
Z á p i s n i c a  

z XXIX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 10. 5. 2021 

  

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

Program: - 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 XXVIII. 
   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

  

3. Slovo pre verejnosť. 
 

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

   2021.  

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 
   a prijatých opatreniach. 

   Predkladá: Ing. Marek Briestenský – pover. riadením Úradu TSK 

  

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    ___ 

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

a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove – 
škola, Školská 1477/2A, súpisné č. 1477, na pozemku 

parcela KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

b) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín  

z evidencie formou fyzickej likvidácie.   

c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    
k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka - 

Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky. 

d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza, zapísaného  

na LV č. 11866. 

e) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Handlová, zapísaného   

na LV č. 2708. 

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

parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech ORAVING 

Real s.r.o., Námestovo. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu        
a zámeny nehnuteľného majetku - pozemku parc. č. 1654/41 
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vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č. 1654/38, 1654/39 

vo vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. Beckov. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "E" p. č. 2622/1, 6102/3 a registra "C" p.č. 

6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 704/1 k. ú. Zemianske Lieskové      

v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej 

rod. Bučkovej. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie   

v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

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

3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

l) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - rodinný dom súpisné číslo 93 v k. ú. 

Chocholná - Velčice.   

m) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - sklad súpisné číslo 2915 v k. ú. Trenčín. 

n) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva       
k nehnuteľnosti od spoločnosti MATADOR Real Estate, 

s.r.o., Púchov. 

 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok   
    Trenčianskeho samosprávneho kraja.     ___ 

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

a) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok  
Trenčianskeho samosprávneho kraja voči Rozvojovej agentúre 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia   

v likvidácii, Trenčín. 

b) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky podľa 
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

8. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby   
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2020 zmluvným dopravcom. 

   Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. Odboru dopravy  

 

9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
   za rok 2020.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.  

       Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja   
na roky 2021 – 2023 (1. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
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11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.____________  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza. 

      Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č.6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 

671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

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

 

12. Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samo- 
správnom kraji do roku 2028. 

Predkladá: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

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

a investičných fondov.        ___ 

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca ORR 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ     

s názvom "Zlepšenie a informatizácia dištančného a online 

vzdelávania na stredných všeobecnovzdelávacích 

inštitúciách", Gymnázium Prievidza. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", Gymnázium 

Púchov. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", Spojená škola 

Púchov. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "E-learning - vzdělávání bez hranic ve 21. 

století", Gymnázium Považská Bystrica. 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Společně on-line Opava a Pruské", SOŠ Pruské. 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou 

spoluprácou partnerských škôl", SOŠ Považská Bystrica. 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenvratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ      

s názvom "3D vizualizácia a spoločná výuka", SPŠ Myjava. 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Praktické vyučování ve virtuálním světe         

v cezhraničnej spolupráci", SPŠ Nové Mesto nad Váhom. 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Tradície v 21. storočí", ŠUP Trenčín. 
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j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ    

s názvom "Online vzdělávání a inovace vzdělávacích 

programů zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza", 

SZŠ Prievidza. 

k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 2014-

2021 s názvom "Zelená Európa - naša zelená škola", 

Gymnázium Partizánske. 

 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2021.  

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

15. Diskusia – Rôzne.  
16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
17. Záver. 

 

 

R o k o v a n i e: 

 

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

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

         Dnešné XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) vo volebnom období 2017-2022  

    otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.  

    Na úvod privítal všetkých prítomných na zasadnutí.  

    Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v súlade  

    s aktuálnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, bude  

    dnešné rokovanie bez účasti médií v rokovacej sále, a po ro- 

    kovaní budeme informovať médiá na krátkom tlačovom brífingu  

    vonku, pred budovou úradu.  

    Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať online na portáli  

    youtube.com, aj na webovom sídle TSK, kde sú dostupné aj  

    záznamy z rokovaní, v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia  

    zastupiteľstva. 

    Na rokovaní privítal aj vedúcich zamestnancov Úradu TSK  

    a zástupcov oznamovacích prostriedkov. Aj dnešné rokovanie   

    sa koná za účasti tlmočníkov do posunkovej reči, ktorých  

    taktiež privítal na rokovaní. Skonštatoval, že zo 47 poslan-  

    cov Zastupiteľstva TSK je v úvode rokovania prítomných 34  

    poslancov, svoju neúčasť vopred ospravedlnili 4 poslanci: pp.  

    Fraňo, Vaňo, Zboranová, Bielik a neskorší príchod vopred  

    oznámili pp. Beňová, Panáček, Filo a Abramovičová. 

 

    Pozvánka s programom na dnešné rokovanie bola vopred  

    zaslaná poslancom Zastupiteľstva TSK, médiám a spolu s mate-  

    riálmi bola sprístupnená v intranetovej knižnici TSK, 

    a pre verejnosť aj na webovej stránke TSK.  

    Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, referentku  

    Kancelárie predsedu TSK.  
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         Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli   

    za skrutátorov určení Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Slávka 

    Gajdošíková.    

    Za overovateľov zápisnice z dnešného XXIX. zasadnutia Zastu- 

    piteľstva TSK navrhol:  I. overovateľ: MUDr. Peter OULEHLE 

                           II. overovateľ: Ing. Juraj MALÁŇ. 

 

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 38 poslancov, 

    čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  

 

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

    HLASOVANIA Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.  

    2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

    z dnešného rokovania, podľa predloženého návrhu.  

                         (viď uznesenie č. 647/2021/A) 

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  program rokovania podľa pozvánky, bez  

    úprav. K obom uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 647/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

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

  Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Ing. Zigo: - správa z kontroly plnenia uznesení, s vyhodno-  

  tením uznesenia s ukladacou povinnosťou bude predložená 

  na septembrovom zasadnutí.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 35-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10. mája 

    2021 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu 

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVIII. zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK, v prijatom  

  

             U z n e s e n í  číslo 648/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

p. predseda: - k tomuto bodu sme dostali 3 žiadosti v lehote 

podľa Rokovacieho poriadku. Ako prvého privítal na rokovaní: 

doc. PhDr. Martina KLUSA, PhD., MBA - štátneho tajomníka 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 

ktorý písomne požiadal o krátke vystúpenie na Zastupiteľstve 

TSK, s cieľom predstavenia myšlienky a cieľov nového projektu - 
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Konferencie o budúcnosti Európy. Písomná žiadosť je prílohou 

zápisnice. Vystúpenie p. Klusa bude vzhľadom na jeho pracovné 

možnosti uskutočnené formou telemostu, ako videohovor. 

p. Klus: - poďakoval za udelenie slova k téme, ktorú spoluorga-

nizujeme na MZVaEZ SR, nakoľko od vstupu do EU uplynulo 17 rokov 

a práve včera, 9.5. na Deň Európy odštartoval celoeurópsky 

projekt o budúcnosti Európy, s cieľom vyhodnotiť fungovanie EU, 

identifikovať silné a slabé miesta a zamyslieť sa, kde je 

potrebné urobiť zmeny. Uviedol konkrétne príklady (spoločné 

obstarávanie vakcín Európskou komisiou nám prináša nižšie ceny 

a skoré očkovanie, plynulosť tranzitu a zásobovania vnútorného 

trhu EU, čo sú pozitíva, negatívom je obmedzenie pohybu počas 

pandémie), a o tomto má byť konferencia o budúcnosti Európy, akú 

rolu má mať Slovensko a TSK. Prvá vetva je zameraná na laickú 

verejnosť s názvom „My sme EU“. Z vystúpení na viacerých fórach  

občania majú záujem o vyjadrenie sa k tejto téme. Druhá vetva – 

„Národný konvent o EU“, s účasťou expertov, odborníkov a profe-

sionálov z mnohých oblastí života, a vytypovaním viacerých 

okruhov na riešenie. Požiadal o pomoc v oboch prípadoch a keď 

prídeme do vašej obce či mesta, či by ste mohli pomôcť 

s organizovaním podujatia vo Vasej obci, meste, a či chcete byť 

súčasťou podujatia, príp. či môžeme poslať aj pozvánku         

do expertných skupín k témam, ktoré súvisia s naším členstvom    

v únii. Odporúčania od občanov by sme radi preniesli do Bruselu, 

kde by sa mala v I. polovici budúceho roka začať celoeurópska 

diskusia k otázkam zo stretnutí s občanmi a expertami, 

a formovať našu spoločnú budúcnosť.  

Verí, že vďaka spoločnej spolupráci bude slovenská verzia  

Konferencie o budúcnosti Európy úspešná, radi sa s vami 

stretneme aj na MZVaEZ SR.  

p. predseda: - poďakoval za uvedenie problematiky na tému 

budúcnosti Európy. Medzi nami sú nielen starostovia a primátori, 

ale aj veľa riaditeľov škôl, zariadení, nemocníc, ktorí dokážu 

diskutovať o budúcnosti Európy. O problémoch, týkajúcich sa 

občanov krajiny a kraja, a o vážnych veciach, ako sú kompetencie 

EK voči členským štátom, treba komunikovať priamo zdola, nakoľko 

EK tvoria občania členských krajín, a vypočuť ich hlas - čo sa 

im páči a čo nepáči na funovaní EU. Posledný rok pandémie 

ukázal, že EK by mala byť pružnejšia aj pri rozhodovaní.        

Zo strany TSK budeme nápomocní pri organizovaní spoločných 

stretnutí. Poďakoval p. štátnemu tajomníkovi za účasť, a teší sa 

na ďalšie stretnutia k téme budúcnosti EU a nášho členstva 

v tejto inštitúcii.  

p. Klus: - poďakoval za priestor na vystúpenie. Konkrétne veci 

budeme mať pripravené,  požiadal p. predsedu o ich odovzdanie 

ďalej. Teší sa na spoluprácu. Pozvanie do Bratislavy 

platí, poprial úspešné rokovanie.  

 

p. predseda: - ako druhý písomne požiadal o vystúpenie       

Ing. Dušan ŠIMKA, ktorý ako primátor mesta Nováky  môže v zmysle 

zákona vystúpiť kedykoľvek.  

Ing. Šimka: - poďakoval za možnosť vystúpenia k problematike 

hornej Nitry a oblasti zdravotníctva. Európska komisia pomáha 

k transformácii hornej Nitry. Mesto Nováky je najpriemyselnejšie 
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na hornej Nitre a v najbližších rokoch mnohí baníci prídu 

o prácu, k čomu sú pripravené rôzne projekty, ale hrozí, že 

prídu aj o kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Mesto Nováky je 

vlastníkom územnej polikliniky, ktorá slúži pre polovicu okresu, 

t.j. asi 37 tis. obyvateľov. Na poliklinike sme mali röntgen, 

ale od 1.1. tohto roka musí byť digitálny, o ktorý som listom 

požiadal i komunikoval s p. predsedom. Röntgen v Novákoch je 

vysunutým pracoviskom NsP Bojnice, ktorá je v ZP TSK, a preto sa 

obracia na poslancov a p. predsedu, aby pre pracovisko NsP 

Bojnice v Novákoch boli poskytnuté fin. prostriedky asi 100 tis. 

eur na zakúpenie dobrého digitálneho röntgenu. Mesto to v rámci 

svojich možností pripravuje technicky (investuje do prerobenia 

priestoru), a o jeho vybavenie žiadame TSK. Verí, že spôsob sa 

nájde a bude rád, ak sa uvedie do života. Dôležité je, aby aj 

posolstvo občanom hornej Nitry okresu Prievidza bola ochota TSK 

pomôcť a baníci neprišli o kvalitnú zdravotnú starostlivosť.  

