
Z á p i s n i c a  

z XXX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 12. 7. 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 XXIX. 
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

  Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

  

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    ___ 

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

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. 
Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Čulenova 6, Bratislava. 

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

Dubnica nad Váhom. 

c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  
  v katastrálnom území Malé Kršteňany od vlastníkov Ing.  

  Jozefa Straku a Jany Kopálovej. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    
  registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech  

  Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie    
  zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc.  

  č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západoslovenskej  

  distribučnej, a. s., Bratislava. 

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

  parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie                

  v prospech Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny  

  Kopeckej. 

g) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov           
v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

h) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, TN), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie. 

i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ,               



2 

 
Bn/B), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou 

fyzickej likvidácie. 

j) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie. 

k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (drevená bunka, plechová búda, 

TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou 

fyzickej likvidácie. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 603/2 k. ú. Vieska - Bezdedov       

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

m) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Spojenej školy,      

I. Krasku 491, Púchov.  

n) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku 
Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej 

zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza.  

o) Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva            
k technickému zhodnoteniu stavby – kaštieľ Pruské, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky    
 Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza podľa   

 čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad hospodárenia  

    s majetkom TSK. 

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

6. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK.   

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

 

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 399, 018 52 Pruské. 

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

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza. 

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

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad 

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

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

 

8. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 
   kraja v združení Región Biele Karpaty. 

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

   

9. Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravovanému 
návrhu MZ SR". 

Predkladá: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpredseda TSK 
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10. Diskusia – Rôzne. 
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
12. 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 jubilejné XXX. zasadnutie Zastupiteľstva Tren- 

    čianskeho 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 priaznivú epidemiologickú situáciu a v sú- 

    lade s aktuálnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR,  

    bude dnešné rokovanie aj za účasti médií v rokovacej sále.  

    Zároveň privítal aj zástupcov oznamovacích prostriedkov. 

    Po rokovaní budeme informovať médiá na krátkom tlačovom  

    brífingu.  

    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. 

    Aj dnešné rokovanie sa koná za účasti tlmočníkov do posunko-  

    vej reči, ktorých taktiež privítal na rokovaní. Vďaka nim  

    môžeme sprístupiť priebeh nášho rokovania aj pre občanov  

    so zdravotným postihnutím. 

    Oznámil overenie zápisnice z predošlého XXIX. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK, ktoré sa konalo 10.5.2021. Zápisnica je  

    zverejnená na webovej stránke TSK. 

    Skonštatoval, že zo 47 poslancov Zastupiteľstva TSK bolo  

    v úvode rokovania prítomných 37 poslancov, svoju neúčasť  

    vopred ospravedlnili 6 poslanci: pp. Habánik, Halabrín, Hort,  

    Hajšová, Procházka, Škultéty a neskorší príchod vopred  

    oznámili 4 poslanci.   

    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.  

    Na Rade predsedov komisií sa dohodlo zaradenie bodu 9.  

    do programu dnešného rokovania, ktorý predloží doc. PaedDr.  

    Božik, PhD.. 

    p. predseda: - informoval o došlej písomnej žiadosti Ing.  

    Mičegu a jeho vstupe do Pravicového klubu poslancov Z TSK,  

    a vystúpení z klubu Nezávislých poslancov. 

 

         Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, referentku  

    Kancelárie predsedu TSK.  

         Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli   

    za skrutátorov určení Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Slávka 

    Gajdošíková.    
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    Za overovateľov zápisnice z dnešného XXX. zasadnutia Zastu- 

    piteľstva TSK navrhol:  I. overovateľ: Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ  

                           II. overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ. 

 

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 37 poslancov, 

    čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.7.2021 prerokovalo a   

    s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice z dnešného rokovania 

    podľa predloženého návrhu.  

                         (viď uznesenie č. 687/2021/A) 

 

 

p. predseda: - predložil návrh na vypustenie bodu: 4. n)  

Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja do správy Strednej zdravotníckej školy, 

Vinohradnícka 8A, Prievidza,       _ 

z dôvodu nesúhlasného stanoviska Environmentálneho fondu, 

nakoľko časť prostriedkov bolo financovaných z Envirofondu. 

Stanovisko bolo zo strany TSK rozporované, ale do termínu 

konania dnešného Z TSK neprišlo stanovisko fondu. 

Ing. Žiak: – chcel predložiť doplnenie programu - Návrh     

na odvolanie riaditeľa NsP Bojnice, ale neurobí to a počká   

na výsledky kontroly a na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 

predloží argumenty, ktoré dostal po minulom vystúpení, že 

bude iniciovať odvolanie riaditeľa nemocnice.  

p. predseda: – je rád, že p. poslanec takto reagoval, aby sme 

počkali na výsledky kontroly a tieto prešli v komisiách a pán 

riaditeľ sa mohol k tomu vyjadriť. Požiadal p. Ziga, aby 

informoval o prebiehajúcej kontrole v NsP Bojnice.  

Ing. Zigo: - kontrola bola schválená uznesením Zastupiteľstva 

TSK 10.5.2021, 13.5. bola pracovná porada so zainteresovanými 

poslancami v Prievidzi, 14.5. bolo podpísané a platné prijaté 

uznesenie, 18.5. bola predložená požiadavka na doplnenie 

kontrolnej skupiny o zástupcov odborných útvarov TSK (perso-

nálne, finančné a právne + útvar hodnoty za peniaze) a 19.5. 

bola začatá kontrola v nemocnici, boli dohodnuté podmienky      

a vyžiadanie dokladov do 25.5., ktoré boli predložené 

v stanovenom termíne na úrad. Kolegovia z UHK museli začaté 

kontroly ukončiť a venovať sa tejto mimoriadnej kontrole. 

Súbežne kontrolná skupina robila podrobný prehľad a analýzu 

predložených dokladov, pre výber vzorky z dôvodu rozsahu 

kontrolovaných dokladov (napr. faktúr je asi 7500 ročne). 

17.6. sme zaslali požiadavku a do 22.6. boli predložené 

konkrétne doklady na UHK.  

Týždenne sa konajú porady ku kontrole a navzájom sa 

informujeme.  

V súčasnosti prebieha fyzická kontrola dokladov, k možným od-

chýlkam vyžadujeme písomné vyjadrenia. Predpoklad ukončenia 

kontroly je júl-august 2021 a následne predloženie výsledkov    

do komisií zastupiteľstva.  
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p. predseda: - požiadal poslancov - v bode Diskusia, Rôzne by 

sme spolu s p. Božikom navrhli uznesenie k finančnej pomoci 

Juhomoravskému kraju, kvôli nedávnej živelnej pohrome.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 36-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.7.2021  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh p. predsedu  

    TSK na vypustenie bodu 4. n) z programu rokovania.  

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.7.2021 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  program ako celok, vrátanej predloženej  

    zmeny. K uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 687/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

   

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

  Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Zigo: - z uznesení s ukladacou povinnosťou sledujeme  

    uznesenie č. 247/2019 - zverejniť v Knižnici poslancov Vyhod- 

    notenie plnenia Ozdravných plánov nemocníc k 1.1. a 30.6., 

    po dohode s vedúcou Odboru zdravotníctva budú podklady spra- 

    cované, s vyhodnotením uznesenia na zastupiteľstve v septem- 

    bri.  

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12. júla 2021 prerokovalo a 

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

    uznesení prijatých na XXIX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  

    k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 688/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

    p. predseda: - podľa Rokovacieho poriadku sa do tohto bodu  

    nikto neprihlásil a neboli doručené žiadne žiadosti o vystú-  

    penie na dnešnom zasadnutí.  

