
Z á p i s n i c a 

z XXXIX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26.9.2022 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m: - podľa pozvánky 
  

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice            

a programu rokovania). 

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVIII. zasad-
nutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
      

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Tren-
čianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022. 

    Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja 

nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 3246/2 

k.ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa. 

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

385/6  k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela Španka a manž. 

Miriam Špankovej rod. Rosinskej. 

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

1240/2 k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej repub-

liky, Bratislava. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 4156 k. ú. Trenčianske Mitice a č. 

1045/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distri-

búcia, a. s. Bratislava. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
registra "C" parc. č. 1045/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie           

v prospech Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. Kretíkovej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku re-
gistra "C" parc. č. 2288 k. ú. Kubrá v prospech spoločnosti 

OBCHOD MBR, s.r.o. Trenčín. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- koch 
registra "C" parc. č. 124/2, 445/1 k. ú. Malé Stankovce        

v prospech Bc. Jany Porubanovej. 
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h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 

koch vo vlastníctve TSK v k. ú. Slavnica, Borčice, Dolná 

Súča a Horná Súča v prospech Regionálnej vodárenskej spoloč-

nosti Vlára - Váh s.r.o, Nemšová. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
registra "C" parc. č. 1708 k. ú. Uhrovec v prospech Západos-

lovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
registra "C" parc. č. 1307/1 k. ú. Prievidza v prospech 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská    

Bystrica. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 1045/1, 1045/2, 1046/1, 4007 k. ú. 

Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distribuč-

nej, a. s., Bratislava.  

l) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie        

zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 

4257, 4259 k.ú. Trenčianske Mitice v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva             

k pozemku od Obce Nitrianske Pravno - pozemok registra "E", 

parc. č. 5172/2, v k. ú. Nitrianske Pravno. 

n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, 

zapísaného na LV č. 3191. 
 

6. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení        

finančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univerzitou 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

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

7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za I. polrok 2022. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

8. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja            
    a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030. 

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

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu         

"Enriching the Classroom with Technology" v rámci programu 

Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožer-

ského, Matice slovenskej 16, Prievidza. 

    Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 
 

10. Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  
   v TSK za školský rok 2021/2022. 

    Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odboru školstva a kult. 
 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2021. 
   Predkladá: PhDr. Eva Dudová Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 

 



3 

 
12. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej  

pôsobnosti TSK.          __ 

a) Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho      

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 

37915568.            

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

b) Návrh na menovanie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou Myjava, 
Staromyjavská 59, 907 01  Myjava.     

Predkladá: MUDr. Jana Hanajíková-lekár samosprávneho kraja 

c) Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievi-
dza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  Bojnice. 

Predkladá: MUDr. Jana Hanajíková-lekár samosprávneho kraja 

 

13. Diskusia – Rôzne.  
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
15. 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  

 

p. predseda:  

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 

Dovoľte mi privítať vás na dnešnom v poradí XXXIX. zasadnutí 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v tomto 

volebnom období, čiže už 39. krát sa takýmto spôsobom stretávame. 

Je to posledné plánované zastupiteľstvo pred spojenými komunálnymi           

a regionálnymi voľbami, ktoré sa budú konať 29. októbra. Všetkým vám 

chcem zaželať veľa úspechov v tomto dni, ktorí kandidujete opätovne 

na pozície poslancov, resp. v mestách a obciach. 

     Je to plánované zastupiteľstvo a dovoľte mi povedať na úvod 

všetky tie náležitosti, ktoré som hovoril vždy, keď sa konalo 

zastupiteľstvo. Chcem informovať, že aj toto zastupiteľstvo môže 

verejnosť sledovať naživo na webovom sídle TSK aj na portáli 

youtube.com. Záznamy z rokovania, aj z tohto posledného zastupiteľ-

stva budú zverejnené na webovej stránke TSK, v sekcii Úradná 

tabuľa/Zasadnutia zastupiteľstva. 

Samozrejme médiá, ktoré sú tu dnes na rokovaní, budeme informovať    

o prerokovaných bodoch zastupiteľstva na brífingu po rokovaní. 

Chcem privítať okrem poslankýň a poslancov Zastupiteľstva TSK aj 

prítomnú verejnosť, zástupcov zástupcov médií a samozrejme aj 

zamestnancov Úradu TSK.  

Dnešné rokovanie bude tiež a už tradične, tlmočené do posunkovej 

reči, dovoľte mi privítať aj kolegov, ktorí dnes budú tlmočiť.  

Chcem skonštatovať, že na dnešnom zastupiteľstve by malo byť 

prítomných teraz 32 poslancov z celkového počtu 47, niektorí prídu 

ešte neskôr, počas počas rokovania. Ospravedlnil sa pán poslanec 

Bielik, Steiner, Hemza, Fraňo, Žiak, Daňo, Matušík a p. poslankyňa 
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Šramková, takže 8 poslancov máme ospravedlnených a neskôr by mali 

prísť: pani poslankyňa Novotná, p. Mičega, Takáč, Cíbik, Panáček      

a p. poslanec Vaňo. 

Materiály alebo body rokovania dnešného zastupiteľstva boli 

zverejnené na stránke TSK, samozrejme aj v intranetovej Knižnici 

poslancov Zastupiteľstva TSK a občania sa mali možnosť s týmito 

materiálmi oboznámiť v dostatočnom predstihu tak, ako aj poslanci 

Zastupiteľstva TSK. 

Prebehli komisie, prebehla Rada predsedov komisií pri Zastupiteľstve 

TSK, ktorá sa konala 12. septembra 2022.  

     Dovoľte mi písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveriť pani 

Mgr. Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK, a v prípade, 

že nebude fungovať hlasovacie zariadenie, za skrutátorov určujem 

Mgr. Kukučkovú a Mgr. Gajdošíkovú. 

     Za overovateľov zápisnice z dnešného XXXIX. zasadnutia zastupi-   

teľstva navrhujem p. PaedDr. Porubcovú a p. Ing. Matejku.  

Zároveň vás chcem - pani poslankyne, páni poslanci poprosiť, aby ste 

sa zaprezentovali pred prvým hlasovaním. Nech sa páči, prezentujte 

sa. 

