
 
 

Z á p i s n i c a  

z XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 6. 7. 2020 

  

 

 

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 XXIII.  
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

3. Slovo pre verejnosť.         

 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 

2020. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

6. 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 - pozemku registra "C"  

p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech F - 

marketing, s.r.o., Trenčín. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Daniela 

Beniaka.  

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 883/1 k.ú. Ivanovce v prospech Mgr. 

Martiny Chovancovej.  

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech Obce 

Kočovce.  

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v pros- 

pech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 

koch registra "C" parc. č. 603/1 a č. 603/2 k.ú. Vieska - 

Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti,     

a. s., Považská Bystrica.  
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    h) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          

       k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik od Obce Nitrianske  

       Pravno. 

    i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

       majetku TSK v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza 

       z evidencie formou fyzickej likvidácie.     

j) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 341/2019 zo dňa  

       23.9.2019. 
 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa  
    čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa 

zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako 

súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín. 

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

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren- 
čianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN 

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

a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka       

vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného 

zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto 

príspevkov. 

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

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 

so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.  

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

11. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.       

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

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. 

mája 2, 911 35 Trenčín. 

b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-
náziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad 

Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce  

nad Bebravou. 

c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Jablonská 301/5, Myjava, so sídlom Jablonská 301/5, 

907 01 Myjava. 

d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom,   

so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

e) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská 

234/8, 017 01 Považská Bystrica. 
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f) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom 

Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske. 

g) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 

020 15 Púchov. 

h) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob- 
chodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. 

Madvu 2, 971 29 Prievidza. 

i) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob-
chodnej akadémii, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,      

so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.  

j) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Škole 
umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  

Staničná 8, 911 05 Trenčín. 

k) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 

294, 018 52 Pruské. 

l) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
pri Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín,     

so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín. 

m) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 

2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 

2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

n) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 

1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov. 

o) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. P. 

Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického 

24, 912 50 Trenčín. 

p) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred 
nej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2, Považská 

Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská 

Bystrica. 

q) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava,      

so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava. 

r) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové Mesto      

nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom.  

s) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej priemyselnej škole, Ul. slovenských partizánov 

1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských 

partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.  

t) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri 
Strednej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom 

Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  
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12. Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národ-

ného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. 

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

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

tičných fondov.           

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom 

"Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych 

služieb – SLOVEN v Slavnici". 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom 

"Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych 

služieb – KOLONKA v Púchove". 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom 

"Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

Strednej športovej školy Trenčín". 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom 

"Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri SOŠ obchodu  a služieb Prievidza". 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom 

"Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom". 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom 

"Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri Spojenej škole Púchov". 
 

14. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom    
v Bojniciach za rok 2019. 

    Predkladá: Ing. Vladimír Vido-riaditeľ NsP Prievidza-Bojnice  

 

15. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica     
za rok 2019. 

    Predkladá: MUDr. Igor Steiner, MPH-riaditeľ NsP Pov. Bystrica  
 

16. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2019. 
    Predkladá: MUDr. Henrich Gašparík, PhD.–riaditeľ NsP Myjava  

 

17. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďo- 
    vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odboru zdrav.a SP 
 

18. Diskusia – Rôzne. 
19. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
20. Záver.  
 

 

R o k o v a n i e: 
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1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
    a programu rokovania).         

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

         Dnešné XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) vo volebnom období 2017-2022  

    otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.  

    V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej 

    samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo rokovanie  

    zastupiteľstva vysielané on-line, naživo na webovom sídle  

    TSK, aj na portáli youtube.com.  

    Záznamy z rokovaní zastupiteľstva sú zverejnené na webovej  

    stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia zastupiteľ-     

    stva.  

          

    Na dnešnom zasadnutí je zo 47 poslancov prítomných 40, čím je  

    zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred ospra-  

    vedlnili: p. Takáč, Halabrín, Hemza, Procházka, Panáček,      

    Šramková, a p. Fraňo príde neskôr.  

  

    Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr. Annu  

    Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.             

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Barbora  

    Jánošková.  

    Privítal prítomných tlmočníkov, nakoľko aj dnešné rokovanie  

    bude tlmočené do posunkovej reči. 

    Na úvod rokovania bolo prezentovaných 40 poslancov, čím je  

    zasadnutie uznášania sa schopné.  
     

         Za overovateľov zápisnice z dnešného XXIV. zasadnutia  

    boli navrhnutí:  

I. overovateľ: RNDr. Viera Beňová 

II. overovateľ: Bc. Tomáš Vaňo.  

          

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 38-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad- 

    nutí dňa 6.7.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o overova- 

    teľov zápisnice podľa predloženého návrhu.  

                         (viď uznesenie č. 472/2020/A) 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 6.7.2020  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený program XXIV.  

    rokovania Z TSK podľa pozvánky. K obom uvedeným výsledkom  

    hlasovania bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 472/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Horváth: - na zasadnutí Z TSK 18.5.2020 bolo prijaých 19 

uznesení, bez ukladacej povinnosti, väčšina sa týkala 

prebytočného majetku. Malou zmenou oproti prijatému uzneseniu 

je zaradenie správ riaditeľov nemocníc do programu dnešného 

rokovania, po dohode na Rade predsedov komisií, nie iba 

v Knižnici poslancov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 39-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06. júla 2020  

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

    plnenia uznesení prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva 

    TSK, v prijatom 

  

      U z n e s e n í  číslo 473/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

   p. predseda: - o slovo vopred písomne požiadal primátor mesta 

   Ilava p. Wiedermann, k problematike mostu v Ilave a podjazdu, 

   ktorý prevzala SC TSK od Železníc SR.   

   Ing. Wiedermann: - poďakoval za možnosť vystúpenia. 

   Informoval o situácii ohľadom kompletnej uzávery mosta cez    

Vážsky kanál, ktorý je uzavretý pre havarijný stav od konca   

roka 2018. Je to dôležitá prístupová cesta na mestskú časť 

Sihoť, kde býva asi 1200 obyvateľov, sídlia tam aj firmy     

a podnikateľské subjekty. Vozidlá idúce od obce Pruské musia 

využívať preto diaľničný privádzač, čo hlavne popoludní 

spôsobuje kolízie na privádzači od Dubnice. Skorou realizá-

ciou výstavby mosta by sa výrazne zlepšila doprava. Poďakoval 

p. Baškovi za úsilie, vďaka ktorému sa podarilo predošlej 

vláde vyčleniť finančnú čiastku 3,6 mil. eur na výstavbu 

mosta. Podľa informácii v súčasnosti prebieha VO na výber 

realizátora stavby a veríme, že avizovaný termín začatia bude 

dodržaný.  

