
Z á p i s n i c a 

zo XVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25.1.2016 

 

 

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 XV.  

    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 zámenu majetku TSK s majetkom obce  

       Papradno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

    b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku v k. ú. Trenčín,  

       pozemku parc. č. 1531/100 v podiele 28/2721-in. 

      c) Návrh na zrušenie uznesenia a schválenie  

         prebytočnosti, spôsobu prevodu a zámeny nehnuteľného  

         majetku - pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc.č.  

         1940/2,1940/6,1940/7 a 1940/8 s Mestom Prievidza. 

      d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

         a odpredaja pozemku parc. č. 851/6, k. ú. Bojnice. 

      e) Návrh na schválenie prebytočnosti a predaja  

         novovytvoreného pozemku v Starej Turej.             

    f) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy  

       Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie                       

       J. Kalinčiaka 1, Prievidza.                           

    g) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy  

       Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza. 
 

 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  

    Centra tradičnej kultúry v Myjave.                  

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb. školstva a kultúry 
 

 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

    SC TSK.   

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva –vedúci odboru dopravy 
 

 6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

 7. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

 8. Záver. 
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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 XVI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných,  

    a zároveň poprial všetkým v novom roku zdravie, šťastie  

    a pohodu v rodinnom kruhu. 

    Dnešné zasadnutie je po prvý krát vysielané on line – naživo  

    a verejnosť môže sledovať priebeh celého zastupiteľstva, čo  

    prispeje k väčšej transparentnosti nášho kraja.  

         Oznámil neprítomných poslancov, ktorí sa vopred  

    ospravedlnili – PhDr. Janíková, Mgr. Smatana, JUDr.  

    Macháčková, PaedDr. Porubcová a Ing. Ondračka. PaedDr.  

    Kubičár ohlásil neskorší príchod.  

         Z celkového počtu 45 poslancov bolo podľa prezenčnej  

    listiny na začiatku prítomných 39 poslancov. 

  

     Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli 

navrhnutí:  

       I.  overovateľ: Ing. Peter MARUŠINEC  

       II. overovateľ: Ing. JUDr. Jozef STOPKA, PhD.     

 

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov, čím  

    je zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 37-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 25.1.2016 prerokovalo a  s ch v á –  

    l i l o  overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.  

                                       (viď uznesenie č. 331/A) 

 

    Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku  

    Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho  

    zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  

    a Andrea Jurušová.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.1.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program XVI. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK. K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo  

    prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 331/2016 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XV.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na XV. zasadnutí bolo prijatých 23 uznesení,  

    bez ukladacej povinnosti. V platnosti zostávajú uznesenia  

    k prebytočnému majetku, ktorý sa nám dlhodobo nedarí  

    vysporiadať.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 3: 39-ZA, 

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. januára  

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

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na XV. zasadnutí  

    Zastupiteľstva, k čomu bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 332/2016 

            (obsah uznesenia viď príloha 

tejto zápisnice). 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

    a) Návrh na zámenu majetku TSK s majetkom obce Papradno 

       z dôvodu hodného osobitného zreteľa.      

           

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       p. predseda: - na základe požiadavky poslanca Dr. Božika 

       máme pripravenú prezentáciu k materiálom.  

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o návrh na zámenu majetku  

       TSK za majetok obce Papradno formou osobitného zreteľa, 

       po zrušení zariadenia soc. služieb Javorník, nakoľko soc.  

       službu už vykonáva obec. Doteraz sídlilo zariadenie  

       v priestoroch obce, navrhujeme majetok vysporiadať 

       zámenou za pozemky pod našimi cestami, bez finančného  

       vyrovnania, so započítaním pohľadávky TSK voči obci.  

       Zámena je v prospech TSK.  

       p. predseda: - na prijatie uznesenia z dôvodu osobitného 

       zreteľa je potrebných 27 (3/5) hlasov poslancov.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 4: 37-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 25.01.2016 prerokovalo a  r o z h o d l o 

       o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku (pozemkov)  

       vo vlastníctve TSK, u r č i l o  ako prípad hodný 

       osobitného zreteľa p r e v o d: A. Trvale prebytočného 

       nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK, 

       B. Dlhodobého hmotného (hnuteľného) majetku  

       C. Dlhodobého hmotného (hnuteľného) majetku (príloha č.1) 

       D. Krátkodobého hmotného majetku v operatívnej evidencii, 

       CSS-JAVORNÍK (príloha č.2) z á m e n o u  za nehnuteľný 

       majetok (pozemky) vo vlastníctve Obce Papradno,  
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       a zároveň  s c h v á l i l o  p r e v o d uvedeného:  

       A. Trvale prebytočného nehnuteľného majetku (pozemkov)  

          vo vlastníctve TSK  

       B. Dlhodobého hmotného (hnuteľného) majetku  

       C. Dlhodobého hmotného (hnuteľného) majetku (príloha č.1) 

       D. Krátkodobého hmotného majetku v operatívnej evidencii, 

          CSS-JAVORNÍK (príloha č.2) z á m e n o u  za nehnuteľ-  

       ný majetok (pozemky) vo vlastníctve Obce Papradno, ako 

       prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že  

    zámenou sa zabezpečí kontinuálne poskytovanie soc.  

    služieb klientom zariadenia soc. služieb CSS-JAVORNÍK  

    aj po zrušení tohto zariadenia od 01.01.2016, ako aj 

    v potrebe majetkového vysporiadania pozemkov pod cestou 

    III/1978 vo vlastníctve TSK v obci Papradno.  

    Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania, z dôvodu 

    započítania pohľadávky TSK, vzniknutej investíciou  

    do budovy sč. 12 v obci Papradno vo vlastníctve obce 

    Papradno. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 333/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku v k. ú. Trenčín,  

       pozemku parc. č. 1531/100 v podiele 28/2721-in.    

         

         Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

         Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o odpredaj pozemku k bytu,  

         ktorý bol schválený na novembrom zastupiteľstve, chybou  

         zápisov v katastri nebol predaný vlastnícky podiel  

         k pozemku, na ktorom je postavený bytový dom - za cenu  

         určenú znalcom.   

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 5: 36-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 25.01.2016 prerokovalo a  

       s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť nehnuteľného  

       majetku (pozemku) TSK v správe Gymnázia Ľ. Štúra,  

       Trenčín, nachádzajúceho sa na Ul. Považskej v Trenčíne –  

       Sihoť,  u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného 

       nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK  - ako prevod  

       pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 

       a zároveň  s c h v á l i l o  predaj uvedeného prebytoč- 

       ného nehnuteľného majetku v správe Gymnázia Ľ. Štúra,  

       Trenčín, kupujúcemu: Martinovi Šedivému, trvale bytom  

       Trenčianska Turná, za dohodnutú kúpnu cenu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 334/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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  3. c) Návrh na zrušenie uznesenia a schválenie prebytočnosti,  

        spôsobu prevodu a zámeny nehnuteľného majetku – pozemkov 

        v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 1940/2,1940/6,1940/7 a 1940/8  

        s Mestom Prievidza.         

   

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - materiál bol už schválený  

      na zastupiteľstve v novembri, chybou mesta Prievidza boli  

      zle označené parcely, preto je treba zámenu schváliť  

      znovu. Mesto Prievidza už tak urobilo v decembri.  

      Ing. Takáč, poslanec MsZ Prievidza: – za mesto Prievidza 

      sme túto zmenu schvaľovali v decembri, je to v poriadku. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 39-ZA, 1-SA  

      ZDRžAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

      dňa 25.01.2016 prerokovalo a  z r u š i l o  uznesenie  

      Zastupiteľstva TSK č. 314/2015 zo dňa 23.11.2015, 

      a na základe výsledku hlasovania č. 7:  39-ZA, 1-SA  

      ZDRžAL HLASOVANIA, r o z h o d l o  o prebytočnosti  

      nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK,  

      v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, a zároveň  

      s c h v á l i l o  prevod – zámenu uvedeného prebytočného 

      nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe NsP  

      Prievidza so sídlom v Bojniciach, s nehnuteľným majetkom  

      (pozemkom) vo výlučnom vlastníctve Mesta Prievidza,  

      bez finančného vyrovnania, s podmienkou.  

      K uvedenému bolo prijaté  

 

                  U z n e s e n i e  číslo 335/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

   3. d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

         a odpredaja pozemku parc. č. 851/6, k. ú. Bojnice.   

          

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - spoločnosť DUKE, s.r.o.,  

       požiadala o odpredaj pozemku pre vybudovanie prístupového 

       chodníka a autobusovej zastávky k polyfunkčnému objektu  

       v areáli nemocnice. Správca a mesto vyjadrili súhlas.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 38-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 25.01.2016 prerokovalo a  r o z h o d l o 

       o prebytočnosti nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlast-  

       níctve TSK v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

       u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného  

       majetku TSK v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

       - pre spoločnosť DUKE s.r.o., Prievidza, ako prípad hodný 

       osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo verejnoprospešnom 

       záujme, ktorým je vybudovanie prístupového chodníka  

       a autobusovej zastávky pre občanov, a zároveň  s ch v á –  
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       l i l o  predaj uvedeného prebytočného nehnuteľného 

       majetku pre spoločnosť DUKE s.r.o., Prievidza, ako prípad 

       hodný osobitného zreteľa – za dohodnutú kúpnu cenu. 

       K uvedenému bolo prijaté 

 

        U z n e s e n i e  číslo 336/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

   3. e) Návrh na schválenie prebytočnosti a predaja  

         novovytvoreného pozemku v Starej Turej.                 

        

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - o odpredaj pozemku požiadala  

       Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava pre vybudo-  

       vanie novej trafostanice, súčasná je v priestoroch školy.  

       Na Rade predsedov komisií bola schválená podmienka  

  odpredaja - v prípade, že existujúca trafostanica je 

  majetkom Západoslovenskej distribučnej, a.s., je 

  spoločnosť povinná odstrániť túto na vlastné náklady.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 39-ZA, 1-NEHLA-  

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.01.  

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

       čnosti novovytvoreného pozemku v k.ú. Stará Turá,  

       u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného pozemku v k.ú.  