Takže prezentovaných je 32 poslankýň a poslancov, prišiel už p. 

poslanec Takáč. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a budeme teraz 

hlasovať o návrhu overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia tak, 

ako som ich navrhol - p. poslankyňu Porubcovú a p. poslanca Matejku, 

nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

     ZA-32 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVAL-1, 

konštatujem, že obidvoch navrhnutých overovateľov zápisnice            

z dnešného zastupiteľstva sme schválili, ďakujem veľmi pekne. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 1 bolo prijaté  

 

                        U z n e s e n i e   číslo 893/2022/A 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).   

 

     Teraz, panie poslankyne, páni poslanci, sa chcem spýtať, či 

chcete doplniť, prípadne pozmeniť program rokovania dnešného 

zastupiteľstva. 

Ak nie, ja by som navrhol doplniť jeden bod, a to v bode číslo 5. 

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK - o posledný bod: 

 

 5. o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na stavbe súp. 

       č. 132 k. ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Gymnázia M. R. 

       Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom,   _ 

 

ktorý predloží tiež p. Baláž a jedná sa o to, že sme mali 

rekonštruovanú telocvičňu, ktorú sme vlastne aj otvárali minulý 

týždeň na Strednej priemyselnej škole, Bzinská, a časť tých 

finančných prostriedkov išlo z Fondu na podporu športu, a jednou     

z podmienok v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov je to, že 

telocvičňa by mala byť poskytovaná cez vecné bremeno, aj keď obidve 

školy sú v našom vlastníctve, je to majetok Trenčianskej župy, ale 
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je to podmienkou tejto zmluvy Fondu na podporu športu a tam má byť 

vlastne toto vecné bremeno zriadené do novembra, ale nevieme, kedy 

bude najbližšie zastupiteľstvo ďalšie, chceme to predložiť teraz, 

aby sme naplnili jednu z tých podmienok zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. Bude to vecné 

bremeno medzi naším Gymnáziom Štefánika v N. Meste nad Váhom, že 

bude môcť využívať túto telocvičňu na rôzne športové účely, čiže 

toto by som vás chcel poprosiť, aby sme to mohli ešte teraz na tomto 

zastupiteľstve schváliť. Čiže navrhujem doplniť bod:  

5. o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na stavbe súp. 

      č. 132 k. ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Gymnázia M. R. 

      Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom. 

Ešte niekto prosím vás do návrhu zmien, prípadne doplnenia programu 

dnešného rokovania zastupiteľstva. 

Ak nikto, dám hlasovať najskôr teda o mojom návrhu doplnenia tohto 

programu o bod 5. o). Nech sa páči, panie poslankyne, páni poslanci, 

hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVAL-1.  

Doplnenie programu o bod 5. o) sme schválili.  

 

A teraz budeme hlasovať o návrhu programu ako celku, už aj s týmto 

doplneným bodom. Nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci 

hlasujeme.  

 

     ZA-34 poslancov, PROTI-0, ZDRŽALO SA-0, NEHLASOVAL-1.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 2 a 3 bolo prijaté  

 

                        U z n e s e n i e   číslo 893/2022/B 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k doplnenému programu a program ako celok sme schválili. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Len pre vašu informáciu, materiály v bode 12. a), b) c), tie 

personálne bude miesto p. Hladkého a p. Hanajíkovej (p. Hladký je 

na pracovnej ceste v zahraničí a p. Hanajíková, lekárka samo-

správneho kraja je PN), predkladať p. riaditeľ úradu Briestenský.  

Prejdeme k bodu číslo 

 

 

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

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: 

Nech sa páči, p. hlavný kontrolór, máte slovo. 

Ing. Zigo:  

Vážený pán predseda, pani podpredsedníčka, páni podpredsedovia, 

panie poslankyne, páni poslanci, milí kolegovia, kolegyne, hostia, 



6 

 
novinárska obec. Dovoľte, aby som predniesol bod číslo 2. rokovania 

Zastupiteľstva TSK, ktorý sa týka kontroly plnenia uznesení, 

prijatých na 38. zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Na tomto zasadnutí 

bolo prijatých 8 uznesení, ktoré mali väčšinou formu berie na vedomie 

a schvaľuje, vrátane Programu rokovania. Na zastupiteľstve bolo 

prijaté uznesenie berie na vedomie Správa z kontroly plnenia 

uznesení, schválilo zastupiteľstvo Riešenie prebytočného majetku, 

Zmeny rozpočtu, Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy 

cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej 

dopravy, a ostatné - bolo prijaté uznesenie Žiadosť o prehodnotenie 

rámcového návrhu cestovného poriadku vlakovej dopravy pre roky 2022-

2023. Uznesenia, ktoré mali splatnosť k dnešnému dátumu, resp.        

k zasadnutiu tohto zastupiteľstva, sú to 2 ukladacie uznesenia, resp. 

jedno ukladacie uznesenie Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov 

jednotlivých nemocníc, kde riaditelia spracovali vyhodnotenie 

plnenia ozdravných plánov k 30.6. 2022 a zaslali ich TSK, Odboru 

zdravotníctva a sociálnej pomoci, ktoré boli zverejnené v Knižnici 

poslancov, a ešte jedno ukladacie, resp. doplňujúce sa týkalo správy 

nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky NsP Prievidza, 

ktorá bola vzhľadom na rozsah auditovaných rokov 2019, 2020, 2021    

a tieto boli vložené do Knižnice poslancov, takže toto je dodatočne 

splnené uznesenie, vzhľadom k rozsahu auditovaného obdobia. Ďakujem 

pekne za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem za uvedenie bodu číslo 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, 

otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia ako je uvedené pod bodom číslo 2.. Nech sa páči, 

pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme. 