 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

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

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. 
Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Čulenova 6, Bratislava.        
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    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Mgr. Baláž: - ide o vecné bremeno súvisiace s realizáciou  

    stavby Hokejovej akadémie v Trenčíne, pre zriadenie  

    a užívanie VN prípojky, navrhujeme zriadiť bezodplatne,  

    nakoľko prípojka bude slúžiť potrebám TSK.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 35-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

       2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 689/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 4.  

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena   

   k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka Mesto  

   Dubnica nad Váhom.          

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

  Mgr. Baláž: - ide o nadobudnutie práva vecného bremena       

k pozemku od mesta Dubnica v súvislosti s rekonštrukciou 

zariadenia CSS AVE v ZP TSK, a uložením NN prípojky pre 

uvedené zariadenie. Vecné bremeno sa navrhuje za odplatu,  

čo je menšia suma ako má TSK schválené pre mesto Dubnica  

nad Váhom.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 34-ZA, 2-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

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

      vecného bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo  

      prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 690/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

     

 4.    

    c) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  

  v katastrálnom území Malé Kršteňany od vlastníkov Ing.  

  Jozefa Straku a Jany Kopálovej.       

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Mgr. Baláž: - ide o nadobudnutie práva vecného bremena     

  od súkromných vlastníkov, za účelom realizácie stavby    

  Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre,  

  úsek Partizánske-Zemianske Kostoľany, za jednorazovú  

  odplatu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

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

       vecného bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo  
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       prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 691/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

    

 4. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    
  registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech  

  Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.    

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

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

v správe SC TSK, pre uloženie prípojky VN, jej prevádzky 

  a údržby, za odplatu vo výške stanovenej zastupiteľstvom 

pre krajské mesto Trenčín.  

  

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

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

      2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného      

      bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 692/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 4. 

e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie    
  zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc.  

  č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západoslovenskej  

  distribučnej, a. s., Bratislava.       

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o pozemok pod cestou vo vlastníctve TSK, 

a zriadenie NNK siete a vstupu na pozemok pre výkon čin-

nosti, za odplatu, vo výške stanovenej zastupiteľstvom  

pre obec veľkosti Libichavy.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

       2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  jednorazovú náhradu 

       v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK, podľa pred- 

       loženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 693/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 
 4. 

f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

  a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

  parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie v prospech  

  Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny Kopeckej.   
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   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - ide o schválenie prebytočnosti pozemkov  

   v správe SC TSK, spôsobu prevodu a schválenie odpredaja 

   súkromným vlastníkom, ako prípad osobitného zreteľa.  

   Pozemky vytvoria súvislý celok pre užívanie jedného  

   vlastníka. 

   p. predseda: - ide o osobitný zreteľ, pre ktorý je  

   potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 10: 34-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

nosti nehnuteľného majetku (pozemkov) TSK,  u r č i l o   

prevod prebytočného nehnuteľného majetku TSK Ing. Mariánovi 

Kopeckému a Ing. Kataríne Kopeckej rod. Kurcinovej,  

za kúpnu cenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

a zároveň  s ch v á l i l o  odpredaj prebytočného nehnu-  

teľného majetku TSK Ing. Mariánovi Kopeckému a Ing.  

Kataríne Kopeckej rod. Kurcinovej, za kúpnu cenu ako  

prípad hodný osobitného zreteľa. K uvedenému bolo 

       prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 694/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 4. 

g) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov           
v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.        

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Mgr. Baláž: - ide o nevyužívané priestory v NsP Považská 

  Bystrica, ktoré predtým využívalo CSS AVE Dubnica nad  

  Váhom. Navrhujeme využívanie pre CSS LÚČ, nakoľko súčasné 

  priestory v areáli kaštieľa Pruské už nevyhovujú podmienkam 

  poskytovania sociálnych služieb. Nové priestory zabezpečia     

  zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Podmienky nájmu by  

  boli rovnaké ako u CSS AVE. 

  p. predseda: - kedy sa plánujú presťahovať? 

  MUDr. Steiner, MPH: – 31.7. by mali byť ukončené stavebné  

  práce, 1.8. by sa dalo sťahovať. Sťahovanie klientov do- 

  hodneme s p. riaditeľkou zariadenia.  

  p. predseda: - bude treba prijať aj nových zamestnancov,  

  nakoľko nie všetci prejdú do nových priestorov. Aj v tomto 

  prípade ide o osobitný zreteľ, k čomu je potrebná 3/5  

  väčšina hlasov všetkých poslancov.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 11: 34-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

       2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nájom nehnuteľného 

       majetku - nebytových priestorov TSK v správe NsP Považská 

       Bystrica v prospech nájomcu: CSS – LÚČ, Pruské, za nájom- 

       né, na dobu 5 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
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      K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 695/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 
 4. 

h) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, TN), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie.           

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o 4 návrhy na vyradenie majetku v správe 

SC TSK formou fyzickej likvidácie. K bodu h) – z dôvodu 

opotrebovania boli vypracované odborné statické posudky, 

nie je možná rekonštrukcia, preto sa navrhuje zbúranie 

a výstavba nových prístreškov na posypový materiál.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 12: 32-ZA, 4-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

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

      majetku TSK v správe SC TSK, a o vyradení uvedeného  

      majetku dňom jeho likvidácie. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 696/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

4.  

i) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 

majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, Bn/B), 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej 

likvidácie.           

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  p. predseda: - ide o rovnakú halu - v Bánovciach nad 

Bebravou.  

 

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

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

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

      majetku TSK v správe SC TSK, a o vyradení uvedeného  

      majetku dňom jeho likvidácie. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 697/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

  

 4. 

j) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

   majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE),  

   Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej  

   likvidácie.           
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  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  p. predseda: - ide o rovnakú halu na cestmajsterstve 

v Partizánskom. 

  

           Na základe výsledku hlasovania č. 14: 28-ZA, 8-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

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

      majetku TSK v správe SC TSK, a o vyradení uvedeného  

      majetku dňom jeho likvidácie. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 698/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

4. 

k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
majetku TSK v správe SC TSK (drevená bunka, plechová búda, 

TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou 

fyzickej likvidácie.         

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Mgr. Baláž: - ide o objekty na cestmajsterstve v TN, sú 

v štádiu opotrebenia a nevyužívané, navrhuje sa ich fyzická 

likvidácia, búda bola sklad posypového materiálu. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 15: 28-ZA, 8-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

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

majetku vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest TSK 

(Drevená chata – bunka a Búda plechová) a o vyradení uvede- 

ného majetku z evidencie, dňom jeho likvidácie. K uvede-

nému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 699/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

4. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 603/2 k. ú. Vieska - Bezdedov  

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.  

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

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

v správe SC TSK za účelom zriadenia a prevádzkovania roz-

šírenej NNK siete, za odplatu v súlade so Zásadami hospo- 

  dárenia s majetkom TSK. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 16: 30-ZA, 6-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

      2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.  

      Žilina, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  
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             U z n e s e n i e  číslo 700/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

4. 

m) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Spojenej školy, I. 

Krasku 491, Púchov.        

    

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Mgr. Baláž: - ide o zverenie majetku TSK - zrekonštruovanej 

kuchyne a dielní SOŠ Púchov, do správy Spojenej školy 

v Púchove, pri hodnote nad 700 tis. eur je potrebný súhlas 

zastupiteľstva.    

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 17: 30-ZA, 6-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

      2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zverenie majetku TSK  

      v zmysle predloženého návrhu do správy organizácie – Spo- 

      jená škola, I. Krasku 491, Púchov, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 701/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

   

 4. 

   n) Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k technic- 

      kému zhodnoteniu stavby – kaštieľ Pruské, ako prípad hodný  

      osobitného zreteľa.         