       Stará Turá, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

       za dohodnutú za kúpnu cenu. Osobitný zreteľ je daný 

       záujmom TSK na vybudovaní novej kioskovej trafostanice 

       pre potrebu SOŠ na Športovej ulici v Starej Turej, ako aj   

       mesta Stará Turá, a to zabezpečením spoľahlivej dodávky 

       elektrickej energie a odbúraním nákladov TSK na prevádzku 

       súčasnej trafostanice v budove školy. Zároveň s c h v á – 

  l i l o  predaj uvedeného prebytočného pozemku ako prípad 

  hodný osobitného zreteľa - spoločnosti Západoslovenská 

  distribučná, a.s., Bratislava - za dohodnutú kúpnu cenu 

  s uvedenou podmienkou, k čomu bolo prijaté  

 

     U z n e s e n i e  číslo 337/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. f) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy  

       Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie                       

       J. Kalinčiaka 1, Prievidza.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       p. predseda: - minulý rok sme prijali rozhodnutie  

       o odobratí prebytočného majetku našim organizáciám  

       do správy TSK, na základe požiadaviek riaditeľov.  
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       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - pri nadobúdacej hodnote nad 700  

       tis. Eur zmena správy vyžaduje súhlas zastupiteľstva,  

       navrhujeme odňatie správy od 1.2.2016.  

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 10: 38-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 25.01.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

       n á v r h  na odňatie správy prebytočného nehnuteľného  

       majetku TSK (pozemkov a stavieb) – areál bývalej SOŠ, 

       Vinohradnícka 8, Prievidza, zo správy SOŠ obchodu 

       a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza,  

       s účinnosťou od 1. februára 2016, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 338/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 

  3. g) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku  

        Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy  

        Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza.  

 

        Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        Mgr. Žitňanský, LL.M.: - taktiež ide o odňatie správy 

        SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza, areál bývalej SOŠ 

        polytechnickej, areál bývalého SOU nábytkárskeho 

        v Pravenci, areál bývalej zváračskej školy na J. 

        Kalinčiaka v Prievidzi, areál bývalého internátu na T. 

        Vansovej v Prievidzi, areál bývalého fitness centra, 

        predajne na T. Vansovej v Prievidzi a areál bývalej 

        budovy na ul. Sládkovičova.  

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 11: 38-ZA, 2-SA  

        ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

        zasadnutí dňa 25.01.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

        predložený - návrh na odňatie správy prebytočného  

        nehnuteľného majetku TSK – areál bývalej SOŠ polytech-  

        nickej, Ul. Falešníka 6, Prievidza: - areál 1 (pozemky,  

        stavby a ďalší majetok v tabuľke č. 1),  

        - areál 2 (pozemky, stavby a ďalší majetok v tabuľke č.  

          2),  

        - areál 5 (pozemky a stavba),  

        - areál 6 (pozemky, stavba a ďalší majetok v tabuľke č.  

          3),  

                a  n á v r h  na odňatie správy ďalšieho prebytočného 
           nehnuteľného majetku TSK – areál bývalého SOU  

           nábytkárskeho, Pravenec (pozemky, stavby a ďalší  

           majetok v tabuľke č.4),  

      - areál bývalej zváračskej školy, Ul. Kalinčiaka, 

        Prievidza (pozemky, stavby a ďalší majetok v tabuľke  

        č.5),  

      - areál bývalého internátu, T. Vansovej 28, Prievidza  

        (pozemky a stavby), 
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      - areál bývalého fitness centra, predajne, T. Vansovej 28,  

     Prievidza (pozemky a stavba)  

      - areál bývalej budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza  

        (pozemky a stavba), 
      zo správy SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza, s účinnosťou 

      od 1. februára 2016. K uvedenému bolo prijaté  

         
             U z n e s e n i e  číslo 339/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

    p. predseda: - na marcovom zasadnutí bude predložené podobné 

    uznesenie k SPŠ Myjava.   

 

 
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  

    Centra tradičnej kultúry v Myjave.                       

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb.školstva a kultúry 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predložila návrh na schválenie Dodatku č.  

    2 k zriaďovacej listine CTK v Myjave a zmenu zamerania  

    zo všeobecného na špecializované (na tradičnú ľudovú  

    kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo), s účinnosťou od  

    1.2.2016. Určenie špecializácie vytvorí lepšie možnosti  

    pre získanie zdrojov z rôznych grantov. 

    p. Halabrín, primátor mesta Myjava: - poďakoval p.  

    predsedovi a odborným pracovníkom. Na novembrovom zasadnutí  

    k Zásobníku projektov požiadal o zaradenie dvoch vecí, ktoré 

    tam neboli ale už sa na nich pracuje.  

    Nakoľko myjavský región je známy udržiavaním tradícií,  

    snažili sme sa o vznik centra, ktoré by sa tomu venovalo.  

    Zriadilo sa osvetové centrum zamerané na tradičnú kultúru,  

    toto bolo delimitované na VÚC a dnes je to osvetové centrum  

    v oblasti tradičnej kultúry s pôsobnosťou na Trenčiansky  

    kraj. Predložený návrh je vyvolaný novelou zákona  

    o kultúrno-osvetovej činnosti, schválený minulý rok  

    a vznikol Fond pre podporu umenia, pre financovanie  

    tradičnej kultúry. V zriaďovacej listine sa však uvádza, že  

    CTK svoje poslanie plní v územnej pôsobnosti Trenč. kraja,  

    dnes to ideme zmeniť iba na územnú pôsobnosť miest a obcí  

    regiónu Myjava. Upozornil, že to je veľká chyba, lebo  

    zariadenie spracováva publikáciu, ktorá zachytáva celý  

    Trenč. kraj, netýka sa to len myjavského regiónu, zameranie  

    len na okres Myjava znemožní čerpanie prostriedkov na  

    krajské projekty. Je za Dodatok č. 2, ale len zmeniť nový  

    zákon a zmeniť článok 1, bod 1. podľa predloženého návrhu,  

    aby zostalo zameranie pre čerpanie fondu zriadeného pre  

    tento účel pre celý kraj, nie len pre obce a mestá okresu  

    Myjava.   

    p. predseda: - požiadal o predloženie návrhu písomne.  