   Druhá prístupová cesta na Sihoť vedie popod železničnú trať, 

v prípade dažďov môže dôjsť k zaplaveniu podjazdu, k čomu už 

viackrát došlo, a vďaka zásahu Správy ciest bol problém 

odstránený. Podľa informácií je potrebná výmena ističa na 

čerpacích zariadeniach. Apeloval na SC a Železnice SR, aby 

venovali zvýšenú pozorosť tejto ceste, ktorá je teraz jediná 

prístupová cesta na Sihoť a jej obyvatelia by mohli byť 

odrezaní od prístupu sanitiek a záchranných zložiek. 

Poďakoval za to, čo sa podarilo a požiadal, aby jediná 

prístupová komunikácia bola plne funkčná, čo je životne 

dôležité.  

   p. predseda: - prebieha stavebné povolenie, požiadal osobne 

p. štátneho tajomníka Juraja Smatanu, aby nám Slov. 

Vodohospodársky podnik vyšiel v ústrety a dal nájomnú zmluvu 

na pozemky priľahlé k mostu. Lehota výstavby je asi 12 

mesiacov, po podpise zmluvy. Je to jediná prístupová cesta 
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pre 1200 ľudí, ktorí v tejto časti mesta Ilava bývajú,       

v blízkosti je cestmajsterstvo SC TSK, ktoré môže promptne 

reagovať. Požiadal p. Karkuša o doplnenie informácií.  

   Ing. Karkuš: - z dôvodu havárie sme museli most cez Vážsky 

kanál uzatvoriť v novembri 2018, projektant nepovolil ani 

prejazd pre peších a cyklistov, zablokovali sme nákladnú 

dopravu prekážkami, ľudia ho využívajú na vlastné nebezpečen- 

stvo. V roku 2019 sme zabezpečili vyhotovenie PD na rekon-

štrukciu mosta (sanáciu starého a osadenie nového), budú 

potrebné 2 veľké žeriavy, prebieha VO na rozsah PD, ale 

hlásia sa aj firmy, ktoré nemajú skúsenosti s rekonštrukciou 

mostných objektov. Termín otvárania obálok je 16.7.2020. 

K podjazdu uviedol, aj napriek tomu, že technológia zatiaľ 

nebula odovzdaná TSK a ani zverená do správy SC TSK, snažíme 

sa reagovať na problémy po dažďoch (odčerpanie vody, 

vyčistenie zádržnej jamy a technik čiastočne odstránil 

príčinu výpadku ističa). Ďalší krok je na strane ŽSR - 

zabezpečiť výmenu ističa, sľúbili do konca tohto týždňa. 

Potom to riešia Elektrárne Žilina, vedia to do 48 hodín 

vymeniť.   

p. predseda: - naše cestmajsterstvo v Ilave je pripravené to 

ihneď riešiť.  

 

 

 4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 

    2020.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Horváth: - plán je predkladaný polročne, kvôli pandémii  

    korona vírusu bol zredukovaný o 10 kontrol, niektoré kontroly  

    boli presunuté na II. polrok, podmienka zverejnenia vopred  

    bola splnená. Miesto 62 kontrol všetkých druhov bude v roku  

    2020 vykonaných 52. Predpokladáme, že číslo podarí naplniť 

    a kontroly bude možné zrealizovať aj v zariadeniach soc.  

    služieb.  

  

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 3-NEHLASOVA- 

    LI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06. júla 2020  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán kontrolnej činnosti ÚHK     

    TSK na obdobie júl – december 2020, v prijatom 

  

      U z n e s e n í  číslo 474/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

    samosprávneho kraja.         _     

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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p. predseda: - koncom októbra uplynie 6-ročné volebné obdobie 

hlavného kontrolóra TSK, predkladáme materiál na vyhlásenie 

voľby hlavného kontrolóra na 28.9.2020. Navrhol doplniť 

uznesenie o členov Komisie na posúdenie náležitostí 

prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra TSK     

v zložení zo zástupcov poslaneckých klubov: 

1. doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc. 

2. Erich DVONČ 

3. Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.  

4. Ing. Anna HALINÁROVÁ 

5. Ing. Miroslav ŽIAK.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 5: 39-ZA, 2-NEHLASOVA- 

LI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020  

prerokovalo a  v y h l á s i l o  deň konania voľby hlavného  

kontrolóra TSK na 28.9.2020, - z v o l i l o  Komisiu na posú- 

denie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného  

kontrolóra TSK v navrhovanom zložení, - u l o ž i l o  Komisii 

na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra TSK - predložiť dňa 28.09.2020 Z TSK  

zoznam kandidátov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra TSK, po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov, 

- u s t a n o v i l o  podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 

hlavného kontrolóra TSK, -  s ch v á l i l o  postup a vykona-

nie voľby hlavného kontrolóra TSK dňa 28.09.2020 pre prvé kolo 

volieb, druhé kolo volieb a rozhodovanie žrebom. K uvedenému 

bolo prijaté  

  

      U z n e s e n i e  číslo 475/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   __ 

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

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

   p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech F –  

   marketing, s.r.o., Trenčín.       

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - ide o pozemok zastavaný stavbou žiadateľa,  

   na ktorom postavil prístupovú komunikáciu k svojmu majetku, 

s napojením na cestu TSK. Nakoľko je pozemok pre SC TSK 

nevyužívaný, navrhujeme odpredaj za celkovú cenu, na zá-

klade prieskumu cien za odpredaj pozemkov v obci.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 37-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.  

       2020 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

       nosti nehnuteľného majetku TSK (pozemku) v správe SC TSK,  

       v obci Melčice-Lieskové, k. ú. Zemianske Lieskové,   

       u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného  

       majetku TSK v správe SC TSK, ako prevod pozemkov zasta- 
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       vaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa – kupujúcemu  

      F - marketing, s. r. o., Trenčín, a zároveň  s ch v á –  

       l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného  

      majetku TSK v správe SC TSK, ako prevod pozemkov zasta- 

       vaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa – kupujúcemu  

      F - marketing, s. r. o., Trenčín. K uvedenému bolo  

       prijaté 

  

      U z n e s e n i e   číslo 476/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 6. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Daniela  

       Beniaka.            

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na pozemku  

       v k. ú. Beluša, za účelom rozšírenia distribučného plyno- 

       vodu, v prospech žiadateľa – Daniela Beniaka.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 38-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.  

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena na pozemku TSK, na dobu neurčitú, v prospech  

       oprávneného z vecného bremena – Daniela Beniaka, Beluša  

       a každodobého vlastníka distribučného plynovodu, za odpla-   

       tu - jednorazovú náhradu. K uvedenému bolo prijaté 

  

      U z n e s e n i e  číslo 477/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 6. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    

   registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej   

   vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.    

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na totožnom  

       pozemku ako v predošlom materiáli, pre rozšírenie verej-  

       ného vodovodu, v prospech Považskej vodárenskej spoloč- 

       nosti, Pov. Bystrica.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 39-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.  

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena na pozemku TSK v k.ú. Beluša, na dobu neurčitú,  

       v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena 

       – Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Považská Bys-  

       trica, za odplatu - jednorazovú náhradu, ktorú uhradí  

      Vladimír Belobrad, Beluša. K uvedenému bolo prijaté 
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       U z n e s e n i e  číslo 478/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

6. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

      registra "C" parc. č. 883/1 k.ú. Ivanovce v prospech Mgr.    