 

     ZA-34 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVAL-1.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 4 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 894/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 2. sme schválili, ďakujem pekne pán hlavný 

kontrolór. Prejdeme k bodu číslo  

 

 

3. Slovo pre verejnosť.         

 

p. predseda:  

Tu nás požiadal jeden pán, ktorého možno poznáte, pán Jaroslav Mego, 

starosta obce Drietoma, chce vystúpiť v tomto bode, keďže je 

starosta, nemusel sa predtým vopred nahlasovať tých 72 hodín, nech 

sa páči, pán starosta, máte slovo.  

p. Mego:  

Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážení páni 

podpredsedovia, vážený pán kontrolór. Moje meno je Jaroslav Mego, 



7 

 
som starosta obce Drietoma - obec, ktorá hraničí Českou republikou, 

susedí s obcou Starý Hrozenkov a práve na tomto mieste sa pred 100 

rokmi vyvalil uhorský hraničný kameň, kde sa stretli obyvatelia       

zo Zlínskeho kraja a z Trenčianskej župy, aby spoločne spísali 

Deklaráciu o spolupráci a túžbe vzájomného susedského spolužitia ako 

jeden spoločný národ. Od týchto čias sa na tomto mieste stretávajú 

politickí funkcionári, aby si túto chvíľu pripomenuli a spoločne ju 

oslávili. Tieto akcie po zhruba 30. rokoch sa začali sláviť aj 

kultúrnym programom, a to sú Kopaničiarske slávnosti, kde sa 

prezentuje hlavne slovenský a český folklór a týchto slávností sa    

z českej strany zúčastňujú či už poslanci, senátori, predseda 

Zlínskeho kraja, starostovia a starostky miest z Moravy, a ja chcem 

pánovi predsedovi aj pánovi podpredsedovi Jožkovi Trstenskému veľmi 

pekne poďakovať, že sa týchto akcií za slovenskú stranu zúčastňovali. 

Samozrejme to poďakovanie patrí aj mnohým poslankyniam a poslancom, 

ktorí sa taktiež tejto kultúrnej akcie nejakým spôsobom zúčastňovali 

a to poďakovanie pre vás za mňa, za Drietomu je aj vaša podpora      

z hľadiska finančnej stránky, pretože toto podujatie ste nám veľmi 

pekne dotovali a pomáhali ste nám znížiť tie náklady, ktoré obec 

Drietoma na toto podujatie vynaloží v dosť veľkej miere, pretože 

nechceme tam pôsobiť ako chudobný príbuzný. Z moravskej strany je 

veľmi toto podujatie sledované, veľmi citlivo sledujú ako pristupu-

jeme k vzájomnej spolupráci a to poďakovanie, že ste mi pomohli páni 

tú pomyselnú vlajku Slovenska niesť a reprezentovať Slovensko na tej 

českej strane, je myslím na mieste, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem 

samozrejme aj vám všetkým poslancom a držím vám palce do budúceho 

volebného obdobia, kto ide kandidovať a samozrejme aj v súkromnom 

živote. Ďakujem ešte raz. 

p. predseda:  

Pán starosta, veľmi pekne ďakujeme za toto poďakovanie. Samozrejme 

Trenčianska župa si je vedomá týchto vzťahov, ktoré máme smerom      

na Moravu a myslím si, že každoročne idú nemalé finančné prostriedky 

práve na podporu týchto dobrých vzájomných vzťahov, nielen tejto 

slávnosti na Starom Hrozenkove, ale aj na Veľkej Javorine a veľa 

veľa ďalších a musím povedať, že aj tento rok to malo naozaj veľmi 

vysokú úroveň, a trvali niekoľko dní. Myslím, že je správne práve    

v tejto dobe si pripomínať tú slovensko-moravskú vzájomnosť, ktorú 

majú tieto národy medzi sebou. Takže ešte raz veľká vďaka, pán 

starosta, kľudne tu môžeš zostať, ak Ťa to bude zaujímať. 

Prejdeme k bodu číslo: 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022.   

    Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda:  

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Zigo:  

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pani podpredsedníčka, 

páni podpredsedovia, vážené poslankyne, poslanci, kolegovia, 
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kolegyne, milí hostia, novinárska obec. Dovoľte, aby som predniesol 

bod číslo 4. Správa o kontrole vybavovania petícií a sťažností        

na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za obdobie január-jún 

2022. Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného Plánu kontrolnej 

činnosti na obdobie júl-december 2022 a bola vykonaná za obdobie     

od 1.1.2022 do 30. 6. 2022. V kontrolovanom období bolo na Úrade TSK 

zaevidovaných 7 sťažností v zmysle evidencie, ktorá bola vedená       

na Úrade TSK. Z obsahovej stránky boli tu 4 sťažnosti, ktoré boli    

v zmysle príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach odstúpené      

na vybavenie dotknutým osobám, tzn. Ministerstvu pôdohospodárstva    

a rozvoja vidieka SR, mestu Bánovce nad Bebravou, NsP Považská 

Bystrica a Ministerstvu spravodlivosti, ktoré boli oprávnené          

v týchto veciach konať. Jedna sťažnosť bola odložená vzhľadom k tomu, 

že neboli splnené náležitosti sťažnosti, avšak táto bola postúpená 

na vybavenie štatutárovi NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Jedno 

podanie bolo vyhodnotené ako že nemá charakter sťažnosti v zmysle 

zákona o sťažnostiach, avšak bolo riešené ako podnet prostredníctvom 

Odboru dopravy Úradu TSK a 1 sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstat-

nená, na základe výsledkov dal TSK odporúčania, o ktorých by mali 

dotyčné informovať Odbor školstva a kultúry a Oddelenie vnútornej 

kontroly. 

Kontrolou evidencie sťažnosti bolo zistené, že tieto boli chronolo-

gicky zaevidované tak ako prišli, podľa dátumu doručenia, ku každej 

sťažnosti bol zavedený osobitný spis, ktorý obsahoval základné in-

formácie týkajúce sa sťažnosti. K vybaveniu boli postúpené prísluš-

nému kompetentnému odboru TSK a sťažnosti boli vybavované v zákonnej 

lehote. Pre porovnanie za predchádzajúce polročné obdobie bolo 

prijatých a evidovaných o 2 sťažnosti menej. 

Čo sa týka kontroly evidovania a vybavovania petícií, bola prijatá 

1 petícia, ktorá bola vyhodnotená ako opodstatnená, jednalo sa zhodou 

okolností o petíciu za dopravné obmedzenie na moste pri vstupe        

do obce Drietoma časť Brúsne, pre vozidlá nad 7,5 ton. V priebehu 

komunikácie boli dopĺňané jednotlivé požadované náležitosti petície 

tak, aby bola táto platná, takže príslušnými zamestnancami boli tieto 

údaje doplnené a táto bola vyhodnotená ako opodstatnená s tým, že 

na základe priamej účasti, resp. prítomnosti pracovníkmi Správy 

ciest bola vykonaná obhliadka, bolo zistené, že mostný objekt sa 

nachádza v stavebno-technickom stave 6, čiže veľmi zlý a charakter 

opráv je tak rozsiahly, že tieto opravy bude musieť realizovať 

špecializovaná firma, na základe vypracovanej projektovej doku-

mentácie. V súčasnosti je na moste umiestnené dopravné značenie, 

ktoré zakazuje prejazd vozidiel nad 11 ton. Petícia bola vybavená 

dňa 6. 5.. V kontrolovanom období I. polroka 2022 nebola uložená 

povinnosť prijať opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov, 

vzhľadom k tomu, že počas kontroly neboli zistené nedostatky. Ďakujem 

pekne za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne za uvedenie tejto Správy o kontrole vybavovania 

sťažnosti a petícií za I. polrok 2022, otváram diskusiu k tomuto 

bodu, pani poslankyne, páni poslanci. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 
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o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené pod bodom číslo 4., nech sa 

páči, hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci. 