    Mgr. Abramovičová: - súhlasí s p. primátorom, ale vyslovila  

    obavy. CTK Myjava sa venuje folklóru, ľudovým tradíciám.  
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    Myjavský región má silný historický potenciál – napr.  

    osobnosť M.R. Štefánika, Jurkoviča, na Brezovej bola prvá  

    víťazná bitka prvej slovenskej armády a celý rad  

    historických momentov regiónu. Chýbajú jej aktivity CTK aj  

    na tieto témy. Zmenou na špecifické zameranie tieto oblasti 

    nebudú v popise činnosti. Za dva roky bude 100. výročie  

    vzniku ČSR, koniec I. svet. vojny, 100. výročie úmrtia M. R.     

    Štefánika, 100. výročie vzniku českoslov. légií, má obavy,  

    že na tieto témy sa zabudne.  

    p. Halabrín: - v tomto sa nič nemení, zariadenie bolo  

    špecializované na ľudové tradície, folklór, váži si  

    tradície, ale nerozširoval by pôsobnosť.  

    Mgr. Abramovičová: - dnes pri diskutovaní problému bola  

    ubezpečená, že tieto oblasti nebudú zabudnuté, ale je  

    prekvapená, že nie je to tak.  

    p. Halabrín: - bude to ako doteraz.  

    Ing. Krátky: - zopakoval svoj názor z komisie, podporí návrh  

    p. Halabrína, s celokrajskou pôsobnosťou. 

    p. predseda: - môžeme zmeniť územnú pôsobnosť nie len miest  

    a obcí regiónu Myjava, ale na celý kraj. Osvetové strediská  

    riešia podobné veci.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 12: 20-ZA, 19-SA  

    ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na  

    svojom zasadnutí dňa 25.01.2016  n e s ch v á l i l o   

    predložený poslanecký návrh p. Halabrína na vypustenie bodu  

    2. z článku I., t.j. ponechať súčasný stav.  

    

         Na základe výsledku hlasovania č. 13: 28-ZA, 11-SA  

    ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na  

    svojom zasadnutí dňa 25.01.2016 prerokovalo a  s ch v á –  

    l i l o  s účinnosťou od 01.02.2016 - Dodatok č. 2  

    k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave,  

    so sídlom Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, v prijatom  

 

U z n e s e n í  číslo 340/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

    SC TSK.              

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: – predniesol návrh na doplnenie zriaďovacej  

    listiny v dvoch bodoch: 

    1. vybudovanie nabíjacích staníc v rámci TSK – v septembri  

    minulého roka Vláda SR schválila dokument Stratégia rozvoja  

    elektromobility SR. TSK v rámci podprojektu Elektromobilita,  

    projektu Zelená župa pre zvýšenie dostupnosti nabíjacích  

    staníc a znížením emisií v našom kraji chce prispieť  

    prevádzkovaním elektromobilov. V súčasnosti sú v TSK 4  
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    rýchlonabíjacie stanice, (vo f. Dalitrans Veľké Bierovce,  

    na Soblahovskej ul. v objekte Vodných elektrární,  

    v elektrárni v Novákoch a v Bojniciach, hoteli Pod zámkom,  

    čo je nedostatočné vzhľadom na dojazd elektromobilov.  

    Nakoľko sa do budúcna uvažuje so spoplatnením služieb  

    nabíjacích staníc, je potrebné doplniť do zriaďovacej  

    listiny SC TSK ako podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie  

    nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá. Plánujeme  

    zakúpiť ďalšie 3 rýchlonabíjacie stanice s umiestnením 

    na myjavsku, prievidzsku a považskobystricku, oslovili sme 

    primátorov týchto miest pre vhodné umiestnenie staníc.  

    2. návrh na doplnenie zriaďovacej listiny SC TSK je  

    Správa a údržba Vážskej cyklotrasy. Projekt prebieha už 2  

    roky, opiera sa o Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej  

    dopravy a cykloturistiky. Projekt je rozdelený na 7 úsekov,  

    meria asi 100 km. Bude tvoriť kostru celým Považím, od  

    Hornej Stredy až po Plevník, na ktorú sa budú pripájať  

    ďalšie cyklotrasy. Projekt je vo fáze prípravy verejného  

    obstarávania na PD pre čerpanie prostriedkov z ROP.  