Poďakoval za ústretovosť.  

p. predseda: - poďakoval za prednesenie požiadavky pre 

fungovanie Polikliniky v Novákoch. Je to elokované pracovisko 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, rovnako funguje aj 

pracovisko röntgenu v Poliklinike Stará Turá, pod NsP Myjava. 

Chceme zabezpečiť aj vybavenie tohto pracoviska NsP Bojnice      

v Novákoch. Prostriedky sú vyčlenené v rozpočtovom opatrení 

a verí, že v meste vytvoríte priestory pre tento prístroj. 

Poďakoval za účasť na dnešnom rokovaní.  

 

p. predseda: - ako  tretí požiadal o slovo na dnešnom zasadnutí 

p. Milan ARBET, splnomocnený zástupca ORAVING Real s.r.o., 

Námestovo, k zdôvodneniu žiadosti o prehodnotenie kúpnej ceny 

pozemku vo vlastníctve TSK (pod čerpaciu stanicu, ktorá je už 

funkčná). Materiál bude predmetom rokovania v bode 6. f). 

 

p. Arbet: - zastupuje investora čerpacej stanice Zelená voda N. 

Mesto nad Váhom. Pri stavbe boli zasiahnuté pozemky na základe 

ZoBKZ (časť cesty, svah, II/515, časť päty cesty, kde boli 

nálety a smetisko). Na základe uvedenej zmluvy sme požiadali 

o odkúpenie pozemku, a po komunikácii bola cena znaleckého 

posudku 30,48 eur/m
2
. Komisia dopravy odporučila trojnásobné 

zvýšenie ceny na 91,44 eur, s čím sa Rada predsedov stotožnila 

a do zastupiteľstva bola pripravená zmena materiálu. Zdôvodnil 

všetky investície, ktoré vynaložil investor z vlastných pros-

triedkov pri výstavbe kruháča, ktorý sa odovzdal do majetku TSK 

(aut. zastávka, verejné osvetlenie, vjazd do Zelenej vody), 

vyšli sme aj v ústrety mestu a Odboru dopravy TSK. Cenu 

akceptujeme, ale požiadal o prehodnotenie ceny, nakoľko boli 

vynaložené prostriedky do majetku TSK.  

Mgr. Baláž: – kruhový objazd nie je majetok TSK.  

p. Arbet: – kruhový objazd je súčasťou cesty II/515, ktorá je 

v majetku na pozemkoch TSK, pri kolaudácii boli p. Svatik 

a Remo. 

Ing. Karkuš: - nie je to náš majetok.  

Ing. Trstenský: - stanovisko K-dopravy bolo jeho stanovisko 

a vychádzalo z ceny obvyklej za predaj pozemkov na podnikateľskú 

činnosť v meste Nové Mesto nad Váhom (výstavba čerpacej stanice 
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na privádzači). Je to objektívna cena za pozemky pod telesom 

čerpacej stanice a obslužnej časti. Bez kruhového objazdu by ste 

čerpaciu stanicu nepostavili. Mesto bolo ústretové, prevzatím 

nákladov za osvetlenie. Majetok by malo schváliť uznesením 

Zastupiteľstvo TSK, investíciu treba usporiadať a majetok 

previesť do majetku TSK – SC TSK.  

p. predseda: - o predajoch rozhoduje Zastupiteľstvo TSK, 

poslanci budú o tom rokovať v ďalšom bode.  

 

 

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

    2021.             

    Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Zigo: - materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách  

    aj v Rade predsedov komisií, bez úprav.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 34-ZA, 6-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10. mája 

    2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán kontrolnej        

   činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl –  

    december 2021, v prijatom  

  

             U z n e s e n í  číslo 649/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

5. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK 
    a prijatých opatreniach.         

    Predkladal: Ing. Marek Briestenský –pover.riadením Úradu TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Briestenský: - v termíne 13.7.-18.12.2020 vykonal NKU SR 

na Úrade TSK kontrolu v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

v oblasti Efektivita a transparentná verejná správa, kontro-

lované obdobie rokov 2018-2019 zamerané na využívanie 

verejných fin. prostriedkov a nakladanie s majetkom VUC 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 8.2.2021 bola spísaná 

zápisnica o výsledku kontroly, so stanovením termínu na pri-

jatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na 12.3. 

2021, a termínom na plnenie prijatých opatrení na 30.7. 2021. 

Prijaté opatrenia boli spracované a predložené NKU, doteraz 

bolo 5 splnených z 9, ostatné majú ešte termín pre splnenie, 

materiál bol prerokovaný na všetkých komisiách.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - spýtal sa, či nezmeníme Zásady hospodá-

renia s majetkom tak, že pri kúpe majetku nebudeme využívať 

znalecký posudok.  

Často diskutoval s bývalým p. hlavným kontrolórom, vzťahy 

boli rozdielne, býval osamotený v postojoch, ale správa NKU 

deklaruje, že jeho výčitky boli opodstatnené, našiel tam 

state, ktoré namietal a kde videl v jeho práci značné 
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nedostatky. NKU poukazuje na nedostatky vo zverejnení faktúr 

a pod.. V tabuľke č. 5 NKU hovorí, že niektoré kontrolné 

zákazky skončili s fakturovanou vyššou sumou než bola 

predpokladaná, Spýtal sa, či navýšenie vzniklo po súťaži 

alebo dodatkovaním. Spýtal sa, keď končí zmluva IT služieb 

k 31.12., či sa pripravuje verejná súťaž. Odpoveď môže dostať 

aj písomne, mailom.   

p. predseda: - ku kontrolnému zisteniu 15., odporúčanie 5. 

budeme meniť Zásady hospodárenia na júlovom zastupiteľstve, 

a ako chápať požiadavku o znalecké posudky? 

Mgr. Ďureje, PhD.: - vyžadoval by znalecké posudky pri kúpe 

majetkov, ktoré TSK kupuje. V zásadách hospodárenia je - ... 

pri prevode vlastníctva treba znalecký posudok. Prevod môže 

byť aj kúpa, preto navrhol špecifikovať na kúpu.  

p. predseda: - pripravíme zmenu Zásad v 3 veciach, zvážime 

znalecký posudok, dostali sme odporúčania aj ohľadom osobit-

ného zreteľa, ktorý má byť podľa zákona o obecnom zriadení 

dvojkolový, zásady prídu na rokovanie v júli. 

Tabuľka 5. NsP Bojnice bol dodatok už po súťaži, nie všetky 

veci v PD sa dali vtedy prejudikovať, operačné sály sa prebe- 

rali v zlom stave. NKU nenašiel pochybenia vo VO, ani jeden 

majetok nebol defraudovaný. V Programovom rozpočte sa 

opomenula Administratíva, nový rozpočet má aj prvok Adminis-

tratíva. Súhlasil s p. Zigom, je lepšie nedávať si veľa 

cieľov, ktore je ťažko vyhodnotiť, ale radšej menej. 

IT služby – vyjadrenie TSK k odporúčaniu 3. – na TSK sme 

prijali zamestnancov, za roky 2015-2018 je uvedený prehľad, 

koľko sme znížili náklady a ušetrili, podľa nového dodatku  

ku zmluve je to 30 tis. mesačne, časť si budeme zabezpečovať 

sami, nedá sa to urobiť rýchlo, ale robíme viacero krokov 

a preobstarávame služby alebo zabezpečujeme sami. Zmenu zásad 

pripravíme na júlové zastupiteľstvo.  

Ing. Maláň: - na finančnej komisii sme žiadali, aby výsledky 

kontroly NKU boli zaslané poslancom, aspoň členom komisie.  

p. predseda: - súčasťou materiálu je protokol. 

doc. Ing. Habánik, PhD.: - poďakoval všetkým zamestnancom 

Úradu TSK, ktorí poskytovali súčinnosť počas výkonu kontroly, 

o kvalitnej súčinnosti vypovedá aj výsledok, že kraj hospo-

dári účelne, transparentne a efektívne. Vyjadril sa k niekto-

rým odporúčaniam. Ak sa na predaj majetku vyhlásením OVS 

prihlási len jeden uchádzač, NKU odporúča upraviť podmienky 

a vyhlásiť súťaž znovu, ale často sme viazaní rozpočtom, a 

v časti Kapitálové príjmy máme aj príjmy z predaja nepotreb-

ného majetku, čo je v poriadku. Programový rozpočet je už 

nastavený v poriadku. Nie je potrebné maximalizovať počet 

cieľov, nižší počet je pre vyhodnotenie lepší.  

p. Dvonč: - ku kontrolnému zisteniu 7. – Obstarávanie elek-

tromobilov navrhol, ak sa budú obstarávať nové, aby bola 

vytvorená skupina, ktorej by bol rád členom a participoval  

na rozhodnutí kraja.  

p. predseda: - chceme obstarať elektromobily na hornú Nitru 

aj na TSK, sú pripravené podklady, urobili sme analýzu vyu-

žitia elektromobilov aj km, prijali sme opatrenia na úrade. 
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Požiadal p. riaditeľa a p. Baláža, aby si to prešli s p. 

Dvončom a poslancami a následne sa zverejní VO.   

p. Merašický: - p. Maláň myslel zrejme Záverečnú správu 

o splnení všetkých opatrení, tento dokument bude poslancom 

dodatočne predložený po splnení všetkých opatrení a po schvá-

lení rozpočtu na rok 2022.  

p. predseda: – súhlasil, správa o plnení prijatých opatrení 

má termín 30.7.2021 a bude poslancom predložená dodatočne. 

Materiál bol vo všetkých komisiách, stanoviská sú priložené.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 33-ZA, 8-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021  

    prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Informáciu  

    o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a Opatrenia prijaté  

    na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia  

   TSK, k čomu bolo prijaté   

  

             U z n e s e n i e  číslo 650/2021 

          (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 nájmu nebytových priestorov v budove – 
škola, Školská 1477/2A, súpisné č. 1477, na pozemku  

parcela KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.       

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      p. predseda: - požiadal predložiť naraz všetky body, hla- 

      sovať budeme postupne o každom bode.  