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Mgr. Baláž: - ide o zhodnotenie stavby rekonštrukciou 

kaštieľa Pruské, ktorý je vo vlastníctve Rehole bratov 

Františkánov a kde sídlilo CSS Lúč od roku 1996, t.j. ešte 

pred delimitáciou na TSK. Podstatná časť investícií bola 

vykonaná v čase, keď zariadenie nebolo v ZP TSK a delimitá-

ciou prešlo do evidencie aj účtovanie technického zhodno-

tenia. Od roku 2012 nebolo do objektu investované, nakoľko 

uvedené priestory nevyhovujú poskytovaniu soc. služieb.   

  Vlastník kaštieľa poskytol celý priestor do nájmu CSS Lúč, 

za 1,- euro ročne, navrhujeme odpredaj technického zhodno-

tenia za 1,- euro za celý predmet prevodu.  

  PaedDr. Porubcová: - poďakovala za dobré mravy a slušnosť, 

tento prevod je toho príkladom.  

  p. predseda: – mali sme prenájom za euro, energie sme pla-

tili, takto sa chceme vyrovnať a poďakovať, že sme mohli 

byť v ich priestoroch. Pre osobitný zreteľ je potrebná 3/5 

väčšina hlasov všetkých poslancov.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 18: 32-ZA, 4-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

      2021 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

      nosti technického zhodnotenia majetku v správe CSS – LÚČ,  

     Pruské,  u r č i l o  prevod  uvedeného prebytočného tech- 
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      nického zhodnotenia majetku v prospech Rehoľa menších 

      bratov–Františkánov, Bratislava, za kúpnu cenu v zmysle 

      predloženého návrhu, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

     a zároveň  s ch v á l i l o  - prevod prebytočného 

      technického zhodnotenia majetku v správe CSS – LÚČ, 

      Pruské, odpredajom v prospech Rehoľa menších bratov–Fran- 

      tiškánov, Bratislava, za kúpnu cenu ako prípad hodný  

      osobitného zreteľa, - vyňatie technického zhodnotenia  

      zo správy správcu CSS – LÚČ Pruské, dňom prevodu vlast- 

      níckeho práva. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 702/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky    
 Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza podľa   

 čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad hospodárenia  

    s majetkom TSK.           

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o pohľadávku voči dlžníkovi vo výške  

3.682,09 eur, ktorá vznikla Združenej škole Prievidza, za ne- 

platenie nájomného a služieb v rokoch 2003-2005. Nakoľko  

škola vykonala všetky právne kroky pre vymoženie pohľadávky  

a dlžník medzičasom zomrel, pričom zanechal predĺžený maje- 

tok, ktorého sa dedičia zriekli, navrhujeme schválenie odpí-  

sania pohľadávky.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 34-ZA, 2-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

    2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  odpísanie pohľadávky  

    SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza voči dlžníkovi, v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 703/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

     

6. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK.   

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

     

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - dôvodom pre predloženie nových Zásad hospodá- 

renia bolo zosúladenie postupov pri nakladaní s majetkom 

s platnou legislatívou, boli zapracované kontrolné zistenia 

NKU, so závermi kontroly bolo zastupiteľstvo oboznámené na 

predošlom zasadnutí. Nakoľko by išlo už o 4. dodatok zásad, 

boli spracované nové zásady. Uviedol najdôležitejšie zmeny 

v dokumente: - prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa,  

ak ide o prevod súkromnému subjektu, musí byť schválený 
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dvojkolovo, t.j. najskôr schváliť zámer, až následne samotný 

prevod. Zjednodušujú sa procesy pri odňatí majetku zo správy 

správcu - ak zastupiteľstvo rozhodne uznesením o trvalej pre-

bytočnosti, nemusí predseda vydávať samostatné rozhodnutie. 

Lepšie sa definuje trvalá prebytočnosť majetku, precizuje sa 

rozdelenie kompetencií medzi zastupiteľstvo a predsedu TSK 

pri rozhodovaní o prebytočnosti majetku a spôsobe jeho nalo-

ženia. Zvyšuje sa hranica pri darovaní krátkodobého hnuteľ-

ného majetku v nadobúdacej hodnote do 1700,- eur (doterajšia 

hranica bola 350,-), čím reagujeme na epidemiologickú situá-

ciu, keď pri darovaní OOPP subjektom od TSK robila hranica 

problémy, schválenie prevodu podlieha predsedovi TSK.  

Udeľuje sa kompetencia Z TSK schvaľovať ZobZ, ak druhým 

zmluvným partnerom je osoba zo súkromného sektoru. Špecifi-

kujú sa najčastejšie prípady osobitného zreteľa, najmä prevod 

majetku za účelom lepšieho verejno-prospešného využitia     

vo verejnom sektore, v prípade osobitného zreteľa pre osobu 

zo súkromného sektoru je podmienka vysporiadania všetkých 

fin. záväzkov voči orgánom verejnému sektoru. Sú tam uvedené 

najčastejšie prípady hodné osobitného zreteľa (v prípade 

prenájmu), uvádza sa presná lehota o oznámení výsledkov VOS 

(do 10 dní od zasadnutia komisie) a zavádza sa kategória    

do výšky 5,- eur, ktoré správca pohľadávky nebude musieť 

vymáhať. Ďalšie zmeny sú upresňujúce. 

    p. predseda: - chceli sme vyjsť v ústrety NKU, ktorý vykoná- 

    val kontroly na VUC a odporučili dvojkolovosť pri prevode  

    nehnuteľnností súkromnému sektoru, čo niektoré VUC neschvá- 

    lili.  

    Mgr. Baláž: - 2 zmeny z komisií boli zapracované.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 38-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021  

    prerokovalo a s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.08.2021 –  
    Zásady hospodárenia s majetkom TSK, v zmysle predloženého  

    návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 704/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 399, 018 52 Pruské.  

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

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   PhDr. Štefíková, MPH: - k zámeru presťahovania CSS LÚČ 

   Pruské do NsP Pov. Bystrica predložila návrh Dodatku  

   k zriaďovacej listine CSS Lúč Pruské, z dôvodu zmeny posky- 

   tovania soc. služieb na novej adrese, zmeny sídla a zmeny  

   cieľovej skupiny, čím vytvoríme aj priestor pre pacientov 

   s ťažkým priebehom ochorenia Covid 19. Návrh dodatku bude 
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   od 1.8., po tomto termíne po rekonštrukcii môže nastať  

   sťahovanie klientov a zariadenia.  

   p. predseda: - nakoľko sa značne znížil poradovník žiada- 

   teľov o DSS a skôr bol záujem o špecializované zaria- 

   denia, preto od 1.7. znižujeme počet DSS a zvyšujeme počet  

   v špecializovaných zariadeniach.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 21: 33-ZA, 7-NE- 

 HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

 12.07.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

 od 01.08.2021 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine CSS 

 – LÚČ, Pruské, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo   

 prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 705/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 7. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, 

so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza.    

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

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Ing. Žernovičová: - po ukončení investičnej akcie Horno- 

      nitrianske centrum vzdelávania, rekonštrukcia telocvične,  

      má SZŠ záujem prenajímať priestory telocvične v rámci pod- 

      nikateľskej činnosti. Na základe uvedeného predkladáme  

      dodatok k ZL SZŠ Prievidza - doplnenie článku Podnikateľ- 

      ská činnosť. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 22: 28-ZA, 10-NE- 

HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07. 

2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.08. 

2021 - Dodatok č. 3 k ZL SZŠ Prievidza, v zmysle predlože- 

ného návrhu, k čomu bolo  prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 706/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 7. 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad 

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

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

   

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Ing. Žernovičová: - Gymnázium N. Mesto nad Váhom požia- 

      dalo o úpravu ZL a rozšírenie podnikateľskej činnosti,  

      pre získanie zdrojov na skvalitnenie výchovno-vzdeláva- 

      cieho procesu.  
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            Na základe výsledku hlasovania č. 23: 29-ZA, 9-NEHLA- 

 SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.07.  