    p. predseda: - uviedol prezentáciu k projektu Zelená župa –  

    tabuľky prehľadu vozidiel, ktoré jazdia v našom kraji,  

    objem emisií CO2 za rok 2014 bol 24 ton. Okrem financií  

    na nákup 3 rýchlonabíjacích univerzálnych elektrostaníc  

    boli schválené v rozpočte aj prostriedky na nákup 6 elektro-  

    mobilov pre TSK, formou operatívneho leasingu. Nevyhnutnou  

    podmienkou pre elektromobily sú nabíjacie stanice, preto sme  

    doplnili základnú infraštruktúru o rýchlonabíjacie  

    univerzálne stanice. Požiadali sme primátorov miest  

    o vytypovanie vhodných miest na umiestnenie staníc. Bude to  

    priaznivé aj pre taxi službu, elektromobily sú oslobodené  

    od dane z motorových vozidiel. Je výhodnejšie elektromobily  

    prenajímať, ako ich vlastniť. Z prezentácií vidno, aký je  

    ich prínos pre životné prostredie i zdravie. Je to jedna  

    zo súčastí projektu Zelená župa, ktorý sme spustili minulý  

    rok. Vážska cyklotrasa bude mať dĺžku asi 100 km a šírku 3  

    m. Správa ciest TSK vykonáva údržbu ciest II. a III. triedy  

    a zmluvne aj 300 km ciest I. triedy, + 100 km Vážskej  

    cyklotrasy.  

    p. Dvonč: - ako už povedal na Komisii dopravy, pokrytie  

    kraja nabíjacími stanicami nie je dostatočné, v okrese  

    Partizánske nemáme stanicu.  

    p. predseda: - nevylučujeme, že neskôr prispejeme na stanice  

    v iných mestách. 

    PhDr. Škultéty: - niektoré elektrostanice sú už súkromné,  

    ako prebieha komunikácia s nimi, pre budovanie ďalších  

    staníc? 

    p. predseda: - v Trenčíne nebudujeme stanice, má to  

    DaliTrans súkromne v rámci D1 Bratislava-Košice, EÚ  

    podporuje budovanie nabíjacích staníc v rámci TEN-T  

    koridorov, je to prvotná investícia do základnej infraštruk-  

    túry v kraji. Klasické nabíjanie trvá okolo 8 hodín, toto sú  

    rýchlonabíjacie stanice do 30 minút.  
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    RSDr. Cipov: - vývoj v spoločnosti nezastavíme, treba ho  

    podporiť.  

    - v materiáli sa objavuje cezhraničná spolupráca a cyklo- 

    trasy, čo treba podporiť, požiadal nezabúdať na hornú Nitru,  

    ktorá má ideálne podmienky na cyklotrasy.  

    p. predseda: - ak sa vybuduje cyklotrasa na hornej Nitre,  

    doplníme do zriaďovacej listiny SC TSK, treba aby Ing. Takáč  

    so starostami pripravili trasovanie.  

    Ing. Hort: - spýtal sa, či sa komunikovalo aj s ostatnými  

    krajmi k budovaniu nabíjacích staníc, aby nebola za  

    hranicami ďalšia.    

    p. predseda: - sme prvým krajom, radi to odkomunikujeme.  

    PhDr. PaedDr. Novotná: - aj okres Bánovce potrebuje súrne  

    takúto stanicu, spýtala sa, kedy sa plánujú ďalšie.  

    p. predseda: - tieto 3 stanice je základ, vyhodnotíme a 

    budeme dopĺňať ďalšie, ale tento rok nie. Budeme komunikovať  

    s primátormi a mestami kraja.  

    JUDr. Pleva: – kritériom pre vytypovanie lokality bola  

    analýza majiteľov elektromobilov, v Trenčíne sú dve  

    nabíjacie stanice.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 14: 36-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 25.01.2016 prerokovalo a  s ch v á –  

    l i l o  s účinnosťou od 01.02.2016 - Dodatok č. 3  

    k zriaďovacej listine Správy ciest TSK, Trenčín, k čomu bolo    

    prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 341/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015.    

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

     

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - podobne aj minulý rok schvaľovalo  

    zastupiteľstvo návrh odmeny hlavnému kontrolórovi zo zákona,  

    návrh bol predložený na Komisii finančnej aj Rade predsedov  

    komisií, návrh odmeny je vo výške 20% súhrnu platov.  

    Mgr. Kaščáková: - v dôvodovej správe sa nepíše za akú  

    činnosť sa poskytuje odmena, zaujímali by ju konkrétne  

    úspechy hlavného kontrolóra, podľa jej postrehov pán hlavný 

    kontrolór vo funkcii prežil všetkých županov, napr. nikdy  

    nedával stanoviská k prijímaným úverom, čo je jeho zákonná  

    povinnosť a porušenie zákona konštatoval aj NKÚ na stránke. 

    Spýtala sa, ako sme pripravení na ÚHK, nakoľko od 1.1.2016     

    prestal platiť zákon 502/2001 o finančnej kontrole, začína  

    platiť nový zákon 357/2015, z ktorého ÚHK VUC a miest 

    vypadli, hlavný kontrolór nemá povinnosť vykonávať kontrolu,  

    iba ak vlastnými plánmi. Spýtala sa, aký je názor hlavného  
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    kontrolóra na 245 rozpočtových opatrení za rok 2015 v sume  

    takmer 8 mil. eur, zastupiteľstvo sa tým vzdalo svojej  

    kompetencie rozhodovať o rozpočte. Spýtala sa, či pán   

    kontrolór vykonal kontrolu týchto rozpočtových opatrení,  

    nakoľko hlavný kontrolór je jediným nástrojom poslancov  

    vo výkone kontroly. Spýtala sa, za čo uvedená odmena je. 

