez 2 roky, teraz rieši KDI problém,  

    kadiaľ viesť náhradné trasy. Pomohlo nám spoločné rokovanie  

    vlani na župe, za účasti zainteresovaných, kde sme si určili  

    postup realizácie. Samotná realizácia bude náročná, nakoľko  

    cesta je veľmi frekventovaná.  

    PaedDr. Porubcová: - k cestám v správe SSC požiadala o vyčis-  

    tenie náletových drevín na úseku medzi Prievidzou a Trenčínom,  

    zdržuje sa tam zver, je to nebezpečné večer. Požiadala osloviť  

    SSC k vyčisteniu.  

    p. predseda: - p. Stopka ako predseda Komisie dopravy má in- 

    formácie, ktoré úseky sa majú rekonštruovať. Je tu prítomný aj  

    p. Karkuš, riaditeľ SC TSK, ktorý bude komunikovať požiadavku. 

    Mgr. Ďureje, PhD.: - na rokovaní Komisie legislatívno-právnej  

    sme mali aj bod Informácie o príprave akčného plánu pre hornú  

    Nitru, ktorý sa však nedostal do zastupiteľstva. Z diskusie  

    vyplynulo, že bude potrebné presťahovať 2 inštitúcie – Horno-  

    nitrianske múzeum a Hornonitriansku knižnicu. Múzeum sa má  

    presťahovať do priestorov bývalej bane Cígeľ. Presťahovanie  

    do obce mimo centra regiónu je skôr zlé riešenie. Pripravuje 

    sa petícia kultúrnej obce proti sťahovaniu. Pani primátorka  

    Macháčková ponúkla možnosť presťahovania do meštianskeho  

    domu v centre mesta i hornej Nitry, budova je v celkovej  

    rekonštrukcii, ktorá prebieha pod kontrolou Krajského pamiat-  

    kového úradu. Súhlasí s postojom pani primátorky a potrebou  

    zachovať múzeum v centre regiónu. Na periférii v priemyselnej  

    zóne by prišlo o svoju identitu, nedisponuje baníckou  

    expozíciou, v centre regiónu sa zvýši návštevnosť. Odpoveď by  
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    mal dostať do 30 dní, ale požiadal o verejné stanovisko už  

    teraz, nakoľko aj počas rekonštrukcie a v prípade záujmu,  

    vieme zapracovať isté požiadavky múzea. Priestory by boli  

    vhodné pre múzeum. Požiadal o stanovisko.  

    p. predseda: - môžeme vám poskytnúť stanovisko, ktoré sme 

    zaslali pani primátorke. Sme ochotní rokovať. Priestor pre mú-  

    zeum by mal mať aspoň 1500 m
2
, parkovanie pre autobusy, jedáleň,  

    celé múzeum tam nezmestíme, musíme hľadať vyhovujúce priestory.  

    Pripravíme skorú odpoveď. 

    Ing. Takáč: - mal k tomu tiež viacero stretnutí. Bolo by  

    vhodné, aby múzeum zostalo v meste Prievidza. Zhodli sme sa,  

    aby nový priestor bol dostatočne veľký pre vystavenie expozície  

    vo väčšom meradle, a spĺňal isté európske normy. Mestský  

    priestor v rekonštrukcii zrejme nebude vhodný, ponúkol spolu- 

    prácu pre hľadanie dôstojných priestorov. V depozite je veľa 

    zbierkových predmetov, ktoré nemôžeme verejnosti ukázať.  

    p. predseda: - sme otvorení rokovať, uvítame návrhy poslancov. 

    Mgr. Ďureje, PhD.: - mali sme viaceré stretnutia, zámer 

    presťahovania múzea do meštianskeho domu bol už pred rokom 

    2008, pracovníci múzea vnímajú priestory meštianskeho domu ako 

    vhodné. 

    RNDr. Beňová: - poďakovala za odpovede na predošlé interpelá-  

    cie, ale nie so všetkými bola spokojná. Pýtala sa, kedy bude  

    výberové konanie na pozíciu riaditeľa NsP Prievidza so sídlom  

    v Bojniciach. V liste sa uvádza, že predseda TSK poveril dňom  

    4.4.2018 riadením NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach PhDr.  