      Martiny Chovancovej.          

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na pozemku  

  v k.ú. Ivanovce, k uloženiu NN prípojky, za jednorazovú  

  náhradu.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 9: 39-ZA, 2-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07. 

      2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena v k. ú. Ivanovce, na dobu neurčitú, v prospech Mgr.  

      Martiny Chovancovej, Púchov a každodobého vlastníka pozem- 

      kov, za odplatu – jednorazovú náhradu. K uvedenému bolo  

      prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 479/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

       

 6. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech Obce    

       Kočovce.            

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na pozemku 

v k.ú. Rakoľuby, k umiestneniu verejného vodovodu.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 10: 40-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07. 

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena v zmysle predloženého návrhu, na dobu neurčitú,  

       - v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena          

       – OBEC KOČOVCE, za odplatu - jednorazovú náhradu, ktorú  

     uhradí Peter Kočický, Trenčín. K uvedenému bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 480/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

6. f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
   registra "C" parc. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v pros-  

   pech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.   

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  
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   Mgr. Baláž: - predložil návrh na zriadenie vecného bremena  

   na pozemku v k.ú. Horné Motešice, v prospech Západoslo- 

   venskej distribučnej, a.s. Bratislava, pre uloženie pod- 

   zemného káblového NN vedenia, za jednorazovú náhradu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 39-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07. 

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena v zmysle predloženého návrhu, - na dobu neurčitú,  

      - v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena –  

      Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, - za odplatu 

      jednorazovú náhradu, ktorú uhradí Obec Motešice.  

      K uvedenému bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 481/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

    

 6. g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 

       koch registra "C" parc. č. 603/1 a č. 603/2 k.ú. Vieska    

       - Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti,     

       a. s., Považská Bystrica.         

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena pre uloženie  

       kanalizačného a vodovodného potrubia, za jednorazovú ná- 

       hradu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 39-ZA, 2-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.     

      2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena pre Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom  

      v Trenčíne, na dobu neurčitú, v prospech oprávneného 

      z vecného bremena – Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.,  

      Považská Bystrica, za odplatu - jednorazovú náhradu, 

      stanovenú Znaleckými posudkami. K uvedenému bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 482/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

     

 6. h) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          

       k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik od Obce Nitrianske  

       Pravno.            

       

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - obec je vlastníkom pozemkov pod budovami  

       vo vlastníctve TSK, v správe CSS Bôrik. Pre plánovanú  

       rekonštrukciu zariadenia je potrebné vysporiadanie  

       vlastníctva pozemkov, preto TSK požiadal obec o predaj  

       pozemkov, podla znaleckého posudku, avšak uznesením 

       obecného zastupiteľstva bola cena navýšená, preto  
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       predkladáme návrh na úpravu ceny v uznesení zastupiteľstva      

       v celkovej výške 7.836,- eur.  

       p. predseda: - mení sa suma zo 7.441,58 na 7.836,- eur. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 13: 39-ZA, 2-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.   

      2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nadobudnutie vlast- 

      níckeho práva k nehnuteľnostiam (pozemkom) vo vlastníctve  

      Obce Nitrianske Pravno, kúpou za uvedenú celkovú kúpnu  

      cenu, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 483/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 6. i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

       majetku TSK v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza 

       z evidencie formou fyzickej likvidácie.       

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - ide o bunku z roku 1974 vo vlastníctve TSK  

       v správe SOŠ Prievidza. Nakoľko bol majetok zaradený  

       v účtovnej evidencii, treba pri vyradení postupovať  

       v zmysle Zásad hospodárenia a prijať rozhodnutie zastu- 

       piteľstva.  

       p. Dvonč: – pripomienkoval materiál, bunka by sa dala  

       aj predať na inzerát, aby škola mala príjem, ak to  

       nevyjde, majetok zlikvidovať fyzicky.  

       Mgr. Baláž: - majetok bol zrejme ponúkaný len OvZP TSK, 

       inzerciou nie.  

       p. Dvonč: - navrhol uznesenie upraviť a najprv skúsiť 

       majetok skapitalizovať, potom fyzicky zlikvidovať.  

       Mgr. Baláž: - navrhol vypustiť bod z rokovania, a potom sa  

       vrátiť ku hlasovaniu. 

       p. predseda: – navrhol stiahnuť z rokovania celý bod,  

       ak sa majetok nepredá, znovu predložíme materiál v tomto  

       znení na rokovanie.  

       doc. MUDr. Bielik, CSc.: - v rámci diskusie pri tom bode  

       môže dať ktokoľvek z poslancov návrh na stiahnutie bodu 

       z rokovania, a budeme o tom hlasovať. Preto dáva návrh  

       na stiahnutie bodu 6. i) z rokovania.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 15: 34-ZA, 6-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.   

      2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  poslanecký návrh doc.  

      MUDr. Bielika, CSc. na stiahnutie bodu 6. i) z programu 

      rokovania. 

 

 

6. j) Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva  
       Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 341/2019 zo dňa  

       23.9.2019.           
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   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - vecné bremeno bolo schválené zastupiteľ- 

       stvom, pri zavkladovaní bol predložený geom. plán, ktorým  

       sa zmenila výmera predmetného pozemku, zmena sa netýka  

       vecného bremena, ide len o právny súlad uznesenia  

       so skutočným právnym stavom v Katastri nehnuteľností.   

       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - po konzultácii s hlavným  

       kontrolórom sme mali v bode 6. i) hlasovať. O zmene  

       programu môžeme hlasovať len na začiatku rokovania. 

       p. predseda: - dokončíme bod 6. j) hlasovaním.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 14: 37-ZA, 3-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.   

      2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nadobudnutie vlast- 

      níckeho práva k nehnuteľnostiam (pozemkom) vo vlastníctve  

      Obce Nitrianske Pravno, kúpou za uvedenú celkovú kúpnu  

      cenu, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 484/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa  
    čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja.       

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - ide o návrh na odpísanie 2 nevymožiteľných 

pohľadávok – DSS Zem. Podhradie a CSS Bánovce nad Bebravou, 

ktoré vznikli voči zomrelým klientom zariadení. Nakoľko obe 

sú v hodnote nad 3.500,- eur, o ich odpise musí rozhodnúť 

zastupiteľstvo.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 16: 34-ZA, 5-NEHLA- 

   SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020  

   prerokovalo a  s ch v á l i l o  odpísanie nevymožiteľnej  

   pohľadávky: Domova sociálnych služieb – Zemianske Podhradie,  
    a Centra sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, podľa 

predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 485/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa 

zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako 

súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.  