 2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

 od 01.08. 2021 - Dodatok č. 5 k ZL Gymnázia M. R. Štefá- 

 nika, Nové Mesto nad Váhom, v zmysle predloženého návrhu, 

 k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 707/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

        

8. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 
   kraja v združení Región Biele Karpaty.      

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Ing. Lamačková: - TSK je dlhodobo jedným z najaktívnejších  

   prijímateľov v rámci programov cezhraničnej spolupráce s ČR.  

   Máme zástupcov aj v riadiacich štruktúrach (spoločný monit.  

   výbor, region. výbor), sme členmi prípravných skupín pre  

   jednotlivé obdobia Programu cezhranič. spolupráce SR–ČR.  

   Aktívne pôsobíme v podpore rozvoja cezhranič. spolupráce  

   v regióne, poskytujeme konzultácie a poradenstvo aj na území  

   kde pôsobí Región Biele Karpaty a spoločné aktivity sú de-  

   klarované v memorande o spolupráci, ktoré bolo podpísané  

   v jamuári 2017. Pre rozvoj spolupráce a vyvážené zloženie  

   Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty navrhujeme vstup TSK za člena  

   Regiónu Biele Karpaty, ktorý je jedným zo zakladajúcich  

   členov Euroregiónu, čím sa vyváži členstvo Zlínskeho kraja  

   v Regióne Bílé Karpaty a zároveň získame možnosť uchádzať sa 

   o správcovstvo Fondu mikroprojektov v novom programovom  

   období. Ročný členský príspevok predstavuje asi 200,- eur. 

Ing. Máčeková: - vyjadrila podporu návrhu ako predsedníčka 

Komisie reg. rozvoja a podpredsedníčka Regiónu Biele Karpaty, 

v minulosti TSK dokázal spravovať Fond mikroprojektov a mnohé 

samosprávy a n.o. mohli úspešne zrealizovať veľa projektov.  

p. predseda: - požiadal Ing. Ozimovú do rozpočtu uviesť 

položku 200,- eur ako členské.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 24: 27-ZA, 11-NEHLA- 

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.7.2021 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  podanie písomnej žiadosti    

o členstvo TSK v združení Región Biele Karpaty a vstup TSK 

do združenia Región Biele Karpaty, ako riadneho člena. 

    K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 708/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  
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9. Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravovanému 

návrhu MZ SR.         ____ 

Predkladal: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpredseda TSK 

 

    p. predseda: - návrh do programu predložil na Rade predsedov  

    komisií p. podpredseda Božik. Ide o tému, ktorú sme pred 2 

    rokmi riešili v rámci Stratifikácie nemocníc SR. Návrh  

    nemáme oficiálne, ale lepšie je reagovať vopred, nakoľko MZ 

    SR s nami veci neprerokovalo.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - v médiách vyšli informácie, že  

    sa pripravuje reforma, na ktorú má nadväzovať optimalizácia  

    siete nemocníc. Má sa týkať 22 nemocníc v 22 mestách SR, ide  

    hlavne o rušenie gynekologicko-pôrodníckyh oddelení, ktoré  

    znamenajú súčasne aj zánik novorodeneckých oddelení. V prí- 

    pade TSK sa uvádzajú nemocnice v Myjave, Partizánskom  

    a v Prievidzi-Bojniciach. Často sa skloňuje pojem Transfor- 

    mácia regiónu hornej Nitry. Na rokovaní s p. eurokomisárkou  

    a p. Remišovou, kde zastupoval p. predsedu TSK, za účasti  

    kolegov primátorov hornej Nitry sme hovorili o tom, čo by sa  

    malo v rámci transformácie robiť. Od roku 2000 sa skloňuje  

    pojem reforma, racionalizácia, stratifikácia, optimalizácia,  

    ale ide o to isté, nemocnice a oddelenia v našom kraji pos-  

    tupne zanikajú, rušia sa lôžka, odchádzajú lekári. Zaradenie  

    tohto bodu konzultoval s p. predsedom aj p. Štefíkovou. Stav  

    je veľmi závažný. Materiál nepredkladám, iba stanovisko a  

    komentár, kam sme sa dostali od roku 2000. V kraji bolo 11  

    nemocníc, zmizli nemocnice v Púchove a v Trenč. Tepliciach,  

    následne v Handlovej zo všeobecnej nemocnice zostalo 1 odde-  

    lenie, v Ilave 1 oddelenie, v Bánovciach 3 oddelenia a v No- 

    vom Meste n. V. je tzv. špeciálna nemocnica. Ak minister  

    zdravotníctva avizuje, že žiadne rušenie nemocníc sa ne- 

    chystá, je to polovičná pravda. Ak by mal ťažko skúšaný  

    región hornej Nitry prísť o gynek.-pôrodnícke a novorode- 

    necké oddelenie, budú musieť ísť rodičky z Prievidze  

    do krajských miest - Martina, Trenčína, alebo do Nitry,  

    lebo aj v Topoľčanoch je avizované rušenie gyn.-pôr. a novo- 

    rodeneckého oddelenia. Podmienkou Plánu obnovy a alokácie 

    1,4 mld. je reforma zdravotníctva. Napísal p. ministrovi  

    list, aby sa neinšpiroval modelom západnej Európy, ale tým  

    na západ najbližším, t.j. Českou republikou, kde majú v kaž- 

    dom okresnom meste nemocnicu s akútnymi lôžkami. Z 11 nemoc- 

    níc sme sa dostali na úroveň 5 všeobecných nemocníc, preto  

    rušenie gynek.-pôrodníckych oddelení považuje za nevhodné,  

    najmä keď chceme pomôcť hornej Nitre. Z malých mestských  

    nemocníc zostalo len Partizánske. Ako zástupca regiónu  

    hornej Nitry bude hájiť nemocnicu v Prievidzi so sídlom  

    v Bojniciach, aj v Partizánskom, pretože keď vybuchol závod  

    v Novákoch, prvé záchranky boli z Partizánskeho, keď bola 

    povodeň na hornej Nitre v roku 2010, ľudia boli zvážaní  

    do nemocnice v Partizánskom. V tomto regióne je silne  

    zastúpený chemický, energetický, banský aj vojenský prie-  

    mysel. V rámci hospodárskej mobilizácie bolo v kraji defi-  

    novaných 5 nemocníc – 3 krajské, 1 FN štátna a 1 v Partizán- 

    skom. Chce zdôrazniť, aby sme sa nestali súčasťou rozhod- 
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    nutia, ktoré by sme mlčky prijali vo chvíli, kedy by v rámci 

    Trenčianskeho kraja boli všeobecné nemocnice len v Trenčíne  

    a Pov. Bystrici.  

    V roku 2011 nám v Partizánskom rozhodnutím ministra VšZP  

    nezazmluvnila gynek.-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie.  

    Vtedy bol poverený nájsť investora, ktorý by garantoval pla- 

    tenie nájomného aj zachovanie 3 oddelení, ktoré neboli za- 

    zmluvnené. Fungovali tak do roku 2017, od januára 2018 sú  

    opäť zazmluvnené.  