      Mgr. Baláž: - ide o žiadosť Koinonie Ján Krstiteľ, ktorá  

      v priestoroch prevádzkuje ZŠ a MŠ, požiadali o nájom  

      ďalších priestorov, za rovnakých podmienok.  

      p. predseda: - po schválení Zásad hospodárenia v júli  

      budeme osobitné zretele schvaľovať dvojkolovo, na odpo-  

      rúčanie NKU.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 31-ZA, 10-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.  

      2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti nehnu- 

      teľného majetku TSK (nebytových priestorov v budove stavby  

      školy) v správe SOŠ Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 

      Partizánske, s ch v á l i l o nájom uvedeného nehnuteľného  

      majetku TSK, v správe SOŠ Jána Antonína Baťu, Námestie 

      SNP 5, Partizánske, (nebytových priestorov, nachádzajúcich 

      sa v tejto budove) v prospech nájomcu: Koinonia Ján  

     Krstiteľ – Oáza Sklené, Sklené 327, 038 47 Sklené, ako 

      prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo verejnom 

      záujme v podobe rozšírenia priestorov pre potreby Cirkev- 

      nej ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Partizánske, ktorú záujemca  

      v týchto priestoroch už niekoľko rokov úspešne prevádz- 

      kuje. Žiadateľ prejavil záujem z vlastných zdrojov  
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      technicky zhodnotiť nebytové priestory, ktoré by získal  

      do nájmu, pričom tieto budú slúžiť ako budúca jedáleň,  

      telocvičňa, spoločenská miestnosť, či ďalšia trieda 

      pre deti, a kancelária pre pedagógov. 

      K uvedenému bolo prijaté   

  

             U z n e s e n i e  číslo 651/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

 6.  

b) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení    

   majetku TSK v správe SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín   

   z evidencie formou fyzickej likvidácie.      

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

  Mgr. Baláž: - ide o zlikvidovanie prístrešku pre autá,  

  v zmysle posudku je súčasný stav nevyhovujúci a navrhuje sa  

  odstránenie a vybudovanie nového prístrešku pre techniku.  

  p. predseda: - v rozpočte máme prostriedky na výstavbu 

  nového.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 7: 31-ZA, 10-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.  

  2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  - o neupotrebiteľnosti 

majetku vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest TSK, 

  Brnianska 3, 911 05 Trenčín, evidovaného v účtovnej 

evidencií správcu ako: NM Prístrešok pre autá a dielne, 

časť Prístrešok pre autá, - a o vyradení majetku špeci-

fikovaného v bode 1. tohto uznesenia z evidencie, dňom 

jeho likvidácie. K uvedenému bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 652/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

 6.     

c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena        
   k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka –  

   Slovenská republika, správca Ministerstvo vnútra  

   Slovenskej republiky.         

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - počas rekonštrukcie CSS AVE sa zriadila 

   prípojka NN stavby cez pozemok vo vlastníctve SR, navrhu-

jeme zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, za jedno-

razovú náhradu v zmysle znaleckého posudku.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 8: 28-ZA, 13-NEHLA- 

   SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05. 

2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nadobudnutie práva 

vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného      
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z vecného bremena, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v zmysle predloženého 

návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 653/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

  

 

 6. 

d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza, zapísaného  

na LV č. 11866.          

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - ide o prevod prebytočného nehnuteľného 

   majetku (dielní, kotolne s pozemkami), do OVS sa prihlá- 

   sili 2 záujemcovia, výsledkom elektronickej aukcie je  

   odpredaj majetku úspešnému uchádzačovi za hodnotu vyššiu  

   ako podľa znaleckého posudku.  

  

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 30-ZA, 10-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.  

       2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o odpredaj prebytočného  

       nehnuteľného majetku v okrese Prievidza (stavby a pozemky) 

       v rámci predaja formou OVS a po výsledku elektronickej 

       aukcie víťaznému uchádzačovi Ing. Jánovi Doničovi, 

       za kúpnu cenu vysúťaženú v elektronickej aukcii.  

       K uvedenému bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 654/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

  

 

 6. 

e) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Handlová, zapísaného   

na LV č. 2708.          

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - do OVS sa prihlásil jeden uchádzač - RI 

s.r.o., ktorý ponúkol sumu vyššiu ako znalecký posudok, 

navrhujeme odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku 

tomuto uchádzačovi.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - proti predaju nie je, suma je pekný 

príjem do rozpočtu. Apeloval, aby príjem z tohto predaja 

bol použitý v rámci školy, v meste Handlová, alebo v rámci 

regiónu. V rámci prvej zmeny rozpočtu máme investície na 

vybudovanie ihriska na SOŠ v Handlovej, čo je kryté 

v rozpočte, a tento príjem bude zrejme v rámci druhej 

zmeny.  

Ing. Ozimová: - je to už zapracované do príjmov v rozpočte 

na rok 2021, nie je to naviac. 
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            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 29-ZA, 11-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

10.05. 2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predaj pre- 

bytočného nehnuteľného majetku (stavba a pozemky) nachá- 

dzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci Handlová, na zá-  

klade vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja formou 

OVS kupujúcemu: RI s.r.o., Prievidza. K uvedenému bolo 

prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 655/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

  

 
 6. 

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

   parc. č. 1654/35, 1654/36 k.ú. Beckov v prospech ORAVING  

   Real s.r.o., Námestovo.        

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - počuli ste vyjadrenie rečníka v bode Slovo  

   pre verejnosť. Zopakoval závery v zmysle odporúčania  

   Komisie dopravy – so súhlasom Rady predsedov komisií bola 

   kúpna cena navrhnutá vo výške 91,44 eur/m
2
.   

   p. predseda: - v návrhu na uznesenie je zapracované odpo- 

   rúčanie Komisie dopravy.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 30-ZA, 10-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

10.05.2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej pre-

bytočnosti nehnuteľného majetku TSK (pozemkov), v správe 

Správy ciest TSK, Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese 

Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov,  u r č i l o prevod 

uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK v prospech 

kupujúceho - ORAVING Real s.r.o., za kúpnu cenu v zmysle 

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

uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného  majetku TSK,  

v správe Správy ciest TSK, Trenčín, v prospech kupujú-

ceho - ORAVING Real s.r.o., ako prevod pozemkov zasta-

vaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí  

neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúda-  

teľa. K uvedenému bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 656/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

6. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu        
a zámeny nehnuteľného majetku - pozemku parc. č. 1654/41   

vo vlastníctve TSK s pozemkami parc. č. 1654/38, 1654/39 

vo vlastníctve K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce v k.ú. Beckov. 
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   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

  Mgr. Baláž: - ide o pozemky blízko čerpacej stanice,  

  spomínanej v predošlom bode, zámena pozemkov vo vlastníctve  

  TSK sa navrhuje s fin. vyrovnaním zo strany K.L.K., s r.o.,  

  navrhovanú cenu žiadateľ akceptoval. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 29-ZA, 11-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       10.05.2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej pre- 

       bytočnosti nehnuteľného majetku TSK (pozemku) v správe 

       Správy ciest TSK, Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese  

       Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, u r č i l o  

       prevod – zámenu uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného 

       majetku TSK v správe Správy ciest TSK, Trenčín,  

       s nehnuteľným majetkom (pozemkami) vo vlastníctve K.L.K. 

       spol. s r.o., v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci  

      Beckov, ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane 

       priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok  

       so stavbou, a zároveň  s ch v á l i l o  prevod – zámenu 

       uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK 

       v správe SC TSK, Trenčín, s nehnuteľným majetkom  

       vo vlastníctve K.L.K. spol. s r.o., ako prevod pozemkov 

       zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy. 

       Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním zo strany  

       K.L.K. spol. s r.o., v zmysle zámennej zmluvy. 

       K uvedenému bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 657/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 
 
 6. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "E" p. č. 2622/1, 6102/3 a registra "C" p. č. 

6102/170 k. ú. Považská Bystrica v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložený návrh sa týka uloženia inžinier- 

skych sietí, cena je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia 

pre mesto Pov. Bystrica.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 13: 31-ZA, 9-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

10.05.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie  

vecného bremena pre Trenčiansky samosprávny kraj na po- 

zemkoch v obci Považská Bystrica, za odplatu - jednorazovú  

náhradu podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK pre Mesto Považská Bystrica v zmysle predloženého  

návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 658/2021 
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          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 
 

6.  

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 704/1 k. ú. Zemianske Lieskové       

v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej  

rod. Bučkovej.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - predložený návrh na základe žiadosti manže-  

      lov Riedlových sa týka umiestnenia kanalizačnej a plynovej 

      prípojky, a umožnenia vstupu na pozemok za účelom údržby 

      a opráv, za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodáre- 

      nia pre obec Melčice-Lieskové. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 14: 30-ZA, 10-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

10.05.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie  

vecného bremena pre Trenčiansky samosprávny kraj na po- 

      zemku v obci Melčice – Lieskové, na dobu neurčitú,  

      v prospech Ing. Jakuba Riedla a Mgr. Martiny Riedlovej,  

      rod. Bučkovej, za odplatu – jednorazovú náhradu, podľa 

      platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec  

      Melčice – Lieskové, v zmysle predloženého návrhu. 

      K uvedenému bolo prijaté  

  

             U z n e s e n i e  číslo 659/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

6. 

   j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

      registra "C" parc. č. 3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie    

      v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.    

     

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - zriadenie vecného bremena sa týka len  

      ochranných pásiem inžinierskych sietí plynárenských zaria- 

      dení, za odplatu podľa Zásad hospodárenia s majetkom TSK  

      pre obec Trenč. Jastrabie. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 31-ZA, 9-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

10.05.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie  

vecného bremena pre Trenčiansky samosprávny kraj na po- 

      zemku v obci Trenčianske Jastrabie, na dobu neurčitú, 

      v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena – 

    SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, za odplatu – jednora- 

      zovú náhradu podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom 

      TSK pre obec Trenčianske Jastrabie, ktorú uhradí Peter  

    Petrušek, Trenčín. K uvedenému bolo prijaté  
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            U z n e s e n i e  číslo 660/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

6. 

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

3983/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava.     

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - ide o zriadenie zákonného vecného bremena, 

      za jednorazovú náhradu podľa Zásad hospodárenia s majetkom 

      TSK pre obec Trenč. Jastrabie. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 33-ZA, 7-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

10.05.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  jednorazovú 

náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK      

v prospech vlastníka elektroenergetického zariadenia 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, 

stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK 

pre obec Trenčianske Jastrabie, ktorú uhradí oprávnený     

z vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.,  

Bratislava. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 661/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

6. 

l) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - rodinný dom súpisné číslo 93 v k. ú. Chocholná 

- Velčice.           _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - uvedený nehnuteľný majetok bol obstaraný  

k príprave projektu pre deinštitucionalizácii DSS Adamovské 

Kochanovce, v obci Chocholná-Velčice bude po odstránení 

rodinného domu postavená novostavba s 2 bytovými jednotkami 

pre klientov DSS Adamovské Kochanovce. Pri kúpe pozemku sa 

rátalo s odstránením stavby.   