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  
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    Ing. Hilčíková: - MŠ SR na základe žiadosti TSK vydalo roz- 

    hodnutie, ktorým sa zaraďuje školská jedáleň, ako súčasť  

    SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín, do siete škôl a školských  

    zariadení, od 1.9.2020. Stravovanie bolo na škole len v rámci  

    podnikateľskej činnosti, čo bolo nevýhodné pre žiakov, týmto  

    im umožníme výhodnejšie stravovanie. Financovanie bude za- 

    bezpečené v rozpočte originálnych kompetencií TSK na rok  

    2020. 

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

    hlasov všetkých poslancov, t.j. 29.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 17: 38-ZA, 2-NEHLA- 

   SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020  

   prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 31/2020, ktorým  

   sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako  

   súčasť SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín. K uvedenému bolo  

   prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 486/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
skeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK 

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

TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu 

žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov. 

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

    

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - v nadväznosti na zaradenie školskej jedálne 

    ako súčasti SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín, od 1.9. 2020  

    je potrebné zmeniť doterajšie VZN č. 9/2014, a to vypustením  

    a nahradením bodov 4.1. a 4.3, čím sa doplní výška príspevku  

    zákonného zástupcu žiaka na nákup potravín v školskej jedálni  

    ako súčasti SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín, a zvýši sa výška 

    príspevku zákonného zástupcu žiaka na nákup potravín v škol-  

    skej jedálni, ako súčasti SOŠ strojníckej, Bánovce nad Bebra- 

    vou, z dôvodu zvýšenia nákladov na nákup potravín a zníženého  

    počtu stravníkov od septembra 2020. Účinnosť VZN navrhujeme  

    15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli TSK.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 39-ZA, 1-NEHLA- 

   SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 32/2020, k čomu  

    bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 487/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 
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10. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine   

Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 

so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.      

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Ing. Hilčíková: - v nadväznosti na zriadenie školskej jedál-

ne, ako súčasti SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín od 1.9. 2020 

je potrebné upraviť ZL tejto školy.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 38-ZA, 2-NEHLA- 

   SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.           

   2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.09.  

   2020 - Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine SOŠ, Pod Sokolicami  

   14, Trenčín, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 488/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďo-   
 vateľskej pôsobnosti TSK.      _  

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

a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym- 
náziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. 

mája 2, 911 35 Trenčín.        

 

        Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

        Ing. Hilčíková: - v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej  

        ochorením COVID-19 skončilo, alebo v blízkom čase skončí  

        funkčné obdobie rád škôl na 20 stredných školách, preto  

        v súlade so zákonom predkladáme návrh na delegovanie zás-  

        tupcov TSK do rád uvedených stredných škôl na ďalšie funk- 

        čné obdobie. Navrhované zloženie je rovnaké ako doteraz.   

        PhDr. Tám: - požiadal hlasovať spoločne o celom bode 11.  

        a) – t).   

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

       č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e   

       doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., Ing. Ladislava     

     Matejku, MVDr. Stanislava Svatika, PhDr. Štefana Škul- 

       tétyho - do Rady školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra,  

       Trenčín, na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo  

       prijaté  
 

       U z n e s e n i e  číslo 489/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 

 

11. b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  
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       náziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad    

       Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce  

       nad Bebravou.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e   

      Ing. Máriu Hajšovú, PhD., Ing. Zuzanu Máčekovú, PhDr.  

       PaedDr. Rudolfu Novotnú, Ing. Juraja Maláňa - do Rady  

      školy pri Gymnáziu Janka Jesenského, Bánovce nad Bebra-  

      vou, na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 490/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  

       náziu, Jablonská 301/5, Myjava, so sídlom Jablonská  

       301/5, 907 01 Myjava.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

          Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e   

       Mgr. Annu Abramovičovú, Pavla Halabrína, doc. MUDr. Jána  

       Bielika, CSc., Mgr. Evu Ušiakovú - do Rady školy  

       pri Gymnáziu Myjava, na ďalšie funkčné obdobie. 

       K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 491/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-     
   náziu M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom,   

       so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

       Mgr. Dušana Bublavého, Ing. Annu  Halinárovú,  JUDr.  

       Vladimíra  Fraňa, LL.M., Ing. Jozefa Trstenského –  

      do Rady školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Nové Mesto  

       nad Váhom, na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo  

       prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 492/2020 
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(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. e) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  
   náziu, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

   234/8, 017 01 Považská Bystrica.      _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., Mgr. Juraja 

Smatanu, MUDr. Igora Steinera, MPH, Ing. Vieru Zboranovú 

-  do Rady školy pri Gymnáziu Považská Bystrica,  

na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 493/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. f) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  

   náziu, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom  

   Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD., Tomáša Merašického, Ing. 

Ivetu Randziakovú, Ericha Dvonča - do Rady školy       

pri Gymnáziu Partizánske, na ďalšie funkčné obdobie. 

K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 494/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. g) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gym-  
   náziu, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905,  

   020 15 Púchov.         _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Mgr. Rastislava Heneka, Ing. Milana Panáčka, Romana 

Hvizdáka, prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD. - do Rady  

školy pri Gymnáziu Púchov, na ďalšie funkčné obdobie. 
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K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 495/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

        

11. h) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob-  
   chodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F.  

   Madvu 2, 971 29 Prievidza.        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Ing. Richarda Takáča, MUDr. Petra Oulehle, MUDr. Mohameda   

Hemzu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú - do Rady školy       

pri Obchodnej akadémii Prievidza, na ďalšie funkčné 

obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 496/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. i) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Ob- 
   chodnej akadémii, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,     

   so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Mgr. Juraja Smatanu, Františka Matušíka, doc. PhDr. 

PaedDr. Karola Janasa, PhD., MUDr. Igora Steinera, MPH - 

do Rady školy pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica,   

na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 497/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. j) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Škole  
   umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  

       Staničná 8, 911 05 Trenčín.       _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  
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Ing. Ladislava Matejku, Bc. Eduarda Fila, doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD., Ing. Juraja Maláňa -  do Rady školy     

pri Škole umeleckého priemyslu, Trenčín, na ďalšie funkčné  

obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 498/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. k) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 
   pri Strednej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom 

   Pruské 294, 018 52 Pruské.        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

MUDr. Viliama Cíbika, PhD., Ing. Petra Marušinca, Ing. 

Juraja Horta, Ing. Jána Kopšu -  do Rady školy  

pri Strednej odbornej škole, Pruské, na ďalšie funkčné 

obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 499/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. l) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
       pri Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín,  

       so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Bc. Eduarda Fila, Ing. Miloša Mičegu, Bc. Tomáša Vaňa, 

Vladimíra Bielika - do Rady školy pri Strednej odbornej 

škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín, na ďalšie funkčné 

obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 500/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. m) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 

   2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská  

   2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.      

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Mgr. Dušana Bublavého, JUDr. Vladimíra Fraňa, LL.M., Ing.  

Jozefa Trstenského, doc. Ing. Jozefa Budaya, CSc. - do Rady  

školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nové 

Mesto nad Váhom, na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému  

bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 501/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

11. n) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy           
   pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 

   1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.  