    Ak schválime v decembri rozpočet, už v januári potrebujeme  

    také zmeny (portál Hrdina remesla)? Je to veľa rozpočtových  

    zmien, požiadala o ich vysvetlenie, a či sa robia stanoviská  

    ku zmenám rozpočtu.  

    p. predseda: - pán hlavný kontrolór dáva aj stanoviská  

    k prijímaným úverom zo zákona, patrí do pôsobnosti  

    Zastupiteľstva TSK a úlohy, ktoré mu dávate, sú schvaľované  

    v Pláne kontrolnej činnosti na nasledujúci polrok.   

    K zákonu o finančnej kontrole bolo v novembri pre úrad aj  

    naše organizácie vykonané školenie, ako sa majú robiť  

    súvisiace zmeny. 

    Aj náš hlavný kontrolór pripraví Zásady kontrolnej činnosti,  

    ktoré budú predmetom rokovania na marcovom zastupiteľstve. 

    Ministerstvo robí vyše 1000 rozpočtových opatrení, môžem  

    zvolávať zastupiteľstvo ku každému rozpočtovému opatreniu,  

    ich kontrolovanie môžete dať p. hlavnému kontrolórovi  

    do náplne, nech ich kontroluje každý polrok, dohodli sme sa,  

    že rozpočtové opatrenia budú posielané poslancom. Na projekt  

    Hrdina remesla zabudol odbor školstva narozpočtovať  

    položky, rozpočet bol schválený v novembri.   

    Posypový materiál a soľ sme vysúťažili za nižšiu cenu, 

    na základe dodatku ku zmluve na 5 rokov, ušetrených 560 tis. 

    eur z VO na cesty pôjde do rozpočtu na opravy ciest.  

    Ing. Horváth: - veľmi ho mrzí dehonestácia jeho práce, vždy  

    si robil prácu zodpovedne, ku každému úveru robil  

    stanovisko, v poslednom prípade išlo o prevzatie úveru, nie  

    nový úver. Nie je pravdou, že si neplnil povinnosti  

    a nepredkladal stanovisko, svoju povinnosť si vždy splnil.  

    K rozpočtovým opatreniam hovoril, že je vám k dispozícii,  

    chce a bude si plniť povinnosti. Plán činnosti je  

    operatívny, ktorý je možné upraviť. Kontroly sa robia aj  

    naviac, NKU robilo každý rok kontrolu na úrade a nemá zmysel  

    robiť kontrolu po NKU, preto sa taká kontrola na úrade  

    nerobila. Na UHK došlo k personálnej zmene, skúsení ľudia  

    odišli, aj napriek tomuto deficitu je ochotný vykonať  

    kontroly mimo plánu. Je to už po druhý krát na verejnosti     

    a preto si vyprosí si, že si neplní povinnosti, toho si nie  

    je vedomý.  

    Mgr. Kaščáková: - nebolo to nič voči vám osobne.     

    Funkcia hlavného kontrolóra prináleží človeku, ktorého si  

    volí zastupiteľstvo a ktorý ho má zastupovať. Len sa  

    spýtala, či došlo ku kontrole všetkých rozpočtových  

    opatrení, keď vtedy namietala, že pán župan má neobmedzené  

    kompetencie a poslanci sa vzdávajú svojich kompetencií.  

    Ku kontrole úveru si prečítala na stránke NKU správu  

    z kontroly. Bolo to vysvetlené, je to v poriadku.  

    Ak sa v rozpočte urobí 245 zmien, len sa pýtala, či sa to  
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    kontroluje, lebo to vyzerá, akoby sme ho vytvorili  

    nezodpovedne. Nič nemyslela osobne. 

    p. predseda: - presne ste to zadefinovala, tie veci prináša  

    život. Veľa prostriedkov sa prenáša z roku 2015 na rok 2016, 

    aj kvôli investíciám, lebo niektoré VO sa nestihli  

    zrealizovať. Na májovom zastupiteľstve sa bude schvaľovať  

    záverečný účet a bude aj zmena rozpočtu, to si nedovolím  

    urobiť bez zastupiteľstva. Pôjde o prostriedky na staré  

    akcie a ušetrené prostriedky. Pán hlavný kontrolór si odmenu  

    zaslúži, plní si všetky úlohy počas roka. Od 1.1. sme  

    vytvorili nové oddelenie vnútornej kontroly, sťažností  

    a petícií, aby sme mali nástroj na úrade aj na naše  

    organizácie, ktoré budem posielať na rôzne kontroly.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - odznelo tu, že pán hlavný  

    kontrolór prežil všetkých županov. Jeho pozícia nie je 

    závislá od župana, volia ho poslanci. Aj s p. Trstenským  

    môžeme hodnotiť prácu hlavného kontrolóra za väčšie časové  

    pásmo. Nie každý hl. kontrolór chodí na komisie. Možno by  

    bolo vhodnejšie, keby odmenu navrhoval podpredseda, keď ho  

    volia poslanci. Odmenu si zaslúži, pozná ho z minulých  

    rokov, prácu p. Horvátha si veľmi váži, poďakoval za  

    predloženie návrhu.  