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 17: 33-ZA, 7-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

      10.05.2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  o neupotrebiteľ- 

      nosti nehnuteľného majetku TSK (stavby) v obci Chocholná –  

      Velčice, -  a o vyradení uvedeného nehnuteľného majetku  

      z evidencie v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK,  

      dňom jeho fyzickej likvidácie. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 662/2021 
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          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

6. 

m) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - sklad súpisné číslo 2915 v k. ú. Trenčín.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o majetok TSK, ktorý nadobudol spolu 

s pozemkom. Sklad bude zlikvidovaný pre nevyhovujúci stav, 

a pre študentov SOŠ Pod Sokolicami bude vybudované ihrisko 

a cvičisko. Navrhuje sa fyzická likvidácia skladu.  

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 18: 33-ZA, 7-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

10.05. 2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  o neupotrebi-

teľnosti nehnuteľného majetku TSK (stavby) v obci Trenčín,  

      -  a  o vyradení uvedeného nehnuteľného majetku z evidencie 

      v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK, dňom jeho  

      fyzickej likvidácie. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 663/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

 6. 

   n) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva        

      k nehnuteľnosti od spoločnosti MATADOR Real Estate,  

      s.r.o., Púchov.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - ide o kúpu nehnuteľnosti – pozemku parčíka 

pre dotvorenie spoločného kampusu Spojenej školy Púchov-

Kolonka a Fakulty priem. technológii Trenč. univerzity, 

ktorý uzatvorí celý komplex, k čomu chceme využiť aj 

európske fondy a zapojiť veľkých zamestnávateľov regiónu. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie nadobudnutia 

vlastníctva k nehnuteľnosti od spoločnosti MATADOR Real 

Estate, s.r.o., Púchov, za kúpnu cenu stanovenú dohodou 

zmluvných strán, účel bol prezentovaný. Cena je rovnaká ako 

pri kúpe v roku 2018.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - toto je bod, kde treba zmeniť Zásady 

hospodárenia TSK. Ideme kupovať majetok bez znaleckého 

posudku, neviem aká je reálna cena. Nadobúdaný majetok 3200 

m
2
 treba oceniť. Je zmluva o budúcej zmluve, ale kúpu      

a predaj majetku VUC schvaľujú poslanci. Naposledy boli 

dôvodom kúpy pozemky na parkovanie, ale skôr by riešil par-

kovanie pred bojnickou nemocnicou a rokovať s vlastníkom 

parciel pod cestou, ktorý spoplatňuje parkovisko pred ne-

mocnicou. Požiadal zistiť, kto je vlastníkom parcely 

1509/1, nakoľko v decembri hovoril omylom o inej parcele. 

Podľa zásad hospodárenia treba pri prevode znalecký 



18 

 
posudok, otázne je, či kúpa je prevod. P. predseda povedal, 

že nie je to v zákone o VUC, ktorý je iný ako o obecnom 

zriadení, preto je na poslancoch NR SR, aby zmenou zákona 

VUC kupovali majetok na základe znaleckých posudkov, ale 

podľa zákona o majetku VUC sa musíme správať hospodárne. Je 

otázna reálna cena pozemku, podľa UP dokumentácie na po-

zemok je to park. Spýtal sa, či je to potrebná investícia, 

ide o parcelu pre kampus nadbytočnú. Konečným užívateľom je 

cyperská spoločnosť, nech si platí dane za park mestu 

Púchov, budeme mať povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti. 

Apeloval na dve veci, aby sme kupovali majetky veľkého 

rozsahu na základe znaleckého posudku, ale ak to poslanci 

neschvália, nebude to možné previesť. Zmluva o budúcej 

zmluve nie je štandardný postup, uvedená parcela je medzi 

VŠ a SŠ časťou, ktorú vlastní Matador Real Estate, teda 

areál nebudeme mať celý pod kontrolou.  

p. predseda: - minule ste hovoril o parcele TSK, teraz sa 

k nej vraciate znovu. Hovoril som, že osobitný zreteľ sa 

musí robiť dvojkolovo, nie ako máme nadobudnúť majetok.  

Toto nie je osobitný zreteľ. Tiež ste hlasovali za zámenu 

majetku s mestom Pov. Bystrica a park pri nemocnici pre  

mesto. K výške ceny uviedol, že v týchto priestoroch sme 

zamieňali pozemky s mestom Púchov za 44,- eur/m
2
, táto cena 

je 40,- eur/m
2 
bez DPH. Nevie prečo by sme nemali podporiť 

vytvorenie veľkého kampusu, tiež potrebujú aj parčík, teraz 

sa to vysporiadava. Potrebujeme vzdelaných ľudí, chceme 

urobiť pár europrojektov na kampus. Treba si to ísť 

pozrieť, funguje tam projektová rada, chceme podať projekt 

z IROP, je tam dobrá spolupráca v systéme duálneho 

vzdelávania so Spojenou školou, kde sa presťahovala jediná 

sklárska škola na Slovensku. Chceme vytvoriť ucelený SŠ – 

VŠ kampus, naviazaný na zamestnávateľov v Púchove a okolí.  

Ing. Žiak: – reagoval na p. Ďureje - tieto veci by sa mali 

riešiť na komisiách, na Komisii finančnej ste sa 

nezúčastnil.  

      Mgr. Henek, bývalý primátor  mesta Púchov: – toto sa veľmi 

ťažko počúva, p. poslanec nevie o čo ide. Teším sa, keď to 

prejde zo súkromnej spoločnosti pod TSK a kampus sa 

vytvorí. Dlhé roky sa bojuje, aby vzniklo SŠ-VŠ mestečko, 

cena je dobrá od súkromného vlastníka pre TSK. Lokalitu 

treba poznať, jej minulosť a budúcnosť, mesto a kraj chcú, 

aby vzniklo niečo pekné pre študentov.  

      Ing. Trstenský: - reagoval na p. Ďureje - nehľadajte 

problémy kde nie sú. Ako primátor mesta Nové Mesto n. V. 

závidí mestu Púchov vytvorenie takého kampusu, čo bude 

prínosom pre mesto i kraj. Cena je výhodná, treba to pod-

poriť.  

      doc. Ing. Habánik, PhD.: - tiež sa teší, že sa vysporia-

dava areál a čo je v rukách súkromného partnera prechádza 

do majetku TSK, časť prešla aj do majetku univerzity. Ak 

chceme pripraviť kvalitnú integrovanú územnú investíciu 

(IUI) a rekonštrukciu areálu financovať z OP Slovensko 

alebo Plánu obnovy, musíme pripraviť, aby sme boli 

vlastníkmi nehnuteľností. Zmluvu o budúcej zmluve 
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schvaľovalo zastupiteľstvo, cena je nižšia ako zo 

znaleckých posudkov. Súčasťou materiálu je aj mapa areálu, 

kde je vidno aj priestory vo vlastníctve TSK a univerzity.  

      Minule ste odporúčal, aby sme nekupovali prístupovú cestu 

k našim budovám, že máme chodiť bočnou cestou, ktorá je  

chodník. Nerozumie, čo má prístupová cesta a parkovisko 

spojenej školy s parkoviskom v Bojniciach. Vyzval k podpore 

duálneho vzdelávania a moderných technológií. Odporučil 

prizvať p. Ďureje do projektovej rady. SŠ kampus sa buduje 

aj na Zámostí, aj iné mestá by chceli mať školské kampusy. 

      Mgr. Ďureje, PhD.: - nechápe, prečo vadí znalecký posudok, 

keď ideme kupovať 3200 m
2
. Pozval p. Heneka do Bojníc, ako 

sa dá zaparkovať pred nemocnicou alebo pred strednými 

školami a svoj názor by iste prehodnotil. Môžeme sa stret-

núť do týždňa. 

      p. predseda: - v areáli bojnickej nemocnice chceme  

vybudovať parkovacie plochy, po vybudovaní nového 

urgentného pavilónu a sterilizácie.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 19: 38-ZA, 1-PROTI, 

1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK 

na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a  s ch v á-  

      l i l o  nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

(pozemku) vo vlastníctve MATADOR Real Estate, s.r.o., 

Púchov, v k.ú. Horné Kočkovce - kúpou za celkovú kúpnu 

cenu, k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 664/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

7. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok   
    Trenčianskeho samosprávneho kraja.     ___ 

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

a) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok  
Trenčianskeho samosprávneho kraja voči Rozvojovej agentúre 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia   

v likvidácii, Trenčín.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - TSK eviduje 4 pohľadávky voči tejto n.o. 

v celkovej výške 33.494,57 eur. V januári 2014 bola zru-

šená, v marci 2015 podala návrh na vyhlásenie konkurzu     

na  majetok, a do konkurzného konania si TSK prihlásilo 

pohľadávky v uvedenej sume. V rámci konkurzného konania 

bolo na účet TSK poukázaných 5.109,86 eur a uzatvorený 

dodatok ku zmluve s MPaRV SR o poskytnutí fin. príspevku, 

čím bola na účet TSK pripísaná suma 4.265,81 eur. Tým  

došlo k zníženiu pohľadávok TSK voči agentúre na sumu 

24.118,90 eur. Po ukončení konkurzu v septembri 2020 bol 

v januári 2021 podaný návrh na výmaz organizácie z registra 

a vo februári 2021 došlo k zániku n.o., čím sa uvedená 

pohľadávka stala nevymožiteľnou.  



20 

 
           Na základe výsledku hlasovania č. 20: 29-ZA, 13-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.  

      2021 prerokovalo podľa Zásad hospodárenia s majetkom  

      TSK a  s ch v á l i l o  odpísanie pohľadávok TSK vo výške  

      24 118,90 EUR voči dlžníkovi -  Rozvojová agentúra TSK, 

      n.o. v likvidácii, Trenčín, z dôvodu ich nevymožiteľnosti,  

      k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 665/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

      

 7. 

b) Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky podľa 
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.      

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - ide o pohľadávku CSS Nádej Dolný Lieskov  

      voči dlžníkovi – bývalému klientovi za poskytnuté služby.  

      Po úmrtí klienta bolo vymáhanie zastavené z dôvodu nema- 

      jetnosti dlžníka. Nakoľko nie sú známe osoby, od ktorých  

      by bolo možné vymáhať pohľadávku, navrhujeme jej odpis. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 21: 32-ZA, 11-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.  

      2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  odpísanie nevymoži- 

      teľnej pohľadávky CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov vo výške 

      7 473,89 eur voči dlžníkovi Ľubomírovi Kolesárovi,  

      k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 666/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

8. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby   
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2020 zmluvným dopravcom.         

   Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. Odboru dopravy 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Hladký: - výšku neuhradenej preukázanej straty v prí-

mestskej autobusovej doprave ovplyvnila situácia spojená 

s pandémiou, a to obmedzením režimu prevádzky a značnému 

poklesu cestujúcich, aj v dôsledku zatvorenia škôl.  

   K viacerým opatreniam patrilo zavedenie časových lístkov,  

   úprava tarify, zmeny cestovných poriadkov s cieľom optima-

lizácie a zníženia km na rok 2021. Vzhľadom na úbytok tržieb 

sme žiadali štátne orgány aj cestou p. predsedu na SK 8, 

o kompenzáciu tejto výraznej straty.  

   p. predseda: - strata z príjmu na tržbách za rok 2020 bola 

za všetky župy vyše 32 mil. eur, naša župa mala výpadok 3,6 
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mil. eur. Viackrát sme žiadali MF SR, aj ako SK 8 o kompen-

záciu straty, ktorú musíme dopravcom doplácať a dúfame, že 

príde aspoň časť financií. 

   Ing. Marušinec: - na rokovaní komisie sa nemohol zúčastniť. 

V materiáli sa v písm. b píše, že bol zaznamenaný pokles 

položiek, ale chýba mu výška príspevkov od štátu, ktoré SAD 

čerpali prostredníctvom Prvej pomoci a Prvej pomoci plus     

na refundáciu miezd, a či aj štát prostredníctvom minister-

stiev pomohol TSK, ale asi zatiaľ nie.  

   p. predseda: - zatiaľ nedostala žiadna župa kompenzáciu. Obe 

SAD-ky dostali malé kompenzácie za vodičov, ktorých nechceli 

prepustiť, dáme vám informácie. Schéma cez MH SR sa týkala 

nepravidelnej dopravy súkromných autodopravcov.  

   Mgr. Hladký: - schéma pomoci bola cez MPSVaR SR, boli to 

minimálne prostriedky.  

   p. predseda: - požiadal vyžiadať sumy od oboch SAD koľko 

dostali štátnej pomoci a cez aké schémy.  

   Mgr. Ďureje, PhD.: - ako stojí žiadosť TSK smerom k minis-

terstvám na kompenzáciu úbytku tržieb, kedy je deadline,     

a dokedy môžeme očakávať pomoc pre kraje a verejnú dopravu?   

   p. predseda: - nevieme s akým objemom, ani dokedy môžeme 

ratát s fin. prostriedkami zo strany štátu. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 22: 32-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a  v z a l o  na  v e –  

    d o m i e  Správu o náhrade preukázanej straty za zrealizo- 

    vané služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

   doprave (PAD) za rok 2020 zmluvným dopravcom, a zároveň  

    s ch v á l i l o  úhradu neuhradenej náhrady preukázanej  

    straty za služby vo verejnom záujme v PAD na území TSK  

   za rok 2020 pre zmluvných dopravcov: 

   SAD Prievidza a. s. vo výške    2 117 143,00 eur 

   SAD Trenčín, a. s.  vo výške    3 885 709,00 eur. 

    K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 667/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

9.  

   a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  za rok 2020.            

      Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Ozimová: - hospodárenie TSK v roku 2020 bolo ovplyv- 

      nené pandémiou koronavírusu. Návrh je spracovaný v súlade  

      so zákonom o rozpočtových pravidlách. Súčasťou je aj hod-  

      notenie v programovej štruktúre. Za rok 2020 bol zostatkom  

      fin. prostriedkov TSK prebytok rozpočtového hospodárenia 

      o výške 17 579 304,22 eur. Návrh ZÚ TSK za rok 2020 bol  

      predložený hlavnému kontrolórovi TSK pre vypracovanie 
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      stanoviska, vopred zverejnený a zároveň prerokovaný  

      vo všetkých komisiách Z TSK. Požiadala schváliť materiál  

      v predloženom znení s uvedeným výrokom.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 23: 42-ZA, 1-NEHLA- 

      SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 

prerokovalo Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2020 

      a  s ch v á l i l o  prebytok rozpočtového hospodárenia TSK 

za rok 2020 vo výške 17 579 304,22 eur, - tvorbu peňažných 

fondov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpoč-

tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:  

a) tvorbu rezervného fondu v objeme    6 100 000,00 eur 
b) tvorbu peňažného fondu v objeme    11 479 304,22 eur 
- Záverečný účet TSK za rok 2020 s výrokom celoročné  

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 668/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

     

 

 9. 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.   

       Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Zigo: - povinnosť predloženia stanoviska vyplýva 

hlav. kontrolórovi zo zákona o samosprávnych krajoch, 

z tohto dôvodu bola vykonaná aj kontrola na Úrade TSK. 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. Poďakoval za súčin-

nosť pri kontrole vedúcej Odboru finančného aj zamestnan-

com odboru pri vypracovaní stanoviska i materiálu ZU TSK 

za rok 2020. V predloženom stanovisku odporúčam prijať 

návrh ZÚ bez výhrad. 

p. predseda: - v stanovisku hlavného kontrolóra je uvedené 

aj odporúčanie na prehodnotenie počtu merateľných ukazova-

teľov Programového rozpočtu. Po prvý krát bolo vysoké 

čerpanie KV – 49% oproti rozpočtu, aj napriek pandémii, 

a nebyť straty tržieb SAD by sme boli na tom veľmi dobre. 

  

           Na základe výsledku hlasovania č. 24: 42-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10. mája 

2021 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e stanovisko 

hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK      

za rok 2020, k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 669/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  
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10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja   

na roky 2021 – 2023 (1. zmena).       

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Ozimová: - uviedla skutočnosti, ktoré boli dôvodom  

    na spracovanie návrhu na 1. zmenu Rozpočtu TSK. Predloženou  

    zmenou sa celkové príjmy zvýšia o sumu 662.351,- eur, celko- 

    vé výdavky sa zvýšia o 18.088.837,- eur. Návrh rozpočtu bol 

    prerokovaný vo všetkých komisiách pri Z TSK, a vopred zve- 

    rejnený. Dodnes neboli k návrhu žiadne pripomienky.  

    Upozornila na chybu v tabuľkovej časti kap. rozpočtu v Odd.  

    09 Vzdelávanie pri Gymnáziu Prievidza – PD rekonštrukcia  

    hlav. vstupu do budovy, kde vypadlo slovo „aktualizácia“.  

    Mgr. Ďureje, PhD.: - pri zmenách rozpočtu sa snaží byť kon- 

    štruktívny, a uvedie fakty, pre ktoré nebude hlasovať  

    za túto zmenu. Na Komisii reg. rozvoja bolo faktorov viac,  

    spýtal sa na zákazky a investície, ktoré sú z jeho pohľadu  

    nadhodnotené. Na základe chýb v PD cesty Hradište-Partizán- 

    ske sme museli v rozpočte vyčleniť 1.100 tis. eur na dokon-  

    čenie cesty. Projektant robil PD na prístrešky pre cestmaj-  

    sterstvá na techniku, a cena 440 tis. eur je riadne nadhod- 

    notená. Pán projektant nám vytiahol z rozpočtu 1.100 tis..  

    Ceny za rekonštrukciu mostov – sumy zákaziek sú vysoké, chce  

    veriť, aby ich neprojektoval ten istý človek, ako cestu  

    Hradište–Partizánske. Multifunkčné ihrisko SŠ v Handlovej  

    je za 195 tis., keď iné sú za polovicu. Postačí mu odpoveď  

    aj mailom. Je rád, že zmena rozpočtu dáva za pravdu v jeho  

    postojoch pri zákazke na kotolňu na gymnáziu, musíme mať  

    ďalších 50 tis., aby sme to naštartovali. Chceme pridať  

    50 tis. pre motiváciu lekárov a vykonanie lekárskej praxe  

    v našom kraji, čo je málo. Nebude hlasovať za tento návrh.       

    p. predseda: - reagoval na príspevok p. Ďureje. Je priamy  

    prenos zo zastupiteľstva, vám stačí písomná odpoveď mailom,  

    ale my chceme reagovať tiež v priamom prenose. Spomínali ste  

cestu Partizánske-Hradište, nie je pravda, že župa prišla 

o 1,1 mil. eur, ale sumu nám preplatia vo výške 95%, a 5% je 

spolufinancovanie. Prosím, opravte si to aj na sociálnych 

sieťach. Počas VO elektronickou aukciou sme ušetrili takmer  

pol mil. eur. Riadiaci orgán vydal súhlas, že 1,2 mil. eur  

nám preplatia, cesta je skolaudovaná a urobená podľa štandar- 

  dov. Hovoríte o prístreškoch, cena vychádza z PD, ktorá sa 

asi súťaží, ale treba sa ísť pozrieť na cestmajsterstvá, novú 

techniku a soľ treba chrániť. Stavebné dozory sme dopĺňali, 

bol to doplatok na prebiehajúcu akciu. K mostom si nedovolí  

pred vysúťažením hodnotiť ceny. Gymnázium Prievidza je naša 

najväčšia škola, dávame financie na ďalšie projekty, ako iným 

školám. K bežným výdavkom na motiváciu lekárov na návrh p. 

Božika je to len začiatok, zasadala komisia p. Bielika, prvé 

financie pôjdu cez naše nemocnice, kde si lekári robia prax, 

budúci rok vieme dať do rozpočtu oveľa viac. Na ktoré veci 

vieme odpovedať, odpovieme hneď, nedá sa porovnávať dofinan-

covanie stavebného dozoru pri zmene rozpočtu s celou čiastkou 
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na novú akciu. Dávame pozor na stavebné dozory, autorské 

dozory, a sme hlboko pod tabuľkami.  

Ing. Žiak: - nemá rád odborníkov na všetko, upozornil na se-  

lektívnu slepotu, v Prievidzi sme mali súťaž na fontánu, 

ktorá bola opakovane zrušená a vyhlásená vždy na vyššiu sumu, 

ale doteraz nefunguje. Treba si upratať na vlastnom piesku,  

a nehľadať problém kde nie je.  

Ing. Mičega: - doplnil kolegu Ďureje, že ceny sa zvyčajne  

počítajú z cenníkových cien, aj projektové práce a stavebný  

dozor vychádza z ceny diela, doby trvania, je rozdiel porov-  

návať len názvy stavieb, alebo položky. Ako stavbár povedal, 

že každému projektantovi vstupuje do činnosti viac faktorov,  

najstresujúcejší je časový. Nikdy by si nedovolil nazvať  

projektanta ako bolo povedané, bez toho aby mal vstupy,  

považuje to za nedôstojné.  

p. predseda: - pripravili sme smernicu s prílohami tak, že  

projektant si vybaví aj územné rozhodnutie, stavebné povole- 

nie, aby odovzdal kompletnú PD.   