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Mgr. Rastislava Heneka, Ing. Milana Panáčka, Romana 

Hvizdáka, Ing. Jozefa Bystrického - do Rady školy        

pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Púchov,    

na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 502/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

               

11. o) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. P.  

   Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického  

   24, 912 50 Trenčín.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., Ing. Ladislava Matejku, 

MVDr. Stanislava Svatika, Ing. Martina Hoštáka - do Rady  

školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, 

Trenčín, na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 503/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

11. p) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
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   pri Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2,  

   Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49  

   Považská Bystrica.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Ing. Vieru Zboranovú, Františka Matušíka, Ing. Jozefa 

Kerúľa, Ing. Vladimíra Kollára, MEng. - do Rady školy    

pri Strednej odbornej škole strojníckej, Považská 

Bystrica, na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 504/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. q) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava,  

   so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Mgr. Annu Abramovičovú, Pavla Halabrína, Ing. Annu 

Halinárovú, Ing. Branislava Škápika - do Rady školy     

pri Strednej priemyselnej škole, Myjava, na ďalšie funkčné 

obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 505/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. r) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové Mesto  

   nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto  

   nad Váhom.      _      

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Mgr. Dušana Bublavého, Ing. Annu Halinárovú, Ing. Jozefa    

Trstenského, Ing. Stanislavu Chlapíkovú - do Rady školy 

pri Strednej priemyselnej škole, Nové Mesto  nad Váhom,  

na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

       U z n e s e n i e  číslo 506/2020 
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(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. s) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Strednej priemyselnej škole, Ul. slovenských parti- 

   zánov 1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. sloven- 

   ských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., MUDr. Igora 

Steinera, MPH, Františka Matušíka, doc. Ing. Petra  

Kriššáka, PhD. - do Rady školy pri Strednej priemyselnej   

škole, Považská Bystrica, na ďalšie funkčné obdobie. 

K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 507/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

11. t) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy  
   pri Strednej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín,  

   so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.      

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

      č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

      zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a  d e l e g u j e  

Ing. Juraja Maláňa, Bc. Tomáša Vaňa, MVDr. Stanislava 

Svatika, PhDr. Štefana Škultétyho - do Rady školy       

pri Strednej športovej škole, Trenčín, na ďalšie funkčné 

obdobie. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 508/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

12. Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľ-  
skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národ- 

ného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. 

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

        

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.    

   Ing. Hilčíková: - v rámci TSK sa do národného projektu zapo-

jilo a bolo úspešných 9 stredných škôl. Vybraným školám bude 

MPC Bratislava refundovať mzdy a odvody prijatých zamestnan-

cov, ktorých je na školách nedostatok. Projekt nevyžaduje 
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spolufinancovanie, a podľa zmluvy je potrebné vytvoriť v roz- 

počte TSK finančnú rezervu na úhradu mzdových nákladov       

v prvom mesiaci realizácie projektu, príp. na preklenutie 

časového nesúladu medzi výplatou mzdy a jej refundáciou.   

   Každá škola urobí výberové konanie na 1 zamestnanca, akého 

potrebuje.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 21: 37-ZA, 3-NEHLA-    

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.07.2020  

    Prerokovalo a  s ch v á l i l o  - zapojenie stredných škôl  

    v ZP TSK do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii  

    detí a žiakov“, a poskytnutie finančných prostriedkov z roz- 

    počtu TSK na úhradu mzdových nákladov podľa predloženého  

    návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 509/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

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

tičných fondov.           

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie 

energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – 

SLOVEN v Slavnici".         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

Ing. Lamačková: - SIEA ako sprostredkovateľský orgán pri 

OP Kvalita ŽP vyhlásila výzvu na poskytnutie NFP, ktorej 

cieľom je znižovanie energetickej náročnosti verejných 

budov prostredníctvom GES. TSK je oprávneným žiadateľom, 

bolo predložených 6 žiadostí na budovy TSK, v rámci pred-

ložených bodov a)-f), a to: 

a) CSS - SLOVEN v Slavnici,  
b) CSS - KOLONKA Púchov,  
c) Školský internát SŠŠ Trenčín 
d) Školský internát pri SOŠ OaS Prievidza 
e) Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom 
f) Školský internát pri Spojenej škole Púchov. 
Podmienkou je realizácia a spolufinancovanie vo výške 5%, 

na základe uznesenia zastupiteľstva.  

p. predseda: – požiadal hlasovať en bloc o všetkých bodoch 

tohto bodu, t.j. a)-f).  

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

č. 22: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

6. 7. 2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  

žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu  

„Vypracovanie energetického auditu pre CSS – SLOVEN       

v Slavnici“ podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

       U z n e s e n i e  číslo 510/2020 
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(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

             

 

13. b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb 

       – KOLONKA v Púchove".         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

č. 22: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

6. 7. 2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  

žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu  

„Vypracovanie energetického auditu pre CSS – KOLONKA    

v Púchove“ podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 511/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

13. c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Školský internát Strednej  

       športovej školy Trenčín".        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

č. 22: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

6. 7. 2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  

žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu  

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát  

Strednej športovej školy Trenčín“, podľa predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 512/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

13. d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ  

       obchodu a služieb Prievidza".       

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

č. 22: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

6. 7. 2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  
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žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu  

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza“ podľa predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 513/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

13. e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypraco- 

       vanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ  

       Nové Mesto nad Váhom".         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

č. 22: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

6. 7. 2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  

žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu  

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom“ podľa predloženého návrhu,   

k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 514/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

             

13. f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-  

       vratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom  

       "Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

       pri Spojenej škole Púchov".        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc)  

č. 22: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

6. 7. 2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  

žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu  

„Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát 

pri Spojenej škole Púchov“ podľa predloženého návrhu,      

k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 515/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

p. predseda: - pred prerokovaním bodov na tému zdravotníctva ako 

župan verejne poďakoval za prácu zamestnancom Odboru zdravot-

níctva a sociálnej pomoci Úradu TSK, ako aj všetkým pracovníkom 

v zdravotníckom sektore a v zariadeniach sociálnych služieb,     

za ich náročnú a obetavú prácu počas pandémie ochorenia COVID-19, 
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koronavírusu, v našom kraji rozdávali ochranné pomôcky.  

     Navrhol a požiadal poslancov, predložiť naraz body 14., 15., 

16. – Výročné správy nemocníc, spolu s bodom 17., ktoré spolu 

súvisia, a po ich predložení otvorí spoločnú diskusiu.  

 

 

14. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom  
    v Bojniciach za rok 2019.         

    Predkladal: Ing. Vladimír Vido-riaditeľ NsP Prievidza-Bojnice  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice, vrátane prezentácie.  