    Mgr. Martina Hudeca, do doby vymenovania riaditeľa nemocnice  

    Zastupiteľstvom TSK, čiže nie je tam odpoveď na otázku - kedy  

    bude výberové konanie. Predpokladala, že poverenie skončí  

    v októbri a zastupiteľstvo máme v septembri, výberové konanie  

    by bolo v čase dovolenkového obdobia. Požiadala, aby sa výbe-  

    rové konanie uskutočnilo verejným vypočutím. 

    p. predseda: - nateraz nevie odpovedať, odpovieme písomne,  

    ale nemá problém s hearingami a verejným prezentovaním. 

    RNDr. Beňová: – z vlastnej praxe vie, že pribúda detí, ktoré  

    potrebujú odbornú pedopsychiatrickú starostlivosť (poruchy  

    správania, trávenia, závislosti...), odborníci predpokladajú,  

    že počet takýchto detí bude stúpať. Čakacie lehoty na vyšetre-  

    u pedopsychiatra v Prievidzi sú veľmi dlhé. Požiadala o pre-  

    hodnotenie úväzkov a poskytovateľov detskej pedopsychiatrie  

    v okrese Prievidza. Častokrát sú to deti zo sociálne znevý-  

    hodneného alebo málo podnetného prostredia, potrebujú nielen  

    lieky, ale aj osvetu, diskusiu. Ku kotolni predloží písomne,  

    aby sa to uzavrelo smerom k bezpečnej prevádzke.   

    p. predseda: – nie je to naša kompetencia, je to zdravotná  

    starostlivosť, odpíšeme vám. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - nakoľko zatiaľ nedošlo ku zmene 

    Rokovacieho poriadku, v rámci Interpelácií prednesie niekoľko 

    podnetov. Poďakoval za zorganizovanie výstavy venovanej  

    pamiatke obetiam Kragujevacskej vzbury, o ktorú požiadal  

    na zastupiteľstve 28.5. a zásluhou Trenčianskeho múzea a TNOS  

    bola výstava vo vestibule úradu inštalovaná. Pri príležitosti  

    170. výročia prvého zasadnutia a vzniku SNR, ktoré bolo  
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    v Myjave požiadal p. primátora Myjavy a navrhol urobiť sláv-  

    nostné Zastupiteľstvo TSK na Myjave, deň pred celoštátnymi  

    oslavami. V septembri alebo v novembri budeme spoločne  

    odhaľovať busty národných dejateľov nášho kraja. Požiada pána  

    predsedu, spoločne s odborom školstva, aby sme si významný  

    akt pripomenuli takouto aktivitou. Zdvorilo požiadal 

    o riešenie tém týkajúcich sa TSK: 1. Začiatok rekonštrukcie  

    gymnázia bol plánovaný na začiatok prázdnin, zatiaľ nikto  

    nevie kedy začneme. 2. Komunikácia II/579 – je ohrozený  

    termín realizácie najfrekventovanejšej cesty II. triedy  

    v našom kraji. VO trvá vyše 1,5 roka. 3. Pani ministerka  

    školstva avizovala 5% populácie SR do 8-ročných gymnázií, 

    bude testované v rámci jednotlivých krajov (tvoria polovicu  

    príjmu gymnázií), v menších okresoch budú ohrozené (PE, BN,  

    PU, MY, NM, Dubnica, PB). Bude potrebné hľadať zdroje na ich  

    dofinancovanie, požiadal zaoberať sa touto témou.  

    4. K APS – každý okres nemá detskú APS. Minulý rok rokoval  

    s p. ministrom Druckerom, my máme urgent v Bojniciach 

    a budeme sa deliť medzi Bojnice, TN a Topoľčany, čo môže  

    robiť problémy, treba sa tomu venovať v septembri, októbri. 