 

     ZA-35 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0 a NEHLASOVAL-1.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 5 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 895/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

p. predseda:  

Uznesenie k bodu číslo 4. sme schválili, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem 

pánovi hlavnému kontrolórovi za uvedenie tejto správy. Prejdeme        

k majetkovým bodom - pod číslom: 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

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

3246/2 k.ú. Jasenica v prospech Obce Jasenica ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda:  

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK, body a) až o) uvedie 

postupne p. Tomáš Baláž, vedúci Oddelenia právneho, správy majetku 

a verejného obstarávania. Nech sa páči, prvý bod 5. a) je hneď 

osobitný zreteľ, kde sú potrebné teda 3/5 hlasov všetkých poslancov, 

nech sa páči. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani podpredníčka, 

vážení páni podpredsedovia, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, kolegyne, kolegovia, hostia. Dovoľte mi v prvom bode 

predložiť klasický návrh na prevod pozemku, na ktorom má byť v zmysle 

zámeru obce Jaseenica vybudovaný chodník, a to v súbehu s cestou 

III/1978 Papradno-Podjavorník, spojka, v zmysle projektovej dokumen-

tácie pre stavbu Jasenica - chodníky v obci, úsek číslo 1. Na reali-

záciu chce obec Jasenica požiadať o nenávratný finančný prostriedok 

zo zdrojov EÚ, a preto je potrebné vyporiadať a zdokladovať majetko-

právny vzťah k dotknutému pozemku. Vzhľadom na uvedené a teda aj     

na rozhodovanie zastupiteľstva v minulých obdobiach sa navrhuje 

kúpna cena vo výške 1,- eura, a predmet prevodu sa navrhuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v potrebe usporia-

dania právneho vzťahu k dotknutému pozemku. Ďakujem veľmi pekne. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. a). Ak nikto, uzatváram 

možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia 

pod bodom číslo 5. a), nech sa páči hlasujeme. Znova pripomínam, že 

je to osobitný zreteľ, kde je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslan-

cov, teda 29.  

 

 



10 

 
     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0 a NEHLASOVALI-3.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 6 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 896/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 5. a) sme schválili. Ďakujem 

veľmi pekne, p. Baláž, nech sa páči uviesť bod číslo 5. b)..  

 

 

5.  

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja 
nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 385/6       

k. ú. Veľké Bošany v prospech Daniela Španka a manž. Miriam 

Špankovej rod. Rosinskej.       __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v druhom bode ide o návrh na odpredaj pozemku o výmere 

52 m² v katastrálnom území Veľké Bošany, na ktorom bol v rámci stavby 

Samoslužná umyváreň vybudovaný stavebný objekt Parkoviská               

a spevnené plochy, vjazd s napojením na cestnú komunikáciu II/593-

Hranica okresu Topoľčany-Partizánske, križovatka III/1750-Veľké 

Bielice. Tento pozemok sa po vybudovaní vjazdu pre Správu ciest stal 

nadbytočným, a teda súhlasí s prevodom tohto nehnuteľného majetku      

s tým, že kúpna cena bola určená na základe prieskumu cien obdobných 

pozemkov v obci Bošany a teda aj v okolí a taktiež na základe 

znaleckého posudku z roku 2020, kedy bol susedný pozemok ohodnotený 

na sumu 23,19 eur/m2. V tomto prípade sa navrhuje kúpna cena vo výške 

30,- eur za m2, čo pri výmerne 52 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 

1.560,- eur. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. b).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 5. b). Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-35 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVAL-1. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 7 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 897/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

p. predseda: 

Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 5. b) sme schválili. Ďakujem 

veľmi pekne. Nech sa páči, uviesť bod: 
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 5.               

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja 
nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 1240/2   

k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej republiky,      

Bratislava.          __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. Na TSK bola teda doručená žiadosť o odkúpenie pozemku,      

na ktorom bol v rámci verejnoprospešnej stavby ŽSR - Modernizácia 

trate Púchov-Žilina pre traťovú rýchlosť 160 km/h, I. etapa, úsek 

Púchov-Považská Bystrica vybudovaný stavebný objekt Púchov-Považská 

Bystrica, prístupová komunikácia k východnému portálu tunela Diel. 

Tento pozemok je v správe Správy ciest TSK a zastavaním tejto 

prístupovej komunikácie sa stal pre Správu ciest prebytočným a teda 

súhlasí s vyporiadaním v prospech žiadateľov. Kúpna cena bola 

stanovená na základe predloženého znaleckého posudku z roku 2022    

vo výške 7,03 eur/m2, čo je pri výmere 1319 m² pozemku cena celkom 

vo výške 9.272,57 EUR.  

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o tomto bode. Nech sa páči, hlasujme. 

 

     ZA-33, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-2 poslanci. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 8 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 898/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu č. 5. c) sme schválili. Ďakujem veľmi pekne, 

prejdeme k bodu číslo 5. d), nech sa páči. 

 

 

 5. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-koch 
registra "C" parc. č. 4156 k. ú. Trenčianske Mitice a č. 1045/1 

k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distribúcia,        

a. s. Bratislava.         __ 

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. Začína teraz niekoľko bodov vecných bremien, prvé je          

v bode: 5. d), ktoré spočíva v oprávnení uložiť plynárenské 

zariadenia na dobu neurčitú za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú 

v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Trenčianske Mitice vo výške 3,96 eur/m2, čo je pri výmere 46 m2 suma 

182,16 eur a pre obec Trenčianske Jastrabie vo výške 5,55 eur/m2, čo 

je pri výmere 33 m² suma 183,15 EUR a spolu činí jednorazovú náhradu        

vo výške 365,31 EUR, ktorú uhradí súkromný žiadateľ.  
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p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 5. d).  