    p. predseda: - návrh 20% bol navrhnutý na Komisii finančnej 

    predsedníčkou komisie, nie mnou.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - kontrola rozpočtových opatrení  

    môže byť jednoduchá, na každom zasadnutí môže hlavný  

    kontrolór zhodnotiť rozpočtové opatrenia, vyjadriť  

    stanovisko a poslanci môžu reagovať. Keďže je volený  

    zastupiteľstvom, stačilo by zo zastupiteľstva zvoliť  

    zástupcov klubu, ktorí by komunikovali s hlavným  

    kontrolórom a riešili pripomienky. Na ďalšom zastupiteľstve  

    by mohol zopakovať hlavný kontrolór svoje vystúpenie  

    (pri voľbe HK) k filozofii a koncepcii jeho práce, čo  

    prispeje k pochopeniu a zlepšeniu komunikácie. Dáva to ako  

    podnet, nie návrh.  

    p. predseda: - zástupcovia poslaneckých klubov sú členmi  

    Rady predsedov komisií, aby mohli prezentovať svoje veci  

    na Rade predsedov, čo tu v minulosti nebolo.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - nemusíme voliť zástupcov klubov, 

    p. Horváth vyzval, že možno prísť za ním, je komunikatívny, 

    komunikuje so všetkými poslancami.  

    p. predseda: – veľakrát sa stalo pri komunikácii, že pán  

    kontrolór bol práve s poslancami, teda veci s nimi rieši.   

    PhDr. Škultéty: – do budúcna by bolo vhodné, aby odmenu  

    navrhoval poslanec. Je na zvážení každého poslanca, ako  

    komunikuje s kontrolórom. 

    Ing. Krátky: - číta všetky rozpočtové opatrenia, ak má 

    nejasnosti, pýta sa na úrade, pýtal sa aj hlavného  

    kontrolóra, jeho odpovede boli kvalifikované.  

    Ing. Hajšová, PhD.: - potvrdila čo bolo povedané, odmenu 

    hlavnému kontrolórovi navrhla na zasadnutí Komisie  

    pre financie rozpočet a investície. Komisia pravidelne 

    hodnotí a analyzuje hospodárenie TSK. Zásluhu na pozitívnom 



14 

 

   vývoji hospodárenia nemajú len odbory, ale aj UHK a hlavný 

   kontrolór TSK, nakoľko kontrolná činnosť je aj o súčinnosti 

   a metodickom riadení celého TSK. S ohľadom na tieto argumenty 

   túto odmenu navrhla.  

   Mgr. Bočincová: - vyjadrila sa, prečo súhlasí s vyplatením  

   odmeny hlavnému kontrolórovi. Súhlasí aj s p. Božikom a p.  

   Krátkym, ... je druhý rok poslankyňa a kedykoľvek osloví p.  

   kontrolóra, je naozaj k dispozícii kedykoľvek.  

   Ing. Bodnár: - ku zmenám rozpočtu sme hlasovaním dali 

   kompetenciu p. predsedovi, aby to bolo operatívne. Nakoľko mu  

   s dôverou dal hlas, nemá dôvod to spochybňovať. Ak je niekomu      

   z poslancov niečo nejasné, nech sa pýta. Za obdobie odkedy  

   som poslancom mu zastupiteľstvo ani komisie nikdy nevyčítali,  

   že si neplní svoje povinnosti. Pamätá si vetu pani poslankyne  

   “či chceme spraviť capa záhradníkom“, osobné útoky nie sú  

   na mieste. Dnes sme hlasovali o odňatí prebytočného majetku,  

   ale vždy ste sa zdržala hlasovania, tak aký máte záujem?  

   PhDr. PaedDr. Novotná: - chápe p. Kaščákovú, že má záujem,  

   aby TSK fungoval ako má, možno sa jej myšlienky formulovali  

   nie tak ako to myslela, mali by sme vyjadriť svoj názor ako  

   ho cítime. Každý kto pozná p. hlavného kontrolóra vie, že  

   jeho charakterový a morálny inventár je na vysokej úrovni, je  

   na správnom mieste a nenechá sa ovplyvniť.  

   PaedDr. Kubičár: - ako priamo riadené organizácie podliehame 

   pravidelnej kontrole z UHK, nie je to ľahké a všetci  

   pracovníci UHK sú rešpektovaní. 

   Ing. Máčeková: - požiadala o hlasovanie o odmene, osobne  

   poďakovala p. Horváthovi za doterajšiu spoluprácu a dúfa, že  

   nabudúce mu schválime väčšiu odmenu.  

   Mgr. Kaščáková: - reagovala na predrečníkov. Je rada, že  

   zastupiteľstvo je spokojné, čo vidno pri hlasovaniach. Je to  

   vaša väčšina, ktorú rešpektujem, ale rešpektujte aj vy moje  

   právo vyjadriť svoj názor. O akú sumu ide pri výške 20%? 

   p. predseda: - rozpočtové opatrenia máte vysvetlené. Môže mať 

   odmenu vo výške od 0-30%. Viackrát ste dehonestovala prácu  

   ľudí, pri hlavnom kontrolórovi aj pri schvaľovaní PHSR. Znovu 

   pripomenul, že pri príprave RIUS sme mali problémy, mestská  

   stratégia nám meškala a vy viete kto bol za to zodpovedný.  

   Ľudia z odboru RR urobili veľa práce, aby tomu pomohli.  