Ak v roku 2021 vyjde v médiách informácia, ktorá spochybňuje 

ktorúkoľvek nemocnicu v SR, znemožní to motiváciu lekárov 

pracovať v nej. Dostupná zdravotná starostlivosť je dôležitý 

parameter aj pre investorov. Poďakoval p. predsedovi a členom 

Rady predsedov komisií. Naďalej budú aktivity zo strany 

mesta, napísal som p. ministrovi zdravotníctva, pri zaslaní 

uznesenia z MsZ, že dostanú aj ďalšie uznesenie z TSK, 

nakoľko sa nemôžeme mlčky pozerať na prípravu likvidácie 

nemocníc v našom kraji, kde robíme participatívne projekty, 

a zrazu je tu nový pojem rezortu zdravotníctva – komunitná 

nemocnica – to je žiadna nemocnica. Keď príde opäť Covid 

a nemocnice nemajú personál, majú problém poskytovať akútnu 

zdravotnú službu, pacienti s Covid-om prechádzali aj do Par- 

tizánskeho. Osobne si myslí, že dve všeobecné nemocnice pre 

585 tis. obyvateľov je málo, až bude u nás také kvalitné 

dopravné spojenie ako vo vyspelých štátoch, môžeme robiť 

reformu aj u nás. Nakoľko je to závažná tema, považuje za 

potrebné sa k tomu vyjadriť. Za 20 rokov poslanca VUC sme 

v oblasti zdravotníctva konštatovali, že počet lôžok ubúda, 

a okrem zelených a smart technológií potrebujeme ľuďom 

zachovať šancu na akútnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť.  

Pripravil uznesenie, ktoré konzultoval s p. Štefíkovou, 

a poďakoval p. županovi, že môžeme o tejto téme rokovať. 

Predniesol návrh na uznesenie, ktorý odovzdal písomne p. 

predsedovi: 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. júla 2021  

    prerokovalo  

    základnú informáciu o tzv. pripravovanej „Optimalizácii  

    siete nemocníc“ 

I. zásadne odmieta zámery Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

a) v kontexte rušenia gynekologicko-pôrodníckych odde-
lení a novorodeneckých oddelení všeobecných nemocníc 

na Myjave, v Partizánskom a Prievidzi so sídlom 

v Bojniciach, 

b) aj ďalšie zámery smerujúce k obmedzeniu rozsahu pos-
kytovanej zdravotníckej starostlivosti v jednot-

livých všeobecných nemocniciach v Trenčianskom samo-

správnom kraji, 

II. žiada ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, aby 

a) ukončil aktivity vedúce k znižovaniu dostupnosti 

ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom 

samosprávnom kraji a v Slovenskej republike, 
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b) o pripravovaných opatreniach v oblasti optimalizácie 

siete nemocníc okamžite informoval predsedov 

samosprávnych krajov, primátorov miest, v ktorých sa 

jednotlivé nemocnice nachádzajú, riaditeľov 

dotknutých nemocníc a ďalších odborníkov v oblasti 

zdravotníctva z regionálnej a miestnej samosprávy. 

Každý primátor, dotknutý rozhodnutím, by mal mať právo 

vyjadriť názor p. ministrovi a vypočuť si odborné argumenty, 

prečo v čase keď nemáme pripravené špecializované pracoviská, 

sa budú rušiť posledné nemocnice vo všetkých krajoch SR.  

Bude veľmi rád, ak sa spoločne postavíme za zachovanie dos-

tupnej zdravotnej starostlivosti, nakoľko za 20 rokov sme sa 

neposunuli dopredu a zaniká aj to čo zatiaľ funguje. Poďakoval 

za možnosť vystúpiť. Plánovaná optimalizácia ako dokument 

prezentovaná nebola, ale informácie unikli a boli v médiách, 

týkajú sa 22 samospráv a ak budeme v tejto úvodnej fáze ticho, 

tak niekto návrh pripraví legislatívne a návrh sa prijme. Ak 

sa má niečo také pripraviť, nemôžu byť o tom skôr informované 

médiá ako samosprávy.  

V roku 2008 za účasti p. Štefíkovej na ministerstve sa p. 

Hochel vyjadril, že nemocnica v Partizánskom nebude, následne 

po podpísaní rozporu pre vládu sa zámer zastavil. Spoločne 

s p. Štefíkovou sme obhajovali aj detskú ambulantnú pohoto-

vosť a pohotovosť pre dospelých v Partizánskom a dokázali sme 

to, kraj sa našej argumentácie zastal. Sme zvyknutí bojovať, 

zápas síce unavuje, ale pokračuje.  

MUDr. Daňo: - vystúpil s faktickou – súhlasí s inciatívou, 

lebo má pocit, keď sa zatvárali nemocnice, nemal sa kto 

ozvať. Ak sa nikto neozve vopred, nemocnice skončia tak ako 

plne funkčná nemocnica Ilava, osobne je za.  

PhDr. PaedDr. Novotná: - vyjadrila podporné stanovisko k tomu 

čo povedal pán primátor Partizánskeho, ako susedný okres sme 

strastiplnou cestou už prešli. Rušenie oddelení v nemocnici 

začalo rušením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, novoro-

deneckého odd. a postupne aj odd. pre deti. Odôvodnili to 

neďalekou nemocnicou v Partizánskom, ktorá plne zastúpi 

oddelenia zo zatvorenej nemocnice. Obyvatelia z okresu 

Bánovce sú najčastejšie hospitalizovaní v nemocnici Parti-

zánske a likvidácia uvedených oddelení obmedzí dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti. Je za stanovisko primátora mesta 

Partizánske. Záleží nám aj na nemocnici v Bojniciach, ktorá 

poskytuje zdravotnú starostlivosť pre občanov okresu Bánovce 

nad Bebravou. 

Mgr. Ďureje, PhD.: - v zásade s vyhlásením súhlasí. Všetci 

vidíme, že naše zdravotníctvo v regióne je v stave, ako bol 

popísaný a potrebuje reformu. Pred rokmi bola petícia za za-

radenie NsP Bojnice do koncovej siete, ktorú podpísalo cez 30 

tis. ľudí a výsledok je žiadny. Očakával by predloženie 

faktov k reforme z dielne MZ SR. Bývalý p. minister Uhliarik 

nemal veľa šťastných krokov. Od roku 2000 sa neurobilo nič,  

potrebujeme upratať neporiadok v zdravotníctve. Súčasný 

systém dovoľuje zaniknúť oddeleniam a nemocniciam, ale autori 

reformy hovoria, že po prijatí reformy nebude možné živelne 

zaniknúť oddelenia a nemocnice. S reformou ráta Plán obnovy, 
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ak niečo neurobíme, nezískame ich. Naše zdravotníctvo potre-

buje fakty a tvrdé vyjednávania s MZ SR. Váži si tím p. 

Kalavskej, ktorá predstavovala reformu aj v Trenčíne, kde 

boli aj poslanci TSK, a prichádzala s faktami. K tak dôleži-

tému materiálu sme nedostali ani dôvodovú správu ani uzne-

senie vopred. Reforma nie je napísaná celá a nevychádzal ste 

z materiálov z dielne ministerstva, ale ako celok ju hádžeme 

do koša. Reforma však vylučuje, že budú zanikať nemocnice, 

a po kategorizácii nemocníc nám nebudú živelne zanikať 

oddelenia ani nemocnice. 

Reforma hovorí, že najväčším problémom zdravotníctva sú nízke 

počty špecializovaných výkonov. Uviedol fakty, že garanciou 

kvality zdravot. starostlivosti nie je rozsah, ktorý poskytuje 

zariadenie, ale servis, ktorý dokáže ponúknuť. Podľa minister- 

stva sa každá nemocnica špecializuje na niečo iné už teraz, no 

žiadna nevie poskytnúť komplexnú starostlivosť. V zariadeniach 

nemá kto liečiť, nie je zodpovedná kvalita, aj hardvér za ze-

nitom. Máme možnosti z eurofondov, viazané na Plán obnovy.  

Ak neurobíme nič, nemocnice budú zanikať ďalej. V Bojniciach  

nemáme zodpovednú onkológiu, endokrinológiu a bude to horšie. 