Ak nikto, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 5. d). Nech sa páči hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALI SA-0, NEHLASOVALI-2. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 9 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 899/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. d) sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, uviesť ďalšie vecné bremeno: 

 

 

5. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku regis-
tra "C" parc. č. 1045/1 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech 

Petra Makydu a Jarmily Makydovej rod. Kretíkovej.   __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v ďalšom návrhu ide teda znovu o zriadenie vecného bremena, 

ktoré spočíva v povinnosti TSK strpieť umiestnenie a uloženie 

vodovodnej a elektrickej NN prípojky, a teda súvisiacich služobností 

v prospech týchto súkromných žiadateľov, za odplatu stanovenú          

v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Trenčianske Jastrabie, vo výške 5,55 eur/m2. Celková jednorazová 

náhrada je 482,85 EUR pri 87 m2 výmery. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. e).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 5. e). Nech sa páči, hlasujeme.  

 

     ZA-29 poslancov, PROTI-0, ZDRžALI SA-0 a NEHLASOVALI-6. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 10 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 900/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. e) sme schválili. Nech sa páči, uviesť 

ďalšie vecné bremeno pod bodom číslo: 

 

 

5. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku       

registra "C" parc. č. 2288 k. ú. Kubrá v prospech spoločnosti 

OBCHOD MBR, s.r.o. Trenčín.       __ 
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Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v ďalšom návrhu na schválenie zriadenia vecného bremena     

- vecné bremeno spočíva v povinnosti TSK strpieť uloženie elektrickej 

NN prípojky a služobností s tým spojených, za odplatu-jednorazovú 

náhradu stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK pre mesto Trenčín, vo výške 15,93 eur/m2, čo je pri výmere 10 m² 

celkom jednorazová náhrada vo výške 159,30 eur. Ďakujem. 

p. predseda:  

Otváram diskusiu k bodu číslo 5. f). 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia, nech sa páči hlasujeme. 

 

     ZA-31, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI 4. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 11 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 901/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. f) sme schválili. Nech sa páči, uveďte 

ďalšie vecné bremeno. 

 

 

5. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch re-
gistra "C" parc. č. 124/2, 445/1 k. ú. Malé Stankovce v prospech 

Bc. Jany Porubanovej.        __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, ďalšie vecné bremeno sa má zriadiť na pozemkoch registra 

C, parc. č. 124/2 a 445/1 v k.ú. Malé Stankovce, v prospech 

súkromného žiadateľa. Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť 

uloženie kanalizačnej prípojky a súvisiacich služobností v prospech 

súkromného žiadateľa, za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú        

v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Trenčianske Stankovce, vo výške 5,55 eur/m², čo je pri celkovej 

výmere 19 m² jednorazová náhrada vo výške 105,45 EUR, ktorú uhradí 

súkromný žiadateľ. Ďakujem. 

p. predseda:  

Otváram diskusiu k bodu číslo 5. g).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie, a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod týmto bodom, nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-31, PR0TI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-4. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 12 bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e   číslo 902/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     
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Uznesením k bodu číslo 5. g) sme schválili ďalšie vecné bremeno. 

Nech sa páči ďalší bod je: 

 

 

 5. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- koch vo 
vlastníctve TSK v k. ú. Slavnica, Borčice, Dolná Súča a Horná 

Súča v prospech Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh 

s.r.o, Nemšová.         __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v ďalšom návrhu ide o zriadenie vecného bremena, ktorý 

spočíva v povinnosti TSK v týchto katastrálnych územiach strpieť 

uloženie verejnej kanalizácie, ako aj na jednom pozemku v Borčiciach 

uloženie NN prípojky k čerpacej stanici ČS, a to aj v súvislosti      

s ďalšími služobnosťami, na dobu neurčitú, v prospech oprávneného    

z vecného bremena - Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, 

Nemšová, za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom 

z roku 2022 vo veci určenia všeobecnej hodnoty vecného bremena pre 

k.ú. Dolná Súča, Horná Súča, Borčice, Slavnica, ktorým bola stanovená 

hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena pri výmere 

12.998,67 m², celkom vo výške 9.561,39 eur. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. h). 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-27 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0 a NEHLASOVALI-8. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 13 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e   číslo 903/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

       tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. h) sme schválili, ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, uveďte bod: 

 

 

5. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku         

registra "C" parc. č. 1708 k. ú. Uhrovec v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a. s., Bratislava.    __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v ďalšom návrhu ide o zriadenie vecného bremena v obci 

Uhrovec, ktoré spočíva v povinnosti TSK strpieť zriadenie, uloženie 

elektroenergických zariadení a spojených služobností, za odplatu-

jednorazovú náhradu stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK, ktorá činí pre obec Uhrovec sumu vo výške 5,55 
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eur/m2, čo je pri výmere 55 m² dielu jednorazová náhrada celkom       

vo výške 305,25 eur, ktorú uhradí súkromný investor. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. i).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod týmto bodom. Nech sa páči, hlasujme. 

 

     ZA-28, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-7.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 14 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e   číslo 904/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

       tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. i) sme schválili, ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, uviesť ďalšie vecné bremeno pod bodom: 

  

 

 5. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku        

registra "C" parc. č. 1307/1 k. ú. Prievidza v prospech Stre-

doslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica.__ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem za slovo. V ďalšom bode ide o zriadenie vecného bremena,     

o ktoré požiadala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (SVS)         

v súvislosti so stavbou Prístrešok pre techniku Prievidza, ktorú 

realizovala Správa ciest TSK a kde bola v rámci stavebného objektu 

vybudovaná aj realizovaná preložka verejného vodovodu, kde je 

potrebné zriadiť vecné bremeno v prospech SVS, ktoré spočíva v povin-

nosti strpieť umiestnenie zariadenia verejného vodovodu spolu          

s pásmom ochrany v zmysle geometrického plánu, na dobu neurčitú,      

v prospech SVS, pričom sa navrhuje zriadenie vecného bremena 

bezodplatne, nakoľko povinným by bola Správa ciest TSK, ako 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. j).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod týmto bodom. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-29, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-6 poslanci. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 15 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e   číslo 905/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

       tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. j) sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, ďalšie vecné bremeno: 
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 5. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch   
registra "C" parc. č. 1045/1, 1045/2, 1046/1, 4007 k. ú. Tren-

čianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distribučnej,     

a. s., Bratislava.         __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

V ďalšom návrhu na schválenie zriadenia vecného bremena ide             

o povinnosť strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických 

zariadení v prospech Západoslovenskej distribučnej, za odplatu-

jednorazovú náhradu stanovenú v zmysle znaleckého posudku vo výške 

11.444,- eur pri výmere 1754 m². Ide o odplatu, ktorá je vyššia ako 

by bola v prípade Zásad hospodárenia s majetkom TSK. Ďakujem.  

p. predseda:  

Ďakujem otváram diskusiu k bodu číslo 5. k).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia, ako je stanovené pod bodom číslo 5. k), nech sa 

páči, pani poslankyne, páni poslanci. 

 

     ZA-28, PROTI-0, ZDRžALI SA-0, NEHLASOVALI-7 poslanci. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 16 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 906/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. k) sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, ďalšie vecné bremeno: 

 

 5. 

l) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného 
vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 4257, 4259 k.ú. 

Trenčianske Mitice v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

a.s., Bratislava.         __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. V ďalšom bode ide o posledné vecné bremeno, tentokrát 

zákonné vecné bremeno, ktoré vzniklo v súlade s § 11 Zákona              

o energetike na pozemkoch, registra C, p.č. 4257, 4259, k.ú. 

Trenčianske Mitice, v prospech Západoslovenskej distribučnej (ZD), 

Bratislava. Ide teda o zákonné vecné bremeno, ZD však súhlasila       

s náhradou za vecné bremeno, stanovenou v zmysle platných Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK, ktorá pre obec Trenčianske Mitice činí 

sumu vo výške 3,96 eur/m2, čo je pri celkovej výmere 45 m2 jednorazová 

náhrada vo výške 178,20 eur. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. l), nech sa páči. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 5. l). Nech sa páči, hlasujeme. 
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     ZA-29, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-6 poslancov. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 17 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 907/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. l) sme schválili. Nech sa páči, teraz bude 

nadobudnutie vlastníckeho práva pod bodom: 

 

 

5. 

m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku 
od Obce Nitrianske Pravno - pozemok registra "E", parc. č. 

5172/2, v k. ú. Nitrianske Pravno.      __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem za slovo. Vo februári tohto roku TSK požiadala obec 

Nitrianske Pravno o odkúpenie vyššie uvedeného nehnuteľného majetku, 

za účelom lepšieho využitia a majetkoprávneho usporiadanie vzťahu    

k pozemku, ktorého časť sa nachádza pod stavbami Centra sociálnych 

služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne, ktoré sú vo vlastníctve TSK,     

a na ktorých plánuje TSK rekonštrukciu. Všeobecná hodnota nehnuteľ-

ného majetku bola stanovená v zmysle prílohy č. 3 Všeobecne záväzného 

nariadenia 2/2022 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Nitrianske 

Pravno, vo výške 2.880,- eur, t.j. 20,- eur/m2. Predaj tohto majetku 

už obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v júni 2022 schválilo. 

Ak teda dôjde k schváleniu aj Zastupiteľstvom TSK za kúpnu cenu 

2.880,- eur, môže dôjsť k prevodu tohto majetku. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k bodu číslo 5. m). 

Ak nikto, tak uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia pod bodom číslo 5. m). Nech sa páči, 

hlasujeme. 

 

     ZA-31 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0 a NEHLASOVALI-4. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 18 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 908/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. m) sme schválili.  

Nech sa páči, predposledný bod: 

 

 

5. 

n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku 
nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísaného      

na LV č. 3191.          __ 
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. Predposledný bod, teda Návrh na schválenie prevodu 

prebytočného nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové 

Mesto nad Váhom, zapísaného na LV číslo 3191. TSK je teda výlučným 

vlastníkom nehnuteľného majetku, zapísaného na tomto liste 

vlastníctva, a to Stavieb: Sociálnej budovy bez súpisného čísla, 

vrátnica bez súpisného čísla, Skladu ÚH bez súpisného čísla, spolu 

s prislúchajúcimi pozemkami a príslušenstvom, ktorý je pre TSK 

prebytočným, a to na základe uznesenia Zastupiteľstva TSK z mája 

2022, ktoré rozhodlo o trvalej prebytočnosti a prevodov majetku 

formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), ktorá aj prebehla v termíne 

od 27. júla do 26. augusta 2022, kde všeobecná hodnota nehnuteľného 

majetku bola určená znalcom z marca 2022 na sumu 426.000,- eur.      

V lehote na predkladanie ponúk bola doručená 1 obálka, kde cenovú 

ponuku predložil záujemca, ktorý ponúkol sumu o 1.000,- eur vyššiu, 

čiže sumu 427.000,- eur, pričom záujemca splnil požadované podmienky 

OVS. Na základe vyššie uvedeného sa preto navrhuje odpredaj tohto 

nehnuteľného majetku v prospech záujemcu, za ponúknutú cenu 

427.000,- eur. Ďakujem. 

p. predseda:  

Otváram diskusiu k tomuto bodu číslo 5. n).  

Pán Baláž, mám len otázku - tie budovy sú bez súpisného čísla, to 

zas my budeme musieť dorobiť tie súpisné čísla.  

Mgr. Baláž:  

Pasportizácia.  

p. predseda:  

Pasportizácia, to zas bude trvať.  

Mgr. Baláž:  

Už vieme ako na to, pôjde to rýchlejšie.  

p. predseda:  

Nech sa páči do diskusie. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa         

do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené 

pod bodom číslo 5. n) ako Natália.  

 

     ZA-30 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-5. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 19 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 909/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

Uznesenie k bodu číslo 5. n) sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. 

Posledný bod, ktorý bol dnes doplnený, je vecné bremeno medzi 

Gymnáziom M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom a našimi dvomi 

školami. Nech sa páči. 

 

5. 

   o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na stavbe súp. 

č. 132 k. ú. Nové mesto nad Váhom v prospech Gymnázia M. R. 

Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.   _ 
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Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Áno, medzi dvoma školami. Taká bola aj požiadavka Fondu na podporu 

športu, teda zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v užívaní 

športovej infraštruktúry v prospech športového klubu, materskej 

školy, základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy so sídlom 

v okrese, v ktorom sa projekt nachádza, na účely organizácie 

športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo 

iného podujatia spojeného s pohybovou rekreačnou aktivitou fyzických 

osôb v oblasti telesnej kultúry a to počas obdobia 10 rokov, tzn., 

že Gymnázium v Novom Meste nad Váhom túto podmienku spĺňa, bude teda 

oprávnený z tohto vecného bremena, povinná bude SPŠ v Novom Meste 

nad Váhom. Pochopiteľne vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne s tým, 

že to bola požiadavka Fondu na podporu športu, že treba toto vecné 

bremeno zriadiť do 6 mesiacov od ukončenia projektu. V tomto prípade           

za ukončenie projektu v zmysle správy Fondu na podporu športu sa 

považuje deň 23. máj 2022. Navrhuje sa teda toto zriadenie v zmysle 

zmluvy, ktorá bola za účelom poskytnutia príspevku uzavretá medzi 

TSK a Fondom na podporu športu. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k poslednému majetkovému bodu 

5. o), nech sa páči. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené pod bodom číslo 5. o). Nech 

sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-31 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-4. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 20 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 910/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Uznesenie k bodu číslo 5. o) sme schválili, ďakujem veľmi pekne, 

panie poslankyne, páni poslanci. Tým pádom máme majetkový bod 5.     

za sebou. Pán Baláž má ešte jeden bod, a to bod číslo: 

 

 

6. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení fi-
nančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univerzitou 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne.        

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem za slovo. Ako je teda zastupiteľstvu známe, TSK plánuje        

v spolupráci s viacerými subjektmi, vrátane Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolupracovať pri uskutočniteľnosti, 

udržateľnosti a funkčnej koexistencie stredoškolsko-vysokoškolského 

areálu EDUTECH campus v Púchove, v rámci ktorého sa pripravuje 

zriadenie a prevádzka Inovačno-kreatívneho centra pre materiálový 
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výskum a dizajn na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a profilácia Spojenej 

školy v Púchove na strednú školu moderného typu, a to s využitím 

možností poskytovaných európskymi štrukturálnymi a investičnými 

fondmi, grantami, dotáciami a vlastnými zdrojmi, za účelom 

vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu      

a technologických inovácií. Za účelom deklarovania záujmu o spolu-

prácu bolo medzi TSK, Spojenou školou v Púchove, Trenčianskou 

univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, jej Fakultou priemyselných 

technológií v Púchove, mestom Púchov a ďalšími významnými 

zamestnávateľmi v regióne a zahraničnými partnermi, uzatvorené 

Memorandum o spolupráci, ktoré potvrdzuje tú skutočnosť, že ide        

o významný projekt nielen regionálneho, ale celospoločenského 

významu. S odkazom na predmetné memorandum sa TSK a Trenčianska 

univerzita A. Dubčeka v Trenčíne ako vlastníci nehnuteľnosti, kde 

teda časť areálu je vo výlučnom vlastníctve TSK, časť areálu-časť 

nehnuteľností je vo výlučnom vlastníctve Trenčianskej univerzity       

a časť nehnuteľnosti je v podielovom spoluvlastníctve oboch týchto 

inštitúcií v podiele 1/2, rozhodli teda uzavrieť zmluvu o združení 

finančných prostriedkov a o spolupráci, v ktorej sú špecifikované 

základné koordináty združenia finančných prostriedkov, ako aj 

vzájomnej spolupráce zmluvných strán, kde vlastne základná myšlienka 

je taká, že nehnuteľnosti, ktoré sú alebo stavebné objekty, ktoré 

budú vo výlučnom vlastníctve TSK, budú financované zo strany TSK, 

ktoré budú vo výlučnom vlastníctve univerzity, budú financované 

univerzitou a na tie spoločné stavebné objekty sa budú združovať 

tieto finančné prostriedky, a rovnako aj pri príprave projektovej 

dokumentácie. Táto bude vyselektovaná tak, aby Trenčianska 

univerzita ako aj TSK mohli čerpať granty na projekty a aby bola tá 

projektová dokumentácia dobre deliteľná práve na tie jednotlivé 

stavebné objekty. Taktiež definuje následnú údržbu a starostlivosť 

o tieto objekty po ich výstavbe. Navrhuje sa preto, keďže ide          

o združenie finančných prostriedkov, aby zastupiteľstvo uvedenú 

zmluvu prerokovalo a v prípade súhlasu ju schválilo. Zmluva bola 

súčasťou materiálov do zastupiteľstva a začiatkom septembta bola 

aktualizovaná po stretnutí s p. rektorom Trenčianskej univerzity. 

Ďakujem veľmi pekne. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, 

pán poslanec Habánik, rektor.  

doc. Ing. Habánik, PhD.:  

Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Návrh na udelenie súhlasu     

s uzatvorením zmluvy o združení finančných prostriedkov je jeden      

z ďalších krokov našej vzájomnej spolupráce medzi Trenčianskou 

univerzitou a TSK, po usporiadaní si vlastníckych podielov v areáli 

tohto stredoškolsko-vysokoškolského kempusu a podpísaním memoranda 

s významnými zamestnávateľmi, ale aj strednými školami aj vysokými 

školami, či už z domáceho prostredia alebo zo zahraničia. Prichádza 

fáza, kedy tento projekt chceme dostať do realizačnej podoby, tzn. 

začať spracovávať projektovú dokumentáciu, jednak pre územné 

rozhodnutie, jednak pre stavebné rozhodnutie tak, aby sme boli 



21 

 
pripravení na spustenie nového Operačného programu Slovensko v rámci 

integrovaných územných investícií alebo výziev z Plánu obnovy          

a odolnosti, alebo z iných grantových, či už domácich alebo zahranič-

ných sfér, preto vás chcem požiadať o podporu udelenia súhlasu          

s uzatvorením tejto zmluvy. Akonáhle ju dnes ratifikuje 

Zastupiteľstvo TSK, my sme v stredu na rokovaní akademického senátu 

našej univerzity pripravení potvrdiť tento zmluvný záväzok             

a následne potom koncom októbra na Správnej rade univerzity, a mohli 

by sme sa pustiť do tej realizačno-projektovej fázy. Ďakujem pekne. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne za príspevok. Tento projekt a financie na tento projekt 

chceme čerpať z budúceho Programového obdobia a ešte dodám, že jeden 

z tých projektov máme už vlastne teraz na našej Spojenej škole. 