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval kolegom z Komisie  

dopravy za podporu jeho návrhu, týkajúceho sa súčasnej epide-  

miologickej situácie. Naše zariadenia soc. služieb dostali  

dotáciu z MPSVR SR na vitamíny pre klientov zariadení v rámci  

TSK. Dozvedel sa od p. riaditeľky n. o. Domov, že peniaze sa 

minuli a bolo by dobré ešte pomôcť a zakúpiť vitamíny na  

ďalšie mesiace. Oslovil preto p. predsedu a poslancov na Ko-  

misii dopravy a školstva, pri prerokovaní zmeny rozpočtu. Pán  

predseda vykonal rozpočtovú zmenu, aby sme na ďalšie mesiace 

pomohli tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc, za čo veľmi  

ďakuje. Osobitne ďakuje p. Baginovi a ostatným za podporu 

na Komisii školstva, kde požiadal, aby sme na jeseň rovnako  

pomohli aj študentom stredných škôl, ktorí majú sociálne  

problémy. Odbor školstva spolupracuje s riaditeľmi škôl  

na zistení, kto takú pomoc potrebuje. Poďakoval za to, že  

chceme vytvoriť model Slovenska a deklarovať udržanie a pri- 

lákanie nových lekárov do našich nemocníc a zachrániť regio- 

nálne zdravotníctvo, kde nám chýbajú všeobecní lekári, špe-  

cialisti i pediatri. Poďakoval za priestor pre tému, ktorej  

sa venuje. 50 tis. eur nie je veľa, ale je to prvý krok pre  

získanie študentov domácich, alebo zahraničných, ktorí končia 

VŠ (napr. z Ukrajiny). Ekonomická situácia v ČR je lepšia ako 

na Slovensku, ale počet obetí pandémie je vyšší ako v SR.  

Poďakoval všetkým, ktorí pomáhali chorým v nemocniciach  

na území TSK, ako aj za to, že bola vôľa akceptovať návrh  

a ak nájdeme riešenie v spolupráci s pracovnou skupinou p.  

Bielika, ako nastaviť grantové schémy a motivovať budúcich  

medikov tu zostať, je to prvý krok na dlhej ceste. Bude rád,  

ak tí čo prídu po nás budú hodnotiť tento krok ako revitali- 

záciu systému zdravotníckych služieb na území TSK. Veľmi  

poďakoval, že sa podarilo získať fin. prostriedky na dofinan- 

covanie rekonštrukcie cesty Partizánske-Hradište.   

p. predseda: - treba riešiť systematicky podporu lekárov, dať  

štipendiá na atestácie, je to návrh pracovnej skupiny p.  

Bielika. Bude rád, ak sa aj ostatní poslanci-lekári zapoja  

vymyslieť podporu, aby lekári v regióne ostali.  
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MUDr. Cíbik, Ph.D.: - s vitamínmi by bol opatrný, veľa štúdií  

poukazuje na neefektivitu skupiny liečenej výživovými  

doplnkami, treba sa zamerať na slnenie, vychádzky, výživu  

a prirodzené otužovanie.   

p. predseda: - zvážime nákupy osvedčených tovarov a poskyt- 

neme tam, kde to potrebujú.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 38-ZA, 1-PROTI,  

    4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    10.5.2021 prerokovalo „Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (1. zmena)“ 

    a  s c h v á l i l o  Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023  

   (1. zmena), k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 670/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

     

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.    

      Predkladala: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      p. predseda: - v zriaďovacej listine školy sa mení adresa 

      na Vinohradnícka 8A. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 26: 31-ZA, 12-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

10.05.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou 

      od 01.06.2021 - Dodatok č. 2 k ZL Strednej zdravotníckej 

školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, v prijatom  

     

            U z n e s e n í  číslo 671/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 
11. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č.6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 

671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.       

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

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      p. predseda: - po rekonštrukcii zariadenia od 1.7. rozši-  

      rujeme službu DSS o 14 miest služby špecializovaného za- 

      riadenia, o ktorú je záujem.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 27: 30-ZA, 13-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 
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10.05.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou 

od 01.07.2021 - Dodatok č. 6 k ZL CSS – AVE, ul. Špor-

tovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, v prijatom  

     

            U z n e s e n í  číslo 672/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

12. Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samo- 
správnom kraji do roku 2028.        

Predkladala: Ing. Eva Žernovičová–pover.riad.Odb.škol. a kult. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Žernovičová: - predložená koncepcia si kladie za cieľ 

vytvorenie podmienok a príležitostí pre zvyšovanie kvality 

života mládeže nášho kraja. V 7 tématických oblastiach sú dva 

hlavné ciele: - rozvoj kompetencií kľúčových aktérov 

v oblasti práce s mládežou, a rozvoj a zvyšovanie kvality 

práce s mládežou. Materiál je otvoreným dokumentom, ktorý je 

možné aktualizovať. Je tam aj akčný plán, pre vyhodnotenie 

jednotlivých ukazovateľov.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - vyrástol v oblasti mládežníckej 

politiky a s p. Štefánikovou sa tejto téme venoval. Je rád, 

že sme vytvorili samostatný poradný orgán predsedu TSK  

na reprezentovanie záujmov študentov stredných škôl.  

Požiadal p. predsedu - nakoľko väčšinu aktivít vykonávajú 

školy a mimovládne organizácie. Cieľom koncepcie ľudovo je 

vychovávať nástupcov, so záujmom o veci verejné a rozlišovať 

pravdivé. Nakoľko spolupracuje so Združením informačných 

a poradenských centier mládeže, požiadal p. predsedu TSK -  

prijať úlohu, aby sme do rozpočtu budúceho roka pripravili 

grantovú schému, na vytvorenie mládežníckych parlamentov  

a na jedno mesto viazať podporu 2000,- eur, aby sme pre 

uplatnenie koncepcie urobili ďalší krok, ako cestu pre 

aktívnu výchovu k občianstvu, pre aplikáciu koncepcie. 

p. predseda: - je rád, že na koncepcii spolupracovala p. 

Štefániková, že funguje aj krajský parlament. Zaviedli sme 

participatívny rozpočet pre školy a tematické vzdelávanie, 

ale z koncepcie musia vyplývať praktické veci, aby mladí 

ľudia boli zainteresovaní do rozhodnutí.  

PaedDr. Porubcová: - poďakovala za jeden bod, ktorý sa stal 

súčasťou koncepcie. Inkluzíva je zásadné naplnenie ľudských 

práv mladých so zdravotným postihom, aby mohli budovať 

spoločnosť. Inklúzia sa stáva jedným z princípov koncepcie 

práce s mládežou, integrácia ľudí s postihom je veľký pokrok. 

Veľmi poďakovala za túto súčasť koncepcie. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 28: 27-ZA, 15-NEHLA- 

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05. 

2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Koncepciu rozvoja 

práce s mládežou v TSK do roku 2028. K uvedenému bolo 

prijaté   
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            U z n e s e n i e  číslo 673/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

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

a investičných fondov.        ___ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ     

s názvom "Zlepšenie a informatizácia dištančného a online 

vzdelávania na stredných všeobecnovzdelávacích inštitú-

ciách", Gymnázium Prievidza.       

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   p. predseda: - požiadal o stručné predloženie projektov,  

   a jedno spoločné hlasovanie ku všetkým bodom a)-k). 

   Ing. Lamačková: - stručne predložila zameranie jednotli- 

   vých projektov na dištančné vzdelávanie, v dôsledku  

   pandémie. Ide o 10 projektov a zabezpečenie spolufinan- 

   covania v celkovej výške 61.700 eur na eurofondy a 2400  

   na nórske granty, dopad na rozpočet bude v rokoch 2022- 

   2023. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Zlepšenie a informatizácia dištančného a online 

       vzdelávania na stredných všeobecnovzdelávacích inštitú- 

       ciách“, ktorého predkladateľom je Gymnázium Vavrinca  

      Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza,  

       - zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostried- 

       kov na spolufinancovanie realizovaného projektu a financo- 

       vanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady finančných  

       prostriedkov zo štrukturálnych fondov EFRR) a štátneho  

       rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 674/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", 

Gymnázium Púchov.          

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 
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   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Myslieť – Tvoriť – Spolupracovať“, ktorého  

       predkladateľom je Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov,  

       - zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostried- 

       kov na spolufinancovanie realizovaného projektu a financo- 

       vanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady finančných 

       prostriedkov zo štrukturálnych fondov EFRR) a štátneho  

       rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 675/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Myslieť - Tvoriť - Spolupracovať", Spojená 

škola Púchov.         _ 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Myslieť – Tvoriť – Spolupracovať“, ktorého  

       predkladateľom je Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov, 

       - zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostried- 

       kov na spolufinancovanie realizovaného projektu a financo- 

       vanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady finančných 

       prostriedkov zo štrukturálnych fondov EFRR) a štátneho  

       rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 676/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "E-learning - vzdělávání bez hranic       

ve 21. století", Gymnázium Považská Bystrica.    

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

       Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „E-learning – vzdělávání bez hranic ve 21.  
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     století“, ktorého predkladateľom je Gymnázium, Školská  

       234/8, Považská Bystrica, - zabezpečenie realizácie pro-  

       jektu a finančných prostriedkov na spolufinancovanie reali- 

       zovaného projektu a financovanie projektu z prostriedkov 

       TSK, do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych  

       fondov EFRR) a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 677/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Společně on-line Opava a Pruské", SOŠ 

Pruské.            

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

       Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Společně on-line Opava a Pruské“, ktorého pred- 

       kladateľom je SOŠ, Pruské 294, Pruské, - zabezpečenie  

       realizácie projektu a finančných prostriedkov na spolufinan- 

       covanie realizovaného projektu a financovanie projektu 

       z prostriedkov TSK, do úhrady finančných prostriedkov  

       zo štrukturálnych fondov EFRR) a štátneho rozpočtu.  

       K uvedenému bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 678/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Zvyšovanie kvality technických odborov 

úzkou spoluprácou partnerských škôl", SOŠ Považská 

Bystrica.           

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou  

       spoluprácou partnerských škôl“, ktorého predkladateľom je  

     SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystri- 

       ca, - zabezpečenie realizácie projektu a finančných pros- 
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       triedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu a fi- 

       nancovanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady finan- 

       čných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EFRR) a štát- 

       neho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 679/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "3D vizualizácia a spoločná výuka", SPŠ 

Myjava.            

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „3D vizualizácia a spoločná výuka“, ktorého  

     predkladateľom je SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava,  

       - zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostried-  

       kov na spolufinancovanie realizovaného projektu a financo- 

       vanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady finančných  

       prostriedkov zo štrukturálnych fondov EFRR) a štátneho  

       rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 680/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

13. 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Praktické vyučování ve virtuálním světe   

v cezhraničnej spolupráci", SPŠ Nové Mesto nad Váhom.  