Nepodarilo sa zachrániť ani pôrodnicu v Piešťanoch. Chce 

z ministerstva riešenie, o ktorom chceme hovoriť, ale zatiaľ 

sa tvorí. Reforma počíta s garanciou výkonov a termínov 

jednotlivých operácií. Výsledkom po reforme je, ak nebudú 

slovenské nemocnice garantovať konkrétny termín v sieti ne- 

mocníc, ktorá vzíde po reforme, bude istý sankčný mechaniz- 

mus, aby preplatili tieto úkony v zahraničí. Preto by celú 

reformu nehádzal do koša, lebo v zdravotníctve musíme urobiť 

poriadok. Ak neurobíme nič, o desať rokov môže byť z bojnic-

kej nemocnice všeličo iné. 

doc. PaedDr. Božik, PhD.: – nehovoril som o reforme, ale 

o optimalizácii. Hovoril som o informáciách, ktoré boli 

v médiách a nie o špecializovaných výkonoch, ktoré by sme 

chceli robiť v Partizánskom. Hovoril som o tom, že ideme 

likvidovať funkčné gynekologicko-pôrodnícke oddelenia, a či  

sú v Martine alebo v Trenčíne schopní prijať 1500 rodičiek   

z nemocníc Bojnice a Partizánske. V malej nemocnici Partizán- 

ske to znamená aj zánik novorodeneckého a detského oddelenia  

Bánovce nemajú detskú ambulantnú pohotovosť, pri hospitali-

zácii dieťaťa je možnosť len nemocnica v Trenčíne alebo 

v Partizánskom. Urologický výkon sa robí v Bojniciach. Hovo-

ril o zachovaní aspoň 5 všeobecných nemocníc. Kedysi, keď sa 

rušili nemocnice, gen. riaditeľ p. Hochel zavolal zástupcov 

žúp, vtedy som sa osobne zúčastnil, ale teraz informácia 

podaná nebola. Ak má byť súčasťou reformy optimalizácia 

a zánik 3 gynekologicko-pôrodníckych oddelení v nemocniciach 

na území kraja a nemocnice budú komunitné, to nie je riešením 

pre zachovanie štandardnej a dostupnej zdravotnej starostli-

vosti.  

PaedDr. Porubcová: - s faktickou, toto vyhlásenie nehovorí 

o reforme, ale o rušení gynekologicko-pôrodníckych a novoro-

deneckých oddelení. Ide o obmedzenia v Trenčianskom kraji, 

nemáme ani jedno špecializované pracovisko. Reformu podporu-

je, je čas niečo urobiť, ale uznesenie je v kontexte rušenia 
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gynekologicko-pôrodníckych a novorodenenckých oddelení. P. 

Božik hovoril o základnej zdravotnej starostlivosti.  

MUDr. Steiner, MPH: - plne súhlasí s p. Božikom, má pravdu  

vo veľa veciach. Nepovažuje za problém, že neboli materiály 

k tomuto bodu. Všetci vieme, že má byť optimalizácia siete 

nemocníc, otázne je v akom rozsahu, ak sa zruší časť ústavnej 

starostlivosti, kto bude voziť rodičky ďalej a ako to bude 

previazané s primárnou a ambulantnou sférou? Chýba nám veľa 

informácií. Je členom Rady Asociácie nemocníc Slovenska, kde 

rada vystúpila proti materiálu prezentovanému MZ SR a nepod-

porila ho, je oklieštený, neúplný a nedáva výpoveď ako by 

malo fungovať zdravotníctvo SR počas priebehu optimalizácie.  

Ako ANS jednoznačne nesúhlasíme s odprezentovaným kusým 

materiálom, ani s formou informovanosti a spolupráce MZ SR.  

Fakty zatiaľ nie sú, materiál je tvorený. Oddelenia alebo 

nemocnice zaniknú na nedostatok personálu. Proces vzdelávania 

lekárov je dlhoročný. Špecializované výkony sa musia robiť 

len v špecializovaných nemocniciach, ale niekto stanovil  

počet pôrodov. Aká bude kvalita výkonov vo vyššej nemocnici, 

ked sa zrušia regionálne nemocnice? Optimalizácia v zdravot- 

níctve by mala prejsť v 26 nosných pilieroch, materiál MZ SR 

zatiaľ nevie odprezentovať jednotlivé segmenty po regiónoch, 

bavíme sa o pracovnej verzii MZ SR, oficiálny materiál by mal 

prísť asi v auguste, so zaradením nemocníc. Navrhol zmenu 

uznesenia nasledovne:  

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. júla 2021  

    prerokovalo  

I. Informáciu o pripravovanej „Optimalizácii siete nemoc-

níc“ 

II. nesúhlasí s navrhovanou reformou v segmente ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, ktorú MZ SR k dnešnému dňu 

zverejnilo, vzhľadom na možný dopad na dostupnosť zdra- 

votnej starostlivosti v regióne TSK 

III. žiada/navrhuje iniciovať rokovanie k optimalizácii siete 
nemocníc na úrovni samosprávneho kraja za účasti Minis-

terstva zdravotníctva SR, predsedu TSK,  

         primátorov miest, v ktorých sa jednotlivé nemocnice  

         nachádzajú, riaditeľov dotknutých nemocníc a ďalších 

         odborníkov v oblasti zdravotníctva z regionálnej 

         a miestnej samosprávy. 

    JUDr. Ing. Stopka, PhD.: – vyjadril podporu tomu čo predložil 

    p. Božik, nevie si predstaviť, ako budú chodiť ženy rodiť 

    z hornej Nitry do Martina, Trenčína alebo Banskej Bystrice. 

    Obidva návrhy uznesení sú dobré, ak MZ SR pristúpi k rušeniu  

    oddelení na hornej Nitre, vyvinieme verejný tlak. Treba sa 

    k tomu postaviť už teraz, ak sa materiál schváli vládou, bude 

    neskoro. Očakával väčšiu podporu zo strany vlády pre hornú 

    Nitru, transformácia je v teoretickej rovine, môže vzniknúť  

    hladová dolina.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - začal citátom nositeľa Nobelovej 

    ceny za fyziku: „Neuveril som ničomu, kým som si to predtým 

    nespochybnil a kým som si danú pochybnosť nevyvrátil.“ 

    Z mozaiky reformy zdravotníctva je jeden segment dôvodom 
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    opatrnosti pri reforme: reformovali sme RZP, aby priniesla 

    výrazné zlepšenie starostlivosti, je to najdrahší experiment, 

    ktorý sa nevydaril, dôsledkom čoho zanikla ambulantná pohoto- 

    vostná služba, RZP je obsadená väčšinou bez lekárov, sú pre-  

    ťažené príjmové ambulancie interných oddelení alebo urgentov,  

    čo je trojnásobne drahšie ako predošlý systém. Stratifikácia 

    nemocníc a optimalizácia je to isté, snažíme sa modelovým 

    prístupom dospieť k riešeniu, ktoré predpokladáme, že bude 

    lepšie, čo si žiada analýzu dôsledkov. Bol by opatrný, zdra-  

    votníctvo je na hrane a zásah do neho si vyžaduje mimoriadne 

    citlivý prístup. Základná myšlienka by mala byť maximálna  

    dostupnosť v regióne, t.j. 98% prípadov má byť riešených 

    na území kraja, vrátane vysokošpecializovanej starostlivosti 

    a podporovať nedostatočné alebo rizikové oblasti. Plne pod- 

    poril návrh p. Božika. 

    p. Merašický: - tiež podporil návrh stanoviska predložený p. 