    Lekárov je nedostatok, verí že sa uskutoční stretnutie s p.  

    ministerkou, je to celoslovenský problém. Ústavná pohotovostná 

    služba bude v Partizánskom, ale nie po 22.00 h. 5. Požiadal p.  

    predsedu ako člena Branno-bezpečnostného výboru a upozornil 

    na jav v súvislosti s minoritnou komunitou, ktorej časť sa 

    správa neprispôsobivo, a stalo sa to nástrojom vydierania  

    nielen v Klátovej Novej Vsi, je to nepríjemný jav pre starostov 

    a primátorov, čo sa prejavuje tým, že tí čo sú v spore, argu-  

    metnujú tým, že niekde niekoho prisťahujú alebo obsadia.  

    Je to téma na Branno-bezpečnostný výbor alebo orgány činné  

    v trestnom konaní. S predsedom výboru pre verejnú správu chcel  

    navrhnúť právnu normu ako obmedziť užívacie a vlastnícke práva,  

    ak sa nájomcovia alebo majitelia nehnuteľností správajú aso-  

    ciálne a neprispôsobivo.  

    doc. Ing. Habánik, PhD.: - nadviazal na spomínané 8-ročné 

    gymnáziá. Ak sa 7 z 8 krajov dokáže zosúladiť s platnou legi-  

    slatívou, nemôžeme byť za to perzekuovaní, TSK je tesne  

    v odporúčanej 5% hranici populačného ročníka, mali by sme to  

    zrovnať na Slovensko, je neprípustné, aby 6-7 škôl v našom  

    kraji výrazne trpelo. Je čas, aby si urobili poriadok ostatné 

    kraje. 

    p. predseda: - k ceste II/579, financie sú, obstaráva sa druhý  

    krát, v rámci spoločného obstarávania. Gymnázium Partizánske –  

    VO už prebehlo, je na kontrole na riadiacom orgáne, patriacom  

    pod Ministerstvo pôdohospodárstva.   

    Ing. Randziaková: – bola spomenutá obec Klátova Nová Ves v sú- 

    vislosti s neprispôsobivými občanmi. Situácia sa vyhrotila  

    minulý týždeň, spolupracujeme s políciou, je koniec mafiánskym 

    praktikám a vydieraniu v obci, verí v úspešný koniec. Požia-  

    dala p. predsedu TSK o pomoc, aby sa situácia neopakovala.  

    Mgr. Bočincová: – na základe osobného stretnutia so zamestnan- 

    cami DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK aj s členmi odborov,  

    požiadala o navýšenie počtu zamestnancov v DSS a navýšenie  



21 

 

    rozpočtu na rok 2019. Vo všetkých DSS v rámci TSK dodržiavame  

    minimálne štandardy počtu zamestnancov, čo je však nedosta- 

    čujúce, zamestnanci sú vyčerpaní, chorí a začínajú dávať výpo- 

    vede. Pri pokračujúcom trende odchodu zamestnancov je možné,  

    že nedokážeme zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb 

    v našich DSS a problém je potrebné riešiť. 11.6. na zasadnutí  

    komisie sociálnej pomoci oboznámila členov so situáciou, 

    a niektoré zo zasadnutí komisie sa uskutoční v CSS AVE Dubnica  

    nad Váhom. Požiadala p. predsedu o pomoc, nakoľko situácia je  

    vážna vo všetkých soc. zariadeniach v ZP TSK.   

    p. predseda: - v roku 2013 veľa našich CSS nemalo zákonom dané  

    počty zamestnancov, čo dokončíme tento rok. Posledné 2 roky  

    sme v rámci možností rozpočtu zvyšovali platy a osobné ohod-  

    notenia zamestnancom, budeme v tom pokračovať, bude sa zvy-  

    šovať aj v zmysle KZ, v priebehu 2 rokov o 20% - navýšenie  

    bude celkove vyžadovať 3-3,5 mil. eur v rozpočte TSK. Dubnicu  

    budeme riešiť ako prvoradú.  