   Ing. Marušinec: – reagoval, že niesme na spomienkovej akcii  

   ani na školení, ide o odmenu za rok 2015, ktorú si pán hlavný  

   kontrolór plne zaslúži.  

   Ing. Trstenský: - pán hlavný kontrolór si odmenu za rok 2015  

   zaslúži, lebo nikto z vedenia TSK ani z poslancov nevzniesol  

   výhrady voči útvaru, ktorý vedie. Tento bod pani poslankyňa  

   zneužila na iný účel. Súhlasil s predrečníkmi, my sme  

   schválili, že pán predseda môže robiť rozpočtové opatrenia,  

   ak schválime iné uznesenie, môžeme kontrolóra kritizovať.   

   Hlavný kontrolór má Plán práce, ktorý schvaľuje toto zastupi-  

   teľstvo a nikdy ste nechcela doplniť plán o kontrolu  

   rozpočtových opatrení. V minulých obdobiach ste tu nesedela,  

   keď som mal výhrady k vyše 400 rozpočtovým opatreniam, ktoré  

   robil nebohý predseda pán Sedláček. Menil rozpočet, ale nikdy  
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   nepožiadal o také kompetencie. Všetky rozpočtové opatrenia,  

   ktoré tiež sledujem, smerujú k tomu, aby kraj hospodáril  

   zodpovedne, transparentne, aby šetril výdavky a naplnil  

   všetko čo sme schválili. To, že sa nedajú položky rozpočtu  

   naplánovať presne, viete z MsÚ Trenčín aj vy, post zástupcu  

   primátora mesta ste opustili. Každý poslanec dokáže posúdiť  

   činnosti hlavného kontrolóra, preto požiadal p. predsedu aby  

   dal hlasovať o schválení odmeny hlavnému kontrolórovi TSK  

   podľa návrhu. 

   doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - spolupráca s hlavným  

   kontrolórom je veľmi korektná. Na základe schváleného plánu  

   som požiadal, aby ma o kontrole v Pov. Bystrici vopred  

   informoval a následne oboznámil s výsledkom, čo robí bez  

   problémov.  

 

       Na základe výsledku hlasovania č. 15: 36-ZA, 1-PROTI,  

   3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

   25.01.2016 prerokovalo a  s c h v á l i l o  hlavnému  

   kontrolórovi TSK – odmenu za rok 2015 podľa predloženého  

   návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

U z n e s e n i e  číslo 342/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

7. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

   PhDr. Škultéty: - spýtal sa na momentálny stav v NsP Bojnice 

   a výpovedí sestier. 

   p. predseda: - máme aktuálne čísla, z 92 sestier, ktoré dali  

   výpoveď v novembri minulého roka im výpovedná lehota končí  

   k 31.1.2016, k dnešnému dňu 34 sestier stiahlo výpovede,     

   vrátane ARO, z 19 sestier stiahlo výpovede 16, nemocnica bude   

   naďalej fungovať a zabezpečovať zdravotnú starostlivosť.  

   Ku dvom oddeleniam (psychiatrické a interné) máme zajtra  

   na úrade koordinačnú poradu s nemocnicami v kraji  

   a s martinskou nemocnicou. Vieme si pomôcť, nemocnica bude  

   fungovať na 95%, a psychiatrických pacientov vieme zabezpečiť  

   aj v NsP Pov. Bystrica. V Pov. Bystrici v piatok z 13 sestier  

   stiahlo výpovede 12, na očnom odd. je jedna výpoveď, za ktorú  

   od 1.2. prijímajú novú silu. V NsP Myjava nepodali žiadne  

   sestry výpovede.  

 

   PaedDr. Kubičár: - poďakoval za súčinnosť 3 odborov, ktoré  

   mali v kompetencii lyžiarske kurzy, vláda schválila podporu  

   lyžiarskych kurzov a koncom roka to vyzeralo administratívne  

   komplikované, rozhodnutia sa robili v roku 2015, ale týkali 

   sa finančných prostriedkov roku 2016. V súčinnosti odborov  

   školstva, VO a finančného odboru s ochotou p. predsedu  

   pri rýchlom schvaľovaní VO, v prvých dňoch nového roka prišli  

   prostriedky zo štátu a z kraja na školy. Asi 25% detí sa  

   nezúčastňovalo kurzov viacmenej z fin. dôvodov, teraz to boli  
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   len štyria, ktorí sa nemohli zo zdravotných dôvodov  

   zúčastniť. Veľmi poďakoval za spoluprácu.    

   Predložil interpeláciu – dostal otázku, aké posypové  

   materiály (tuhé, soli) sa používajú v doline od Púchova 

   po českú hranicu z hľadiska ochrany prírody, či sa z tohto  

   hľadiska dodržiavajú predpisy.   

   p. predseda: - pripravíme písomnú odpoveď zo Správy ciest 

   TSK (zložky, objemy).  

 

 

8. Záver.             

 

   p. predseda: - na záver poďakoval za schválenie predložených  

   materiálov, ďalšie zastupiteľstvo sa bude konať 21. marca,  

   28. 3. je veľkonočný pondelok. Poďakovaním za účasť všetkým  

   prítomným dnešné prvé rokovanie zastupiteľstva v novom roku  

   ukončil.  

  

 

Trenčín,  29.1.2016 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 I. overovateľ: Ing. Peter MARUŠINEC, v. r.  
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