    Božikom. Ľudia, ktorí platia odvody a dane si nezaslúžia, aby 

    boli na okraji regiónu ukrátení na zdravotnej starostlivosti,  

    je to brutálny pokles lôžok, čo nemôžeme akceptovať. Bolo by 

    vhodné iniciovať na pôde kraja stretnutie za účasti dotknutých  

    samospráv, zdravotníckych zariadení, TSK, p. predsedu, p. 

    ministra a MZ SR, či materiály ktoré sa objavili na verejnosti 

    sú aktuálne, alebo reforma sa vyvíja iným smerom. Stanovisko  

    plne podporuje.  

    p. predseda: - téma zdravotníctva je najviac diskutovaná  

    v spoločnosti. Za 8 rokov vo funkcii sme prijímali podobné 

uznesenia, vieme ako sa údaje menili. Vždy bolo dobre prijať 

uznesenie, aby sme vyzvali vládu a MZ SR, aby sa optimalizá-

cia či reforma nerobila od stola. Trenčiansky kraj má oveľa 

menej poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako iné kraje,  

najlepšie je na tom Žilinský kraj, kde je aj univerzitná 

a vojenská nemocnica. Aby sa reforma riešila zdola, všeobecná 

dostupná starostlivosť by mala v regióne zostať, chceme zabo-

jovať za komplexnú zdravotnú starostlivosť v celom kraji.  

Pri rôznych reformách nemôžeme použiť metódu pokus-omyl. 

Vláda dostala podmienku z Bruselu, ak nepripravia optimalizá- 

ciu, bude obmedzené čerpanie z Plánu obnovy do roku 2026, ale 

práve v tejto dobe covidu je hazard meniť systém zdravotníc-

tva, keď chýba personál a ľudia sú vyčerpaní. V rámci Plánu 

spravodlivej transformácie sme zaradili aj rekonštrukciu 

a modernizáciu NsP Prievidza v Bojniciach, je tam isté 

obmedzenie a budeme bojovať, aby projekt bol príp. z EŠIF. 

V minulých dňoch absolvoval v kraji stretnutia so Strategic-

kými plánovacími regiónmi (SPR), UMR s mestami, chceme 

zachovať nemocnice, aj v Partizánskom, aby prostriedky išli 

do zdravotníctva v kraji. Hovoril aj s p. riaditeľom FN TN 

o zámeroch nemocnice, zajtra je rokovanie s p. ministrom 

Lengvarským, témy sú o refundácii očkovania, prípravy na 3. 

vlnu pandémie, novela zákona o poskytovateľoch zdravot. 

starostlivosti, k rezidentskému programu. Radi by sme 

uviedli, ako si predstavujeme zmeny v zdravotníctve, aby 

komunikovali s nami a nerozhodovali o nás bez nás.  

MUDr. Steiner, MPH: – prepojenie Plánu obnovy a optimalizácie 

siete nie je podmienkou EU, to si stanovila naša vláda.     
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Po vysvetlení sťahuje svoj návrh na uznesenie a podporuje 

návrh p. Božika.  

p. predseda: - prečítal upravené uznesenie pred hlasovaním: 
  

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. júla 2021  

    prerokovalo a  

I. zásadne  o d m i e t a  

zámery Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

a) v kontexte rušenia gynekologicko-pôrodníckych oddelení 
a novorodeneckých oddelení všeobecných nemocníc 

v Partizánskom, Myjave a Prievidzi so sídlom 

v Bojniciach, 

b) aj ďalšie zámery smerujúce k obmedzovaniu rozsahu 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých 

všeobecných nemocniciach v Trenčianskom samosprávnom 

kraji, 

II. ž i a d a  
ministra zdravotníctva Slovenskej republiky 

a) aby ukončil aktivity vedúce k znižovaniu dostupnosti 
ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom 

samosprávnom kraji a v Slovenskej republike, 

b) aby o pripravovaných opatreniach v oblasti optima-

lizácie siete nemocníc okamžite informoval predsedov 

samosprávnych krajov, primátorov miest, v ktorých sa 

jednotlivé nemocnice nachádzajú, riaditeľov dotknutých 

nemocníc a ďalších odborníkov v oblasti zdravotníctva 

z regionálnej a miestnej samosprávy. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 33-ZA, 1-SA ZDRžAL 

    HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK so sídlom  

    v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. júla 2021  

    prerokovalo a prijalo znenie uznesenie v zmysle predloženého  

    návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 709/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

     

10. Diskusia – Rôzne.           

a) Návrh na poskytnutie finančného príspevku ako prejav 

humanitárnej pomoci pre Juhomoravský kraj.    

        Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

   p. predseda: - predložený návrh sme konzultovali s p.  

   podpredsedom Božikom, po ničivom tornáde, ktoré zasiahlo  

   časť Juhomoravského kraja – Hodonínsko a Břeclavsko,  

   vychádzajúc z podobného uznesenia ako prijalo mesto  

   Partizánske. Na tento účet schválili finančnú pomoc aj  

   poslanci BBSK. Nakoľko JMK je náš susedný región, išli  

   tam pomáhať aj naše obce a celé tímy. Je to vyjadrenie  

   solidarity a podpory JMK a keďže máme veľmi dobrú  

   spoluprácu s týmto krajom nielen cez rôzne fondy, ale  
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   poznáme sa osobne, predložil návrh na uznesenie: 
 

   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja           

   na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a  

I. s ch v a ľ u j e  

    poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 000,- 

EUR ako humanitárnu pomoc partnerskému regiónu –  

Jihomoravskému kraju na zmiernenie škodlivých 

následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí    

v oblastiach zasiahnutých ničivým tornádom na Hodo-

nínsku a Břeclavsku. 

II. p o v e r u j e  

a) predsedu TSK - zabezpečiť finančné krytie 
na poskytnutie finančného príspevku v rámci jeho 

kompetencií v súlade s uznesením zastupiteľstva č. 

43/2018 zo dňa 29.01.2018, ktorým bol predsedovi 

TSK schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie 

zmien rozpočtu TSK, 

b) predsedu TSK - uzavrieť darovaciu zmluvu o poskyt- 
nutí finančného príspevku, s Jihomoravským krajom. 

 

   doc. MUDr. Bielik, CSc.: – rozsah škôd sa odhaduje  

   na 600 mil eur.  

   doc. PaedDr. Božik, PhD.: – poďakoval p. predsedovi  

   za predložený návrh. Vo štvrtok prebehlo tornádo,  

   v piatok otvoril na sociálnej sieti diskusiu a začal  

   zbierku Spolu pomáhame Morave, oslovil p. predsedu, ktorý  

   reagoval pozitívne. V MsZ sme schválili čiastku 2.200,-  

   eur a občania poslali na Komunitný fond mesta vyše  

   6.000,- eur. Ako mesto pomáhame mestu Hodonín, ktoré je 

   rodiskom T. G. Masaryka a informovali sme, že TSK má  

   záujem pomôcť partnerskému Juhomoravskému kraju, čo veľmi  

   ocenili. Nikto z nás nevie, kedy bude podobnú pomoc  

   potrebovať.  

   Mgr. Bublavý: - veľmi poďakoval zamestnancom TSK, ktorí  

   organizujú a pomáhajú pri vakcinácii v našich obciach  

   a mestách a zdravotníkom z NsP Myjava. V obci Častkovce  

   ľudia veľmi privítali, že prišli do obce a všetci, ktorí  

   mali záujem, boli zaočkovaní.  

   MUDr. Oulehle: - tiež vyjadril vďačnosť klientov veľko- 

kapacitného očkovacieho centra v Prievidzi a poďakoval 

všetkým zdravotníckym, administratívnym pracovníkom, 

upratovacej a dezinfekčnej službe, zamestnancom SOŠ OaS, 

zamestnancom Zimného štadióna a hlavne p. Štefíkovej, 

Stratenej a Gabrišovej, ktoré odchádzajú z Trenčína 

o 4.30 h, prichádzajú o 22.00 h a ďalší deň znovu. 