    Ing. Mičega: - k VO komunikácií, nerád by sa opakoval, ale po-  

    žiadal o odpoveď na otázku - interpelácia k ceste J. Derku  

    v Kubrej. V r. 2013 začiatkom modernizácie železničnej trate  

    v Trenčíne došlo ku zmene dopravných režimov, staveniska,  

    komunikácia od Fiatu na námestie v Kubrej slúžila na zásobo-  

    vanie stavby a obchádzková trasa. Vtedy bolo občanom sľúbené,  

    že po ukončení modernizácie železnice sa povrch opraví, čo 

    viackrát žiadal a bolo prisľúbené riešenie. Minulý rok pred  

    voľbami do VUC sa začala cesta opravovať, čo ale bola rekon-  

    štrukcia kanalizácie. Spýtal sa po roku, kedy sa bude robiť  

    oprava povrchu cesty III. triedy - ulica J. Derku. Túto inves-  

    tíciu možno obstarať max. do 21 dní, ľudia už 5. rok žijú 

    na stavenisku. Spýtal sa, či je účelné obstarávať investičné  

    akcie v jednom balíku, koľko sa tým ušetrí? Nie je to úspora,  

    požiadal o konkrétny termín.  

    p. predseda: - je prítomný aj p. riaditeľ Karkuš, zo SC TSK, 

    pri spoločnom VO ciest sme z 5,5 mil. ušetrili 1,2 mil. eur,  

    zistíme kedy presne sa predpokladá oprava cesty J. Derku.  

    Ing. Mičega: - v odpovedi bolo uvedené, že nie je možné určiť  

    výšku úspory, nakoľko je to v balíku. Úspora nie je adekvátna  

    tomu čo tam prežívajú občania, je tam sídlo záchrannej zdra- 

    votnej služby.  

    p. predseda: - p. Karkuš vám odpovie.  

    PhDr. PaedDr. Novotná: – dnes zasadala Komisia na ochranu  

    verejného záujmu ku kontrole odovzdania oznámení o majet-  

    kových pomeroch a potvrdeniach o príjme. Požiadala tých,  

    ktorých osobne upozornila, o doplnenie dokumentov a odovzdanie 

    Ing. Horvátovi. Výsledky budú uvedené v zápisnici v septembri  

    po kontrole znovu, po predložení dokumentov.  

    p. predseda: - ukončil interpelácie.  

    Odovzdal slovo Mgr. Gazdovej, ktorej poslanci hlasovaním  

    umožnili vystúpiť.  

    Mgr. Gazdová: - veľmi si váži možnosť dnes vystúpiť na zastu- 

    piteľstve TSK a vysvetlí o čo žiada. Je zakladateľkou súkrom- 

    ného bilingválneho gymnázia FUTURUM v Trenčíne a v Košiciach.  

    Obe gymnáziá vznikli pred 11 rokmi, sídlo zriaďovateľa je  
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    v Košiciach, ale patríme do pôsobnosti TSK. S manželom sme 

    hrdí Trenčania a chceli sme priniesť do kraja niečo čo tu  

    nie je. V rokoch 2007-2008  sme rokovali so zástupcami mesta  

    i kraja, a bola vyslovená podpora. Ponúkame alternatívnu  

    formu vzdelávania, ktorá tu nebola, nie je tu žiadne anglické  

    gymnázium. S touto podporou sme požiadali o akreditáciu  

    a začali budovať školu z vlastných zdrojov, nežiadali sme  

    o finančnú podporu. Mesto nám poskytlo priestory v ZŠ Na do-  

    linách, v bývalom Detskom mestečku, kde sme pôsobili 5-6  

    rokov, kým nám priestory neboli malé. Je to súkromná škola,  

    máme deti zo všetkých okresov kraja. Začali sme budovať školu  

    na princípoch kvality, kreativity, deti majú priestor na se- 

    baprezentáciu a sebarealizáciu, profilovali sme sa na jednu  

    z najlepších škôl v kraji. Na základe výsledkov NUCEM (Národ-  

    ného ústavu certifikovaných meraní) zaujímame v kvalite vzde-  

    lávania popredné miesta, deti reprezentujú kraj na súťažiach 

    a olympiádach, robíme česť Trenčianskemu kraju. Naši pedagó-  

    govia sa podieľali na tvorbe osnov národného projektu „IT  

    Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie“, ako jedinému  

    gymnáziu v kraji sa nám podarilo získať 1 triedu so špeciali-  

    záciou IT a veľké laboratórium pre potreby celého kraja, čo  

    je prínosom pre náš kraj. 10 rokov budujeme kvalitnú školu.  