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Praktické vyučování ve virtuálním světe v cez- 

       hraničnej spolupráci“, ktorého predkladateľom je SPŠ,  

       Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, - zabezpečenie realizá- 

       cie projektu a finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

       realizovaného projektu a financovanie projektu z pros- 

       triedkov TSK, do úhrady finančných prostriedkov zo štruk- 
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       turálnych fondov EFRR) a štátneho rozpočtu. K uvedenému  

       bolo prijaté   

     

            U z n e s e n i e  číslo 681/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Tradície v 21. storočí", ŠUP Trenčín.  

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Tradície v 21. storočí“, ktorého predkladateľom  

       je ŠUP, Staničná 8, Trenčín, - zabezpečenie realizácie pro- 

       jektu a finančných prostriedkov na spolufinancovanie reali- 

       zovaného projektu a financovanie projektu z prostriedkov  

       TSK, do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

       fondov EFRR) a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

                U z n e s e n i e  číslo 682/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ s názvom "Online vzdělávání a inovace vzdělávacích 

programů zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza", 

SZŠ Prievidza.          

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

     projektu „Online vzdělávání a inovace vzdělávacích pro- 

       gramů zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza“,  

     ktorého predkladateľom je SZŠ, Vinohradnícka 8, Prievi- 

       dza, - zabezpečenie realizácie projektu a finančných 

       prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

       a financovanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady 

       finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EFRR) 

       a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté   

     

                U z n e s e n i e  číslo 683/2021 
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          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

13. 

k) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 

2014-2021 s názvom "Zelená Európa - naša zelená škola", 

Gymnázium Partizánske.         

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - ide o projekt financovaný z nórskych 

grantov, so zameraním na podporu environmentálnej výchovy, 

exteriérovej ekologickej učebne a ostrovného systému foto- 

voltaickej elektrárne. Po realizácii plánujeme prepojenie 

s Koncepciou environmentálneho vzdelávania, výchovy 

a osvety.  

 

        Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc  

   k bodom a)-k) č. 29: 25-ZA, 17-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo 

   TSK na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 prerokovalo  

   a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie  

   nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu  

       projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“, ktorého  

     predkladateľom je Gymnázium, Komenského 2/1074, Parti- 

       zánske, - zabezpečenie realizácie projektu a finančných  

       prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

       a financovanie projektu z prostriedkov TSK do úhrady  

       finančných prostriedkov z Nórskych fondov 2014-2021. 

       K uvedenému bolo prijaté   

     

                U z n e s e n i e  číslo 684/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
    samosprávneho kraja na II. polrok 2021.       

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - v II. polroku sú plánované 3 zastupiteľstvá –  

    v júli, septembri a novembri, nakoľko 5.7. je sviatok, júlové 

    zastupiteľstvo bude 12.7.2021.  

    p. Marušinec: – ponechal by termín júlového na 12.7..  

    Mgr. Ďureje, PhD.: - na novembrové zastupiteľstvo je harmo-  

    nogram komisií v týždni, keď je sviatok – spomienka 

    na zosnulých. Požiadal o termíny komisií o týždeň skôr. 

    p. predseda: - požiadal predsedov komisií, aby sa na termí- 

    noch dohodli v komisiách. Berie pripomienku, zmenu nechá  

    na predsedov komisií.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 30: 32-ZA, 10-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán činnosti zasadnutí  
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    Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II.  

    polrok 2021, v prijatom    

     

               U z n e s e n í   číslo 685/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

15. Diskusia – Rôzne.           

 

Ing. Máčeková: - ako predsedníčka pracovnej skupiny k 100. 

výročiu narodenia A. Dubčeka informovala, že v pracovnej 

skupine i s p. predsedom TSK bol prerokovaný a stanovený 

termín slávnostného Zastupiteľstva TSK na sobotu, 28.8.2021, 

v obci Uhrovec. Dopoludnia by sa v priestoroch obecného úradu 

konalo slávnostné zasadnutie zastupiteľstva k 100. výročiu 

narodenia A. Dubčeka, s položením vencov k rodnému domu     

(v súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy). Pozvala 

poslancov a zamestnancov TSK na prehliadku pamätnej izby 

oboch našich rodákov, dopoludnia, popoludní by sme položili 

vence na Jankovom vřšku pri príležitosti výročia SNP. 

Z dôvodu pandemických opatrení zrejme bude podujatie opäť bez 

kultúrneho programu. 

 

Ing. Maláň: – veľmi poďakoval Odboru dopravy za stretnutie 

k výpadovke na OC Laugaricio, ktoré navrhoval a bolo štvor-

stranné. Na základe územného rozhodnutia z roku 2007 sú     

na rade obchodné centrá pre zlepšenie situácie. Poďakoval 

Úradu TSK za manažovanie tejto akcie.   

    p. predseda: - chceme osloviť všetkých prevádzkovateľov,  

    hlavne OC Laugaricio, aby sa finančne podieľalo na riešení 

    tejto problémovej dopravnej situácie.  

 

    PhDr. Škultéty: - na poslednom rokovaní zastupiteľstva sme 

    debatovali o fungovaní MAS v Trenčianskom kraji. Na stret-  

    nutí s p. predsedom TSK rokovali aj o tom, že v prechodnom 

    období by mohol TSK vyčleniť fin. prostriedky, preto navrhol 

    na rokovanie Komisie reg. rozvoja zaradiť bod na financovanie  

    MAS a podporu ich stratégie na ďalšie programové obdobie  

    2021-2027, a venovať sa tomu v rozpočte na roky 2022-2023.  

    p. predseda: – VZN máme na VPS, požiadal Ing. Lamačkovú,  

    na najbližšej komisii zvážiť podporu nových VPS, ktoré budú  

    vznikať. P. podpredsedníčka vlády Remišová a p. minister pô-  

    dohospodárstva sú pozvaní na Výbor pre RR SR, verí že sa to  

    podarí a požiadal, aby sa stretnutia zúčastnil aj p. Škul- 

    téty ako predseda MAS na Slovensku. Navrhol prijať úlohu  

    pre Ing. Lamačkovú: - na najbližšie zasadnutie Komisie reg.  

    rozvoja predložiť Koncepciu MAS. 

 

    Ing. Randziaková: – v čase pandémie je jediným východiskom 

očkovanie. Poďakovala TSK a všetkým nemocniciam, ktoré zria- 

dili očkovacie centrá, i keď bol problém s prihlasovaním, 

organizácia v očkovacích centrách bola veľmi dobrá. Je 

problém dopraviť na očkovanie starších imobilných občanov. 
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Požiadala, či by prišli do obcí mobilné očkovacie jednotky, 

a či máme urobiť prieskum, ak by bola taká možnosť.  

    p. predseda: - tiež poďakoval všetkým, ktorí sú pri zriadení 

a fungovaní dvoch krajských vakcinačných centier v Prievidzi 

a v Trenčíne, osobitne poďakoval p. Štefíkovej, ktorá to 

riadi za TSK, i ostatným, ktorí sú pri tom, aj cez víkendy.  

    Je to ťažká práca, riešiť mnohé situácie za ktoré nemôžeme.  

Mobilné očkovacie tímy sú pri každej našej nemocnici a našich 

očkovacích centrách, chodia za ľuďmi imobilnými. V kraji sa 

očkuje na 12 miestach, ak treba, raz do týždňa môže prísť aj 

mobilný tím.  

 

JUDr. Ing. Stopka, PhD.: - tiež poďakoval Dr. Štefíkovej 

a Odboru zdravotníctva za organizáciu veľkokapacitného centra 

a požiadal p. predsedu, aby našiel aj inú formu poďakovania. 

Nakoľko istý čas pracoval v bojnickej nemocnici, požiadal UHK 

o vykonanie mimoriadnej kontroly v NsP Bojnice, ktorej sa 

veľmi rád zúčastní i s poslancami, ktorí budú mať záujem – 

zameranej na kontrolu hospodárenia od roku 2018 do 31.3.2021 

a procesy VO, dodržiavania zákona o VO a interných smerníc, 

kontrolu účtovných operácií za roky 2018-2020, kontrolu 

spôsobu nakladania a správy majetku zvereného do správy NsP 

Bojnice za obdobie 2015-2020, a kontrolu dodržiavania org. 

štruktúry a org. poriadku nemocnice, schválenej predsedom TSK. 

Pošle to mailom p. hlavnému kontrolórovi aj p. predsedovi. 

Nechce dnes dávať návrh na odvolanie p. riaditeľa, ale urobil 

kroky, po ktorých museli mnohí z nemocnice odísť, vrátane 

jeho, ktorým záležalo na fungovaní nemocnice a bol s nimi 

ukončený pracovný pomer. Možno po tomto zázname p. riaditeľ 

sám zváži svoje zotrvanie vo funkcii.  

p. predseda: - to čo ste povedal, dáme schváliť poslancom    

pre vykonanie kontroly UHK.  

    Ing. Žiak: - je to nemocnica na hornej Nitre pre 150 tis. 

obyvateľov, podporuje túto iniciatívu a rád sa pridá na kon-

trolu, nakoľko tiež má niekoľko podnetov. Je v záujme 

všetkých, aby nemocnica fungovala čo najlepšie.  

    RNDr. Beňová: - navrhla, aby sa kontroly mohli zúčastniť aj 

členovia dozorného orgánu nemocnice.  

    p. predseda: - súhlasil. Predniesol návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie mimoriadnej kontroly -     

v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v rozsahu podľa návrhu 

predloženého p. poslancom Stopkom.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 31: 30-ZA, 12-NEHLASO- 

VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa dňa 10.05. 

2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  vykonanie mimoriadnej 

kontroly - v subjekte NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

zameranú na nasledovné oblasti: 

- kontrola hospodárenia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

  za obdobie rokov 2018, 2019, 2020, do 31.03. 2021 a procesov 

  verejného obstarávania za toto obdobie, zameranú na dodržia- 

  vanie Zákona o verejnom obstarávaní a interných smerníc VÚC 

  TSK 
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- kontrola účtovných operácií za obdobie rokov 2018,2019,  
  2020, do 30.04.2021  

- kontrola spôsobu nakladania a správy majetku VÚC TSK  

  zvereného do správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

  za obdobie rokov 2015-2020 

- kontrola dodržiavania organizačnej štruktúry NsP Prievidza 

  so sídlom v Bojniciach, schválenej predsedom VÚC TSK, ako  

  aj platného organizačného poriadku NsP Prievidza so sídlom 

  v Bojniciach (porovnanie s pracovným zaradením jednotlivých  

  zamestnancov podľa organizačnej štruktúry so skutočným  

  stavom). K uvedenému bolo prijaté  

     

               U z n e s e n i e  číslo 686/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

p. predseda: - kto má záujem z poslancov sa zúčastniť 

kontroly, môže sa prihlásiť u p. hlavného kontrolora.  