    Ing. Vido: - odprezentoval predloženú výročnú správu NsP     

    Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na základe poverenia Z TSK  

    je vo funkcii od 1.2.2019, a zadal si 2 priority – zlepšiť  

    ekonomiku nemocnice a dokončenie operačných sál. Uviedol  

    prehľad udalostí a dosiahnutých úspor za uplynulý rok.  

    Ozdravný plán zaslal na MZ SR jeho predchodca, osobne prezen-  

    toval vlani Plán konsolidácie, išli sme cestou šetrenia ná- 

    kladov. Vzhľadom na COVID nevieme vývoj verejných financií,  

    chceme zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,   

    zvýšiť príjmy podnikateľskou činnosťou. Horná Nitra nemá  

    infekčné oddelenie, čo je žiadúce. 

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 23: 37-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 6.  

    júla 2020 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Výroč- 

    nú správu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za rok 2019,  

    v prijatom  
 

      U z n e s e n í  číslo 516/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

15. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica  
    za rok 2019.           

    Predkladal: MUDr. Igor Steiner, MPH-riaditeľ NsP Pov. Bystrica  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice, vrátane prezentácie. 

    MUDr. Steiner, MPH: - odprezentoval výročnú správu nemocnice 

za rok 2019, základné ciele sú rovnaké. Podarilo sa nám 

zrealizovať viaceré investičné akcie, ako aj získať licenciu 

na prevádzkovanie RLP a RZP. Podnikateľská činnosť bola asi 

200 tis. eur. Pozitívom je doplnenie stavu lekárov a otvá-

ranie nových ambulancií.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 24: 37-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 6.  

    júla 2020 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e   

Výročnú správu NsP Považská Bystrica za rok 2019, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 517/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 
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16. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2019. 
    Predkladal: MUDr. Henrich Gašparík, PhD.–riaditeľ NsP Myjava  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice, vrátane prezentácie. 

    MUDr. Gašparík, MPH: - taktiež odprezentoval výročnú správu  

    NsP Myjava za uplynulý rok. Cieľom je kvalitné poskytovanie  

    zdravotnej starostlivosti a spokojnosť pacienta. Uviedol  

    viacero úspechov nemocnice, o.i aj získanie licencie na pre- 

    vádzkovanie RLP, čo pomôže nárastu tržieb. Podnikateľská  

    činnosť vzrástla o 12,5%. Dosiahnutá strata bola nižšia ako  

    plánovaná. Uviedol ciele nemocnice na rok 2020.   

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 25: 37-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 6.  

 júla 2020 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e     

 Výročnú správu NsP Myjava za rok 2019, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 518/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

17. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďo- 
    vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odboru zdrav.a SP 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    PhDr. Štefíková, MPH: - uviedla predložený materiál. Do pro-  

    cesu oddlženia sa v roku 2018 zapojili všetky 3 naše nemoc-  

    nice. Podmienkou oddlženia bolo, aby nemocnice mali zriadené  

    dozorné orgány a v termíne predložili MZ SR ozdravné plány.  

    Tieto boli akceptované a v septembri 2018 boli zriadené  

    dozorné orgány. Na základe uznesenia zastupiteľstva TSK  

    riaditelia nemocníc spracovali vyhodnotenia ozdravných  

    plánov, ktoré predkladáme. Ich plnenie kontrolujú hlavne  

    dozorné orgány, ktoré pravidelne zasadajú. Zhodnotila plnenie  

    ozdravných plánov v oblasti hospodárenia. Vďaka oddlžovaniu  

    dosiahli všetky nemocnice za rok 2019 kladný hospodársky  

    výsledok. V dozornom orgáne máme zmenu - v NsP Pov. Bystrica  

    a Myjava sa vzdal predseda Mgr. Nebeský, PhD., k čomu TSK 

    požiadal MZ SR o nomináciu nového člena, nakoľko predsedom  

    môže byť len zástupca ministerstva. MZ SR nám v júni listom 

    oznámilo, že nám bude oznámený nový nominant. Následne 

    predložíme zmenu na rokovanie Zastupiteľstva TSK. Predniesla  

    prehľad ekonomických ukazovateľov nemocníc od roku 2017.  

    p. predseda: - otvoril diskusiu ku všetkým štyrom bodom. 

 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - v mene svojom a vás všetkých     

    poďakoval za prácu, ktorú naše nemocnice odviedli v neľahkom     

    čase, počas pandémie. Najviac sledovaná je NsP Prievidza      

    so sídlom v Bojniciach, ktorá konkuruje trenčianskej Fakult-  

    nej nemocnici, náš kraj si zaslúži aj dve plnohodnotné 

    nemocnice. Častejšie navštevuje NsP Bojnice, preto poďakoval  

    lekárom tejto nemocnice za odvedenú prácu. Počas korona krízy  
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    sme z iniciatívy „Pomôž nemocnici“ v Partizánskom vyrobili   

    ochranné štíty a odovzdali NsP Bojnice a v rámci Slovenska.  

    Spýtal sa p. riaditeľa k novootvoreným oddeleniam v roku  

    2017 - 9 operačných sál malo slúžiť verejnosti, koľko z nich 

    je teraz stále otvorených, a ktoré boli v roku 2019 využívané  

    na výkon operačných činnosti, a kedy budú sfunkčnené všetky.  

    NsP Bojnice je veľmi dôležitá. Spýtal sa, kedy sa podarí  

    na území TSK získať zdroje, aby sme dokázali rekonštruovať  

    Fakultnú nemocnicu, a kedy príde do nášho kraja Centrum  

    excelentnosti, ktorý si to zaslúži, ako je to v iných  

    krajoch. Poďakoval riaditeľom nemocníc za pozitívne správy  

    a plnenie svojich funkcií, čo nie je jednoduché.  

    Ing. Vido: – operačné sály boli dokončené v novembri 2019, 2  

    boli spustené, primári si ich chvália, ďalšie spustenie bolo  

    obmedzené pandémiou, bolo treba dopracovať energocentrum,  

    všetky sály by mali byť funkčné do konca augusta, a nastane  

    postupné sťahovanie oddelení.  

    Mgr. Ďureje, PhD.: - nemocnica prebrala časť zdravotnej sta-  

    rostlivosti po zrušených oddeleniach súkromných nemocníc,  

    ocenil, že prevádzkuje aj menej ziskové oddelenia. Pochválil  

    odvážne rozhodnutia riaditeľa (zriadenie verejnej lekárne,  

    navýšenie platieb zo zdrav. poisťovní). Ocenil, že sa počíta 

    s navýšením lôžok, do budúcna navrhol zvážiť navýšenie  

    lôžok na internom oddelení. Ocenil položku Vytvorenie rezervy  

    na krytie rizika zo súdneho sporu (röntgeny).  

    Ing. Vido: – je to účtovná rezerva, náklady.  

    Mgr. Ďureje, PhD.: – zo sporu by sme mohli vycúvať. Záväzky  

    nemocnice sú veľmi veľké. Na hornej Nitre sme mali petíciu  

    za zaradenie do koncovej siete. Nemocnica by mala mať iné  

    postavenie, neprešla stratifikácia, vyzval postarať sa, aby  

    nemocnica bola pod štátom. Záväzky budú stále pribúdať.  