    Máme 100% úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké  

    školy, nikto nebol na Úrade práce, produkujeme kvalitné deti.  

    Naše deti odchádzajú aj na vysoké školy v zahraničí, čo  

    svedčí o vysokej kvalite výučby u nás. Ako jediní v kraji  

    ponúkame C1 maturitu, čo je najvyšší certifikát, ktorý môže  

    neanglicky hovoriaci študent dosiahnuť. Prečo dnes prišla  

    žiadať o pomoc. Aby sme prežili, musíme mať min. 60 detí  

    v ročníku, sme 5-ročná škola, t.j. 300 žiakov, na čo máme  

    kapacity pre efektívne využitie a udržanie kvalitných peda-  

    gógov a zachovanie kvality vyúčby školy. Tri roky žiadame  

    o jednu triedu. V Stratégii stredných škôl máte uvedené, že  

    je neefektívne znižovanie prvých ročníkov škôl, pre stabilitu  

    školy, zamestnávame vyše 50 kvalifikovaných pedagógov.  

    Ministerstvo nám po 3 roky jednu triedu priznalo a mali sme 2  

    triedy. Aj pre nový školský rok sme opätovne žiadali 2  

    triedy, ale dostali sme jednu. Robíme talentové skúšky na  

    jazyky vo februári, a musíme rozhodovať o prijatí žiakov už  

    vo februári. Podali sme dovolanie na ministerstvo a verili  

    sme, že normatív bude pridaný. Nastala však patová situácia,  

    že v jednom týždni sme museli vydať rozhodnutia o prijatí  

    na školu a druhý týždeň prišlo rozhodnutie ministerstva.  

    Hlásilo sa nám vyše 80 detí a po talentových skúškach sme  

    prijali 58, ale nakoľko máme priznanú len jednu triedu, 28  

    detí nemá právo na normatív, zostali mimo systému, a vy tým  

    deťom môžete pomôcť. Sú to veľmi šikovné deti Trenčianskeho 

    kraja a váži si aj ich rodičov. Máte v zriaďovateľskej pôsob-  

    nosti školy a viete im pomôcť, sú to všetko naše deti Tren-  

    čianskeho kraja, ktoré si zaslúžia normatív, ide o 1800,- eur  

    na žiaka. Financovanie z vlastných zdrojov je likvidačné.  

    Na pilotný projekt IT Akadémiu je prihlásených 8 detí, ak by  

    ich odmietla, prídeme o všetky výhody aj o laboratórium. 
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    Bojuje za deti TSK a požiadala poslancov o prehodnotenie roz- 

    hodnutia, aby bol deťom TSK priznaný normatív, na ktorý majú  

    zo zákona nárok, ako všetky deti v našom kraji.  

    K p. Matejkovi uviedla, že nie je pravda že chceme odkúpiť  

    budovy školy. Bola nám ponúknutá zo strany mesta, sme aj 

    v priestoroch základnej školy. Bola informácia, že športové  

    gymnázium sa má sťahovať. Nemáme záujem kúpiť budovu od mesta.  

    Investovali sme 350 tis. eur na 2 poschodia, zrekonštruovanie  

    ďalších 5 poschodí by vyžiadalo veľa peňazí, podmienkou mesta  

    je zachovanie budovy na vzdelávacie účely. Poďakovala za slovo 

    a opätovne požiadala o zváženie a pomoc.  

    p. predseda: - poďakoval za vystúpenie a ozrejmenie ako  

    funguje súkromné gymnázium FUTURUM v Trenčíne. Športové  

    gymnázium nemá v pláne sa sťahovať, budeme rokovať s mestom,  

    za nastavených podmienok budovu radi odkúpime. Otvoril  

    diskusiu. Pani Porubcová, p. Bagin aj p. Beňová sú riaditeľmi 

    škôl.  