   Poďakoval, že i v zdravotníctve môže niečo fungovať  

   na 100% a tiež je toho súčasťou.  

   PaedDr. Porubcová: – okrem profesionálnych zamestnan- 

cov Odboru zdravotníctva patrí vďaka aj p. Oulehle 

a Bielikovi, ktorí cez víkendy očkujú, okrem svojej 

práce.  
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   p. predseda: – poďakoval aj p. Steinerovi, ktorý riadi 

NsP Pov. Bystrica a je garantom očkovacieho centra 

v Trenčíne, za aktívny prístup.  

   doc. MUDr. Šramková, PhD.: – v reakcii na predchádzajúce  

   uviedla, že v kraji nám bude tak dobre, ako si to  

   urobíme. Ak chce vláda riešiť zdravotníctvo, dávajme jej  

   návrhy, ako nám to vyhovuje. Verí, že zástupcovia v par- 

   lamente budú za nás orodovať. Z minulého zasadnutia  

   odišla smutná, veľmi si váži poslancov z okresov MY, NM,  

   PB, ako sa dokázali poďakovať zdravotníkom unavených  

   nemocníc. NsP Bojnice vyliečila stovky pacientov, len      

   na ARO ich bolo nad 60 na 5 lôžkach, nemocnica mala ako  

   prvá triediace stany, vyriešenie OOPP, Covid pavilón,  

   Covid centrálny príjem, očkovacie centrum a unavená  

   nemocnica zažila zvláštne vyjadrenia, z ktorých nám bolo  

   ťažko. Prišiel niekto, kto údajne chcel rušiť psychia-  

   triu, vakcinačné centrum, kupovať mamograf, ktorý už p.  

   predseda kúpil a prezentovali nás ako zlú nemocnicu. 

   Maľovanie je v pláne, ale prišiel Covid a to sa nedá.  

   Prišlo povzbudenie od Dr. Beňovej, bude tlmočiť našim  

   doktorom (13 ich už chcelo odísť) a verí, že nemocnica  

   sa bude rozvíjať.  

        p. predseda: – poďakoval p. Šramkovej aj ostatným leká-

rom, ktorí v nemocnici pracujú, za posledný rok ste 

urobili veľmi veľa. Investičný plán má každá nemocnica, 

začali sme v Pov. Bystrici, otvorili sme zmodernizovanú 

kuchyňu a jedáleň na Myjave, pripravuje sa PD na kuchyňu 

a jedáleň v Bojniciach + ARO, po dokončení urgentného 

príjmu, budeme rekonštruovať postupne. Negatívna media-

lizácia nie je dobrá. Na našich investičných plánoch sa 

nič nemení. 

        Mgr. Ďureje, PhD.: – bojnická a považskobystrická nemoc- 

nica získali časť zo zdrojov Európskeho fondu RR, patrí 

im za to obdiv. Súťaž na balík prostriedkov beží, požia-

dal o zvýšenú aktivitu, aby sme to stihli. Očakával, že  

sa tu bude riešiť nemocnica, ale po zastupiteľstve nám 

prišiel mailom otvorený list bývalých zamestnancov SC 

TSK. Istý objem financií musíme zaplatiť za neplatnosť 

výpovede a zo Správy ciest budú hradené zo mzdových 

položiek. Ak je to pravda, nech zasadne škodová komisia, 

aby sa nestalo, že tí čo robia v teréne, budú ukrátení   

na tomto finančnom záväzku, ktorý musíme vyplatiť.  

        p. predseda: - navrhol tiež na SC TSK urobiť škodovú 

komisiu, podľa riaditeľa Správy ciest to určite nebude   

na úkor miezd súčasných zamestnancov, je dostatok fin. 

prostriedkov na tento účel, bola to mimosúdna dohoda  

pred začatím súdu. Postup sme prebrali s p. hlavným  

kontrolórom, p. Balážom a p. Ozimovou, o výsledku vás 

budeme informovať. Pri výpovediach zamestnancom sa 

dohodli, že nemusia byť vzatí naspäť na SC TSK, výpovede 

boli prerokované s odborármi a pred súdnym sporom sa 

vopred dohodli na mimosúdnom vyrovnaní, čo bude riešené 

na škodovej komisii, a budeme o tom informovať.  

        Aj myjavská nemocnica podala na žiadosť na covidovú  
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        výzvu, objem peňazí bol podľa obratu pacientov. Chceme 

to čo najrýchlejšie vysúťažiť. Nemocnice pripravujú 

podklady a na TSK sa zjednotili, aby mali v rámci náro-

kovateľných zložiek rovnaké podmienky.  

        Ing. Máčeková: – v rámci diskusie tiež poďakovala zdra-

votníkom, ktorí poskytovali pomoc v rámci vakcinácie, aj 

p. Štefíkovej a jej zamestnancom za poskytnuté usmernenia 

a informácie.  

        Na slávnostné zastupiteľstvo do Uhrovca pozve poslancov 

pán predseda, ale k finalizácii názvov ulíc a miest 

s menom p. Dubčeka, sme spolu s Odborom školstva a MZV SR 

zosumarizovali údaje aj zo zahraničia, sumarizujeme údaje 

zo Slovenska. Požiadala všetkých, ktorí v tomto roku 100. 

výročia narodenia A. Dubčeka niečo zrealizovali k jeho 

výročiu, aby poskytli informáciu do pripravovanej publi-

kácie. 

        p. predseda: - slávnostné zastupiteľstvo bude 28.8.2021 

o 13.00 h v Dome kultúry v Uhrovci, pripravuje sa 

materiál - Návrh na prijatie Deklarácie Z TSK k 100.  

        výročiu narodenia A. Dubčeka (podobne ako v Košariskách 

pri výročí Štefánika). Materiál nepôjde do komisií, len 

do Knižnice poslancov, požiadal Mgr. Hájkovú, aby bol 

v obvyklej lehote zverejnený. Požiadal, aby sme sa spo-

ločne stretli 28.8. o 13.00 h v Uhrovci a uctili si 

výročie narodenia A. Dubčeka, aj výročie SNP.  

        doc. PaedDr. Božik, PhD.: - meno osobností A. Dubčeka 

a M. R. Štefánika je rovnako zapísané v kronike života 

nášho národa a svojou účasťou by sme vzdali úctu k životu 

a dielu A. Dubčeka.  

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 26: 33-ZA, 7-NE- 

        HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne 

        na svojom zasadnutí dňa 12.07.2021 prerokovalo a  

        s ch v á l i l o  poskytnutie finančného príspevku  

        partnerskému regiónu – Jihomoravskému kraju, na zmierne- 

        nie následkov v oblastiach zasiahnutých ničivým tornádom  

        na Hodonínsku a Břeclavsku - v zmysle predloženého  

        návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 710/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

          

11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

    p. predseda: - v rámci tohto bodu neboli predložené žiadne  

    interpelácie poslancov.  

 

 

12. Záver.            

p. predseda: - na záver poďakoval všetkým za účasť. 

Riadne zasadnutie Z TSK sa bude konať 27.9.2021, Rada pred-

sedov komisií sa zíde 13.9.2021, komisie budú zasadať 6. -

8.9.2021. Poprial všetkým príjemné dovolenky.  
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Pozvánkou na slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva TSK 

v sobotu, 28.8.2021 o 13.00 h v Uhrovci dnešné rokovanie 

ukončil.  

 

 

 

Trenčín,  26. 7. 2021 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 

 
 

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

                     

II. overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ, v.r.  

                        

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

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