    Osobne pomohol k zvyšovaniu počtu pôrodov. Poďakoval tým,  

    ktorí v tejto neľahkej dobe v nemocnici pracovali. Požiadal,  

    či by sme nemohli smerom k MZ SR požiadať, aby zmenou legis- 

    latívy od 1.1. podnikli kroky, ktoré by nás chránili pred   

    hrozbou (končí platnosť paragrafu 102 c) Exekúcie).  

    PhDr. Štefíková, MPH: – pre SK 8 pripravila návrh a Sekcia  

    zdravotníctva návrh novely podporila, bolo to zaslané  

    do Trnavy a SK 8 by mala návrh presadiť. Gestorom za oblasť  

    zdravotníctva je ŽSK, budeme vás informovať, ako postup  

    pokračuje, aby na nemocnice nesiahli exekútori.  

    p. predseda: - dohodne s poslancami poslanecký návrh.  

    Ing. Máčeková: - potvrdila vyjadrenie p. Ďureje, pacienti  

    z okresu Bánovce využívajú bojnickú nemocnicu. Vážime si   

    ústretovosť a čo sa podarilo p. riaditeľovi, pre COVID nebolo 

    možné naštartovať všetky sály, ktoré budú prínosom aj pre náš  

    okres. 

    p. Dvonč: - väčšinu otázok položil už p. Božik, dúfa, že sa   

    operačné sály naštartujú. Predniesol technickú poznámku –  

    požiadal doplniť Výročnú správu NsP Bojnice do materiálov  

    na webovú stránku, v Knižnici bola, ale on si ju stiahol  

    zo stránky nemocnice.  

    PhDr. Škultéty: - požiadal rozpísať položku Ostatné náklady –  

    v čom je rozdiel 50% za rok 2018-2019, energie narástli  



29 
 
    o 30%. Plány do budúcna – v čom bude zavedenie nového parko-  

    vacieho systému, jeho bonus. 

    Ing. Vido: – sú tam hlavne služby, penále. Chceme zaviesť  

    parkovací systém s výberom peňazí, mesačne parkovné zarobí  

    asi 5.000,- eur, je to manuálne. U energií bol cenový nárast.  

    MUDr. Steiner, MPH: - v Pov. Bystrici je za 230 miest ročne  

    asi 23 tis..  

    Ing. Trstenský: - pokiaľ budú mzdové náklady, odvody  

    a sociálne odvody nemocníc na úrovni 85% nákladov, nemôžu  

    dosiahnuť kladné čísla. Ak nedokáže spoločnosť zvýšiť platby  

    zdravotných poisťovní aspoň o 20% na rok 2021, nemocnice 

    budú v červených číslach. Problém zdravotníctva sú nízke  

    platby od sociálnych poisťovní, nemocnice musia zvyšovať mzdy  

    zamestnancom podľa platového automatu. Sú odkázané na pomoc  

    štátu a treba aby zatlačil na zdravotné poisťovne, aby začali  

    vyplácať peniaze za zdravotné úkony, aké nemocnice potrebujú.   

    Ako predseda správnej rady NsP v Novom Meste vie, že nie je  

    možné, aby podľa platového automatu rástli mzdy o 600 tis.  

    ročne a poisťovne navyšujú platby o 250 tis. ročne. Ak sa to  

    na Slovensku nezmení, naše zdravotníctvo je odkázané na krach.  

    p. predseda: - doplnil, že to je v peniazoch, ktoré majú  

    vyplatiť zdravotné poisťovne, ich zvýšenie platieb nekryje  

    ani platové automaty, preto nemocnice robia dlhy. Oddlženie  

    robil štát tretí krát. Každoročne treba zvyšovať aj príjmy  

    zo zdravotných poisťovní pre zdravotnícke zariadenia.  

    Poďakoval riaditeľom nemocníc za prezentovanie výročných  

    správ.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 26: 37-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 6.  

 júla 2020 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e     

 Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc  v zriaďovateľ- 

 skej pôsobnosti TSK, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 519/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

18. Diskusia – Rôzne.          

 

Ing. Žiak: – spýtal sa p. predsedu, či považuje za správne, ak si 

poslanec TSK žiada finančné podklady od súkromného občianskeho 

združenia pre zastrašovanie, ide o p. Ďureje a p. Galisovú, 

z o.z., ktoré pomáha seniorom a p. Ďureje jej napísal nekorektný 

mail. Poukázal na nevhodné správanie pána poslanca Z TSK.  

p. predseda: - nevie sa k tomu vyjadriť, informáciu počuje prvý 

krát, mal by sa vyjadriť p. Ďureje.  

 

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - informoval o aktuálnej situácii 

v okrese Partizánske - rekonštrukcii cesty II/579 i projektu 

rekonštrukcie Gymnázia v Partizánskom, o čom sme diskutovali aj    

na Rade predsedov komisií, v komisiách a poslaneckých kluboch.  
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Na minulom zastupiteľstve bol návrh, aby sa zúčastnil rokovania    

na ministerstve k projektu rekonštrukcie cesty II/579, kde sme 

rozporovali nepodpísaný dodatok. Cesta je najvyťaženejšou 

v okrese. Na rokovaní za účasti zamestnancov Úradu TSK sa ťažko 

komunikoval nedostatočný stav PD, aby mohla byť realizovaná 

rekonštrukcia podložia, resp. vrstiev vozovky. 

Zle sa komunikuje na soc. sieťach, kedy sa začne a dokončí 

rekonštrukcia tejto cesty, ktorá prebieha od jesene 2017 

a čoskoro bude jeseň 2020. Ak vysúťažíme práce, ktoré neboli 

podpísané v dodatku, cesta na jeseň dokončená nebude. Aj z dôvodu 

nedostatkov, ktoré boli v PD Gymnázia Partizánske požiadal, ak 

pôjde o dodatky nad rámec vysúťažených cien, aby to bolo 

prerokované s poslancami na príslušných komisiách aj vo Finančnej 

komisii.  

Ocenil rozhodnutie p. predsedu TSK na Rade predsedov, že poslanci 

budú informovaní o dodatkoch zaslaním záverov z projektových rád, 

čo prispeje k lepšej informovanosti občanov a k väčšej 

objektivite voči TSK. Takmer každý projekt má problém, p. 

predseda informoval, že TSK pripravil novú zmluvu, aby projektant 

bol zmluvne viazaný. I keď sme neboli na ministerstve 

pôdohospodárstva úspešní aj napriek vecným argumentom, TSK 

obstaráva rozsah dodatku zmluvy z vlastných zdrojov, aby bola 

cesta dokončená aspoň do jari 2021. Čaká nás ešte rekonštrukcia 

komplikovaného úseku Veľké Uherce-Skýcov. 

p. predseda: - pristúpili sme k prepracovaniu zmlúv na PD, 

s určením podmienok pre projektantov, vzorové zmluvy môžeme 

poskytnúť aj mestám a obciam. Od r. 2014 máme projektové 

riadenie, o zmenách rozhoduje projektová rada, o čom budeme 

informovať aj poslancov v komisiách.  