    PaedDr. Porubcová: - je mi ľúto, že ste sa dostala do prob- 

    lémov. Naša podpora pokračuje, ale nemôžete vydať rozhodnutie  

    na čo nemáte podmienky. Je tu p. Dr. Beňová, riaditeľka  

    neštátnej školy v Prievidzi, a toto nerobí. Ako poslanci máme  

    zriaďovateľskú povinnosť voči našim školám. Minimálne 16  

    zamestnancov škôl budeme musieť prepustiť a znižovať úväzky,  

    nakoľko je teraz menej detí. Maturita C1 je aj u nás, končí 

    3. ročník, budúci rok budú maturovať. 300 žiakov je optimum  

    pre každú školu. Máme zodpovednosť voči voličom v tomto  

    kraji. Za vaše vystúpenie by som hlasovala, aj všetci  

    kolegovia, aj bez citovania ústavy SR.  

    Ing. Bagin, poslanec, riaditeľ SPŠ v Dubnici a bývalý pred- 

    seda K-školstva. Ako riaditeľ strednej školy, úspešnej nielen  

    v kraji, ale aj na Slovensku, ako predseda komisie sa spolu-  

    podieľal na základných tézach stratégie. Myšlienka sa dotýka  

    toho, s čím ste tu vystúpili. Viete čo by sa stalo, keby sme  

    dali slovo riaditeľom gymnázií v kraji, alebo tým, ktorých  

    sme zrušili? V uvedenej vete - chceme stabilizovať gymnáziá, 

    znamená, aby sme vzhľadom na normatívny spôsob financovania  

    dokázali stabilizovať gymnáziá. Je mi ľúto, že ste sa dostali  

    do takejto situácie, ale v tomto je pragmatik. Sme jedným  

    z mála krajov, ktorý stabilizoval školstvo v ostatných ro-  

    koch. V stratégii máme povolených 20%, keby sme šli cestou  

    ako chcú rodičia, bola by to cesta do pekla. V kraji máme  

    kvalitné gymnáziá, demografickú krivku môžu ovplyvniť mladšie  

    ročníky. Pri VZN je zákonná lehota 15 dní na zverejnenie.  

    Musíte to riešiť s ministerstvom školstva. Situácia je vážna,  

    preto tá stabilizácia a preto stratégia.  

    Ing. Maláň: – počty žiakov a tried určuje Krajská pedagogická 

    rada. 

    p. predseda: - doteraz určovali poslanci, podľa nového zákona  

    s účinnosťou od septembra to bude v Krajskej rade pre odborné  

    vzdelávanie a potom župan, bez zastupiteľstva. VZN bolo  

    schválené minulý rok. 

    Ing. Mičega: – reagoval na p. Gazdovú – k predaju nehnuteľ-  

    nosti, ak mala informáciu, že Športové gymnázium sa má  
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    sťahovať, tak mesto poskytlo zlú informáciu, nakoľko zria-  

    ďovateľom je TSK.  

    RNDr. Beňová: – zdalo by sa, že keďže je z neštátnej školy,  

    podporí kolegyňu, ale radšej má vecné stanoviská a fakty. 

    Na webovej stránke školského výpočtového strediska, aktuali-  

    zovanej 2.7., gymnázium Futurum malo schválené 2 triedy (4- 

    ročnú a 5-ročnú, bilingválne štúdium), do bilingválneho  

    štúdia bolo zapísaných 58 detí a do IT 4 deti, t.j. 62, plán  

    výkonov je 31 IT gymnázium a 31 bilingválne gymnázium = 62,  

    t.j. počet detí, ktoré boli prijaté. Stačí im ponúknuť, aby  

    sa vzdelávali v IT triede, aby deti nezostali mimo systému. 

    p. predseda: - poslanci schvaľovali vlani jednu triedu  

    5-ročnú a jednu IKT 4-ročnú, o čo máme záujem aj v rámci  

    stratégie TSK. Uviedol vývoj od roku 2014, kedy sme prvý krát  

    schvaľovali VZN, na škol. rok 2015-2016 sme znížili o 11  

    tried na gymnáziách, v ďalšom roku o 2,5 triedy, vlani sme  

    vo VZN zvýšili o 1 triedu - pre súkromné gymnázium FUTURUM, 

    ako ocenenie IT technológií, ak by bola na škole aj technická  

    časť, podporíme to. Boli to každoročné dohadovania, bola by  

    škoda štvorročného úsilia, sme najlepší kraj v systéme duál- 

    neho vzdelávania, pripravujeme nový systém hodnotenia, odme–  

    ňovania a motivácie nielen pre pedagógov, ale aj žiakov.  