 

Mgr. Henek: - spýtal sa, či je možnosť mobilne zaočkovať ľudí 

v Púchove, cez víkend.  

p. predseda: - máme 3 mobilné tímy pri našich nemocniciach, 

jeden deň robia mobilné tímy očkovanie pre imobilných, v TSK 

je 12 vakcinačných centier na 9 okresov a 3 mobilné tímy. 

Druhá vec je priestor na očkovanie, kde musia byť dodržané 

potrebné štandardy. Bol na rokovaní u p. ministra zdravot-

níctva so štátnym tajomníkom, už budú môcť očkovať aj 

všeobecní lekári v ambulanciách, ak majú záujem. Treba využiť 

vakcinačné centrá, všeobecných lekárov a pre imobilných sú 

mobilné jednotky, očkujú aj ambulancie v nemocniciach.  

p. Merašický: - chce sa pridať k prosbe, aby aj naša župa 

zriadila mobilné očkovacie jednotky. Podľa vyjadrenia p. 

ministra zdravotníctva, ak mobilné očkovacie jednotky (MOJ) 

zriadia kraje, bude im náklady refundovať MZ SR. V 3 krajoch 

sú už zriadené, čím sa zvýšil záujem hlavne v odľahlých 

obciach. Pripája sa k žiadosti. 

p. predseda: - požiadal p. Štefíkovú o vysvetlenie stavu 

poslancom.  

 

Ing. Mičega: - informoval o jednom úkone, ktorý bol na MsZ 

v TN, a má väzbu aj na Z TSK - 7.4.2021 boli schválené Zmeny 

a doplnky ÚP mesta Trenčín, a 10.5. budú 4 roky, čo bolo 

schválené ich zadanie, majú sa týkať centránej mestskej zóny 

(CMZ). V rámci prerokovania zmien došlo aj k situácii, keď  

po takmer 4 rokoch boli v rámci CMZ schválené záväzné časti 

ÚP, t.j. vypustil sa Juhovýchodný obchvat (JV) mesta zo zá-

väznej časti a presunul do tzv. výhľadovej. Taká zásadná vec 

bola prerokovaná pri zmenách, ktoré sa netýkali JV obchvatu, 

ale iba CMZ. Upriamil pozornosť na to, že Územný plán VUC 

schválený v roku 1998 nariadením vlády SR počítal s JV 

obchvatom mesta Trenčín. Všetky regulatívy prevzali aj zmeny 

a doplnky č. 3 schválené v novembri 2018 obsahujú na str. 16 

v záväznej časti trasovanie JV obchvatu - od križovatky 

II/507 s napojením na cestu I/61 v m.č. Kubrá. To znamená, že 
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ÚP dokumentácia VUC v záväznej časti trasuje stavbu regionál-

neho významu, a všetky nižšie stupne by mali rešpektovať túto 

záväznú časť ako nadradenú, t.j. v prípade, ak mesto takúto 

trasu JV obchvatu nechce, má právo iniciovať, aby toto zastu- 

piteľstvo pri prerokovaní zmien a doplnkov napr. aj v roku 

2018, aby takú reguláciu nadradený ÚP vypustil. Toto sa 

nestalo a mesto Trenčín na základe stanoviska, ktoré malo 

k zmenám a doplnkom (SSC, MD SR a i.), dostalo posledné 

odobrenie od TSK, ktorý sa 14.1.2021 vyjadril, že súhlasí   

so Zmenami a doplnkami ÚP mesta Trenčín v CMZ, aj s tým, aby 

bol vypustený JV obchvat. K tomu predloží písomnú interpe-

láciu na p. predsedu. Toto nie je zmena ÚP mesta Trenčín, 

ktorá sa týka len mesta a Trenčanov, ale vypustením JV 

obchvatu zo záväznej časti mesto Trenčín a metropola TSK sa 

dostane do pozície, že ďalších 20-30 rokov nebude mať inú 

trasu cesty I. triedy mimo tej, okolo hotela Elizabeth (medzi 

železnicou a hradnou skalou) a Trenčín sa nezbaví, ani po 

prekládke cesty - 50 tis. motorových vozidiel, ktoré prejdú 

okolo hotela. Kolega Maláň poďakoval za riešenie dopravy 

okolo Laugarícia, ale tí, ktorí prídu od Bánoviec a Prievi-

dze do mesta, budú v dopravnej zátke. Požiadal ako interpe-

láciu, že vôľa poslancov TSK schválená uznesením (zmeny 

a doplnky v roku 2018) obsahuje aj regulatív, že JV obchvat 

a trasovanie od Biskupíc poza Trenč. hrad je záväzné. Nakoľko 

toto nikto nevypustil z ÚP, požiadal o prehodnotenie stano-

viska k listu, ktorým TSK odobril (v rozpore so schváleným ÚP 

VUC) vypustenie JV obchvatu z UP mesta Trenčín, resp. jeho 

preradenie zo záväznej do nezáväznej časti. Nebolo to prero-

kované ani na K-dopravy a pokladá to za vážny dokument, ktorý 

ovplyvní celý región, na ktoré sa viaže veľa ciest (na JV 

obchvat). Predloží písomnú interpeláciu.  

p. predseda: - dáme si veci preveriť, aká bola otázka mesta 

a odpoveď TSK, a pripravíme odpoveď.  

 

Mgr. Ďureje, PhD.: - viacerí poslanci poukázali na potrebu 

mobilnej očkovacej jednotky, doplnil názor za lepšiu komuni-

káciu. V poslednej dobe sme mali asi 15 prípadov, keď občania 

žiadali od MsÚ, aby sme im zabezpečili mobilnú očkovaciu 

jednotku. Odporučili sme ich na TSK a dostali číslo na urgent 

bojnickej nemocnice, ktorý však rieši iné prípady. Nevie ako 

má TSK doriešené s obvodnými lekármi nahlasovanie záujemcov   

o výjazdové očkovanie, máme veľa telefonátov. Rád by navrhol 

zriadenie krajskej info linky, kde ich môžeme odporučiť pre 

získanie informácií, aby sa záujemcovia registrovali centrál-

ne, aby sa databáza dala použiť, a aby kraj usmernil obvod-

ných lekárov, aké informácie majú záujemcom dávať.  

Na záver by sa rád vyjadril k situáciám na dnešnom zasadnutí. 

Pán Stopka ho vystúpením zaskočil a spýtal sa ho, či je 

platná nezverejnená zmluva. Nie je platná. V nemocnici boli 

vážne problémy a tiež upozorňoval na potrebu vykonania kon-

troly, čo bolo povedané dnes. Šiel by aj na roky dozadu 

a apeloval na p. hlavného kontrolóra – keď minule žiadal  

o kontrolu na SC TSK, trvala veľmi dlho. Požiadal, aby 
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kontrola prebehla efektívne a veci sme si pozreli osobne aj 

s odborným garantom.  

Váži si, že p. predseda odpovedá priamo na jeho otázky, ale    

na niektoré nemusíte vedieť hneď reagovať, preto žiadal aj 

písomnú odpoveď. Veľmi rád uvedie správne informáciu o ceste 

Hradište-Partizánske, prekvapilo ho pozitívne, že peniaze 

dostaneme, ale zrejme si stojíte za tým, že PD vykazovala 

chyby, hovoril aj s projektantom. Kontroly sa v tomto roku 

rád zúčastní.  

    p. predseda: - krajská info linka aj mailová adresa existuje 

dávno, pani Štefíková vám dá presné informácie.  

 

    JUDr. Ing. Stopka, PhD.: – reagoval na p. Ďureje – áno, 

zmluva je platná až deň po zverejnení. K MOJ – naše nemocnice 

zriadili mobilné jednotky,  nie je možné všetkých v domác-

nosti zaočkovať, staršie osoby sa očkujú vakcínou Pfizer, 

poisťovne platia za jedného zaočkovaného 7,50 eur, za čo 

patrí personálu poďakovanie. Očkovacia jednotka sa skladá 

z lekára, zdravotnej sestry a vodič + náklady, za čo peniaze  

    neinkasujú.  

    p. predseda: – p. ministra zdravotníctva sme požiadali pre- 

hodnotiť s poisťovňami výšku bodu (nie 7,50 ale asi 14,-) 

a zaviesť nový úkon – výjazd k očkovanému.  

    Ing. Trstenský: - v mestách máme zriadené infolinky, a MsÚ 

zabezpečí pre imobilných zaočkovanie v rámci kraja. Odporučil  

    infolinky spojiť aj so sčítaním obyvateľstva. Ako starší 

človek si váži čas, niektoré veci tu zazneli zbytočne, p. 

Ďureje.  

 

    p. Dvonč: - sa rozhodol darovať TSK dezinfekciu pre sociálne 

zariadenia a školy, ktorú sponzorsky zaplatí.  

    p. predseda: - poďakoval za dar, ktorý verejne spropagujeme.  

 

          

16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

    p. predseda: – prvá bola od p. Mičegu, ktorú odovzdal aj 

    písomne.  

 

    Ing. Maláň: – veľmi poďakoval TSK, koľko času a financií 

investuje do školstva, rekonštruujú sa školy, modernizujú 

budovy škôl, nové atraktívne odbory, TSK má dlhšiu dobu naj-

lepšie duálne vzdelávanie na Slovensku, školy sa podporujú 

dotačnými systémami, projektami – tematické vzdelávanie.  

    Zaostáva však lepšie motivovanie a ohodnotenie pedagógov.  

    TSK podľa VZN o poskytovaní dotácií školám podporuje aj 

školy iných zriaďovateľov minimálnym príspevkom 88%. Mnohé 

kraje však poskytujú dotáciu vo výške 100%, štát pracuje    

na novom financovaní škôl. Navrhol, aby TSK navýšil objem 

dotácií zriaďovateľom súkromných či cirkevných škôl na 100%   

po vzore iných krajov. Poďakoval za investície TSK do 

školstva a vzdelávania – odboru školstva, financií, region. 

rozvoja a investícií. Upozornil, že do súkromných aj cirkev- 
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    ných škôl chodia tie isté deti ako do našich stredných škôl, 

a zaslúžia si rovnakú podporu a možnosť vzdelávania.  

    p. predseda: - preveríme stav a odpovieme na interpeláciu.   

 

  

17. Záver.             

 

p. predseda: - poďakoval za účasť na dnešnom rokovaní.  

Podľa schváleného Plánu činnosti na II. polrok 2021 sa bude 

nasledujúce zasadnutie konať 12.7.2021, komisie budú zasadať 

21. a 23. júna 2021. Pozvánkou na júlové zasadnutie rokovanie 

ukončil. 

 

 

 

Trenčín,  24. 5. 2021 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 

 
 

 I. overovateľ: MUDr. Peter OULEHLE, v.r. 

                     

II. overovateľ: Ing. Juraj MALÁŇ, v.r.  

                        

 

Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.  

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