 

Ing. Bagin: - podporil vystúpenie p. Wiedermanna, primátora 

Ilavy, osobne chcel tiež vystúpiť. Apeloval na zodpovedných, 

situácia je vážna, podjazd pod železnicou je jediná prístupová 

cesta, občania sa pýtajú, dokedy bude táto neúnosná situácia. 

Rekonštrukcia mosta cez kanál komplikuje život podnikateľom. 

Poprosil o riešenie situácie, v druhom roku dostal odpoveď, že 

komplikácie sú na strane Vodohospod. stavieb. Podchod by sa mal 

čoskoro vyriešiť, ale most je v nedohľadne.  

p. predseda: - hovoril o tom v bode Slovo pre verejnosť.  

 

Mgr. Ďureje, PhD.: – z PDO vyplýva jedna z možností – zavedenie 

časových lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Spýtal sa, či 

kraj plánuje kroky v tejto oblasti, čo by bola cesta pre zvýšenie 

počtu cestujúcich. Reagoval na p. Žiaka, tradične otvoril tému, 

ktorá nepatrí na pôdu TSK, ale pri jeho 3 funkciách poslanca 

zrejme kompetencie nepozná. Uviedol, že dostal podnet na problémy 

so zúčtovaním štátnej dotácie 15 tis. eur, preto kontaktoval 

priamo danú organizáciu, ale doteraz nedostal odpoveď ako vydo-

kladovali dotáciu. Ak budú opäť otázky na porušenie zákona alebo 

vynaložené prostriedky, vždy sa bude na to pýtať. Zariadenie 

nesúvisí s TSK a vyprosí si také vyjadrenie k jeho požiadavke 

ohľadom dotácie zo štátneho rozpočtu. 

p. predseda: – k PDO uviedol, že sme mali stretnutie s oboma SAD,  

od 1.1. by sme mali zaviesť možnosť časových lístkov, rokovania 
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sa zúčastnil aj p. Stopka a p. Hladký.   

Ing. Žiak: – p. Ďureje robil hovorcu tiež pre tri funkcie p. 

primátorky. Spomínaná dotácia bola zo štátu, ale pod mail ste sa 

podpísal ako poslanec TSK.  

Mgr. Ďureje, PhD.: – ako občan SR sa bude pýtať na to, čo mu 

prináleží, t.j. aj na dotáciu zo ŠR a možné nezrovnalosti, ktoré 

idú aj z jeho daní. 

 

p. Dvonč: – na TSK bol minister dopravy, hovorilo sa o panelovej 

ceste I/9. Dočítal sa o R2, ale z hľadiska zamestnanosti        

na hornej Nitre sa spýtal, či sa hovorilo aj o R8. 

p. predseda: - k panelovej ceste má byť v auguste právoplatné 

stavebné povolenie, potom sa bude súťažiť, rekonštrukcia 7,5 km 

úseku má trvať 2 roky, z prostriedkov EU, v hodnote 26 mil. eur.  

Najviac sa hovorilo o R2 a R6, ale o R8 nie. Panelka bude 6 

mesiacov zatvorená (apríl - október), budú obchádzky po okolí. 

Pred 4 rokmi sme vysporiadavali križovatku ciest Trenč. Turná-

Trenč. Stankovce. Na R2 sa robí PD pre stavebné povolenie na 3 

úsekoch (križovatka D1-Ruskovce, obchvat Bánoviec), pomôžeme im 

pri vybavovaní. Najskôr treba zrekonštruovať panelku, až potom 

môže byť výstavba R2. Na most v Trenčíne SSC vypísala tender    

na dodávateľa PD, potom budú riešiť obstarávanie zhotoviteľa.   

 

PhDr. PaedDr. Novotná: - poprosila poslancov TSK, ktorí sú 

poslancami NR SR, aby pomohli pri iniciovaní zákona pri NDS 

a zmien v otázke cestných nadjazdov a mostov. Obec Naštice 

a mesto Bánovce majú prevziať 2 nadjazdy, ktoré nevyužívajú 

a nepotrebujú, sme v súdnom spore s NDS. Mesto Bánovce ani 

Naštice si ich neobjednali, ale tvrdia nám, že je to povinná 

vyvolaná investícia a sme povinní stavby prevziať. 

Obchvat Bánoviec rieši prvotný problém – prejazd množstva 

vozidiel cez mesto, ale pokiaľ nie je vybudovaný zjazd na Topoľ-

čany z R2, musia vozidlá prechádzať mestom Bánovce.  

p. predseda: - sledoval súdny proces NDS s Našticami, nemôžu ich 

nútiť prevziať stavbu. 

PhDr. PaedDr. Novotná: – čaká nás ďalší súd, nový sudca sa musí 

oboznámiť s dokumentáciou. Požiadala o podporu.  

p. predseda: - prisľúbil podporu TSK.  

 

 

19. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.    _ 

 

PhDr. PaedDr. Novotná: - pred 2 týždňami sa podarilo zabezpečiť 

umelcov, ktorí nakreslili grafiti na dlhom, nevyužívanom plote,  

s témou Janko Jesenský - Malomestské rozprávky. Ľudia navštívili 

aj pamätný dom J. Jesenského, ktorý je v zlom stave. Vo vnútri je 

vďaka TSK stavba opravená, sídlia v nej 2 triedy gymnázia, ale 

problém je s fasádou. Spýtala sa, v akom štádiu je príprava PD 

obnovy fasády (pamiatka patrí TSK), a aké kroky treba vykonať 

k rekonštrukcii budovy. Opakovane sme riešili financie na PD, 

boli zaradené do rozpočtu, ale prečo sa nepokračuje v obnove?  

Ing. Lamačková: – dostali sme peniaze na PD, ale KPU chce 

dopracovať ďalšie veci naviac. V čase korony sme to neriešili.  
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p. predseda: – záleží na peniazoch. Z MK SR by bola možnosť, chcú 

nájsť iný systém prerozdeľovania na dotačné schémy. Odpíšeme 

v akom stave je príprava PD a rokovania s KPU. Požiadal o odo-

vzdanie písomnej interpelácie. 

 

 

20. Záver.           __ ___ 

 

p. predseda: - poďakoval za účasť 41 poslancom, prítomným       

na dnešnom rokovaní. Poprial všetkým pekné prázdniny, požiadal 

všetkých, aby sa nenakazili vírusom a dávali si pozor na COVID-

19. Ďalsie zastupiteľstvo bude 28.9.2020, 14.9. zasadne Rada 

predsedov a komisie budú zasadať 7. a 9.9.2020. V septembri 

prebehne aj tajná voľba hlavného kontrolóra. Poďakovaním za účasť 

rokovanie ukončil.  

 

 

Trenčín,  17. 7. 2020 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 
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