    Možno je riešenie prijať žiakov na IKT, ako meniť VZN.  

    Pani Bátorová v Prievidzi chcela tiež vlani meniť VZN pre sú- 

    kromné gymnázium, poradili sme im odbory, akým smerom sa majú  

    uberať a dnes fungujú.  

    Ing. Takáč: - chápe ťažkú situáciu, ale svojim rozhodnutím  

    ste sa dostala do situácie sama. Nikto nespochybnil kvalitu  

    školy, ale nie je dobré stavať žiakov do pozície rukojem-  

    níkov. Prešli sme si ťažkými časmi v oblasti školstva, 

    na hornej Nitre sme rušili veľa škôl, riešením by bol návrh  

    p. Beňovej a nie otvárať VZN.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - komunikoval s p. riaditeľkou 

    školy FUTURUM, chápe ju, škoda že sa s témou neprišlo skôr.  

    VZN dnes nemôžeme otvárať, nebolo včas zverejnené, nie je to  

    pripravené, v prípade našich stredných škôl a regulovania  

    počtu žiakov v našich školách, je problém neriešiteľný.  

    Boli povedané riešenia, považuje za ľudsky správne aby  

    reagoval, nakoľko jej prisľúbil pomoc. Dnes je požiadavka 

    na otvorenie VZN neriešiteľná.  

    Ing. Matejka: - bol nepriamo vyzvaný, chápe situáciu, máme  

    tu 3 riaditeľov stredných škôl, každý chce navýšiť počet  

    študentov a viac peňazí. Na športovom gymnáziu je 214 žiakov, 

    plánuje sa 270 študentov, budeme do roka riešiť, kam dáme  

    našich študentov, sú tam pedagogickí a nepedagogickí zamest-  

    nanci, tréneri, cyklisti, kanoisti, nedá sa ich presťahovať  

    zo dňa na deň. Žiaľ, sama ste sa dostala do situácie.  

    p. predseda: - pribudne tam Centrum olympijskej prípravy  

    vo volejbale pre Slovensko, škola sa transformuje na strednú  

    športovú školu, podľa zákona od budúceho roka.   

    PaedDr. Porubcová: – bolo povedané, že p. Matejka vyvolal  

    emócie predajom budovy. Neboli žiadne, ale mesto Trenčín nás  

    nezákonným spôsobom obišlo. Nemohla by hlasovať, nakoľko má  
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    zamestnávateľskú povinnosť voči svojim zamestnancom, ktorí  

    prídu o prácu.  

    Ing. Matejka: - volejbalisti sú presťahovaní v novej  

    telocvični z nášho rozpočtu, sťahovanie by nebolo normálne. 

    Ing. Mičega: - s faktickou – záver za poslancov MsZ Trenčín – 

    spolu s p. Matejkom a p. Vaňom v stredu navrhneme stiahnuť  

    materiál-predaj z rokovania MsZ Trenčín a budeme informovať  

    poslancov o uznesení, ktoré bolo dnes prijaté. 

    p. predseda: - ukončil diskusiu.  

    Poďakoval poslancom, že dali priestor na vystúpenie.  

    Aj na komisiách možno povedať svoj názor, sú verejné, sme  

    stále najtransparentnejším krajom. 

    Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial  

    všetkým veľa oddychu počas letných dovolenkových dní.  

         Nasledujúce zasadnutie je plánované na 24.9.2018, kde  

    bude aj bod k dozorným orgánom 3 nemocníc, podľa mandátnej  

    zmluvy pri oddlžovaní musia do 3 mesiacov vzniknúť dozorné 

    orgány. Požiadal poslancov, aby si premysleli, v ktorej  

    dozornej rade chcú byť. Prejdeme si mandátnu zmluvu s MZ SR 

    a našimi 3 nemocnicami. Touto informáciou zasadnutie ukončil. 

 

 

Trenčín,  13.7.2018 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  
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