Trenčianska župa bola úspešná s jedným z tých projektov, a to je 

výstavba úplne nových dielní aj s robotickým pracoviskom a ďalšími 

gumárenskými strojmi, čiže to sa musí dokončiť do konca budúceho 

roka a teraz sa vlastne robí projektová dokumentácia na ten internát, 

ktorý je veľmi dôležitý. Ja pevne verím, že tá spolupráca nielen 

medzi Trenčianskou univerzitou, TSK, ale hlavne tými ďalšími 

strednými školami z Fínska, z Nemecka, z Českej republiky, ale aj 

kľúčovými zamestnávateľmi v tomto regióne, či je to Continental, 

DISENT RODERD, … Rona sklárne a ďalší zamestnávatelia. Toto 

memorandum je otvorené, ktoré sme už podpisovali ešte pred letom     

v tomto roku a táto Zmluva o združení finančných prostriedkov 

naväzuje na memorandum tých ľudí, tých firiem, tých inštitúcií, ktoré 

som pred chvíľkou spomínal, takže toľko z mojej strany. Ešte niekto 

do diskusie prosím vás? 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia, že Zastupiteľstvo TSK súhlasí s uzatvorením tejto 

Zmluvy o združení finančných prostriedkov. Nech sa páči, panie 

poslankyne, páni poslanci, hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-2. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 21 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 911/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Uznesenie k bodu číslo 6. - Zmluvu o združení finančných prostried-

kov, sme schválili. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj p. Balážovi       

za uvedenie všetkých jeho bodov. Prejdeme k bodu číslo: 

 
 
7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2022.     ___ 
   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  
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p. predseda:  

Poprosím pani Ozimovú, aby predniesla svoje úvodné slovo k predlo- 

ženému materiálu. Nech sa páči. 

Ing. Ozimová:  

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, vážení hostia, kolegyne, kolegovia. V súlade 

s § 11 odst. 2, písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov vám predkladám Vyhodnotenie plnenia príjmov            

a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2022. Plnenie bežných príjmov 

k 30. 6. 2022 bolo v objeme 89.540.887,15 EUR, čo v percentuálnom 

vyjadrení predstavuje 50,45 % z rozpočtovanej sumy 177.480.711,- EUR. 

Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti mala hlavná kategória Daňové 

príjmy, s medziročným nárastom o takmer 6.149.000,- EUR. Nárast 

zaznamenala aj hlavná kategória Nedaňové príjmy o 828.000,- EUR, kde 

môžeme konštatovať, že hodnoty plnenia sa vrátili na úroveň spred 

koronakrízy, t.j. teda na úroveň roku 2019. Tento priaznivý vývoj 

bol navyše posilnený výsledkami dosiahnutými v rámci hlavnej 

kategórie Granty a transfery, kde bol zaznamenaný medziročný nárast 

v plnení o takmer 1.586.000,- EUR. Kapitálové príjmy boli k 30. 6. 

2022 plnené v objeme 5.579.881,03 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 13,51% z rozpočtovanej sumy 41.294.009,- EUR. V rámci 

predaja kapitálových aktív dosiahlo plnenie 5,2 % a v rámci ekono-

mickej kategórie Granty a transfery bolo plnenie na úrovni 13,23 %.  

Bežné výdavky boli k 30.6.2022 čerpané v objeme 79.986.635,04 EUR, 

čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,16 % z rozpočtovanej 

sumy 169.616.599,- EUR, a nárast oproti rovnakému obdobiu predchá-

dzajúceho roka takmer o 3.499.000,- EUR. Jednalo sa o plánovaný 

medziročný nárast, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho pro-

cesu v rámci predkladaného Návrhu rozpočtu na roku 2022-2024. 

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2022 čerpané v objeme 

14.561.630,27 EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 17,6 % 

z rozpočtovaného objemu 82.728.404,- EUR. 

Čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implemen-

tovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem 

čerpania 4.702.365,70 EUR, čo predstavuje 9,41 % z rozpočtovanej 

sumy 49.979.824,- EUR. Čerpanie výdavkov na realizáciu investičných 

akcií Úradu TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP)  

TSK dosiahlo objem 9.859.264,55 EUR, čo predstavuje 30,11 % z roz-

počtovanej sumy 32.748.580,- EUR. V rámci prvého polroku boli 

uhradené 2 splátky istiny úveru z ČSOB, a. s. v celkovom objeme 

1.121.026,- EUR v súlade so splátkovým kalendárom. Súčasťou 

predkladaného materiálu je aj monitorovanie rozpočtu TSK v Progra-

movej štruktúre. Materiál bol predložený na prerokovanie do všetkých 

komisií pri Zastupiteľstve TSK a taktiež aj Rade predsedov komisií. 

Ďakujem za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem pani Ozimovej za uvedenie tohto materiálu a otváram diskusiu 

k bodu číslo 7., nech sa páči. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť 

sa do diskusie a budeme hlasovať pani poslankyne, páni poslanci       

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 7. Vyhodnotenie plnenia príjmov 

a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2022. Nech sa páči, pani 
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poslankyne, páni poslanci, hlasujeme. 

 

     ZA-31 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-4. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 22 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 912/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Uznesenie k bodu číslo 7. sme schválili, ďakujem pekne. Ďakujem pani 

Ozimovej, vedúcej Odboru finančného za uvedenie tohto materiálu. 

Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo: 

 

 

8. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja            
    a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 až 2030.    

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: 

Keďže to mali poslanci k dispozícii, je to hrubý materiál, ja by som 

bol veľmi rád, ak by si mohla povedať, ako prebiehala príprava tohto 

materiálu, kto sa na ňom zúčastňoval, koľko ľudí to pripomienkovalo 

v rámci Trenčianskeho kraja, ale aj z pozície vlády a ďalších 

organizácií, združení, prečo tento Program hospodárskeho rozvoja       

a sociálneho rozvoja TSK schvaľujeme, že je tam aj Integrovaná územná 

stratégia súčasťou, atď.. Nemá zmysel teraz ísť do konkrétností, 

pretože by sme tu boli asi naozaj veľmi dlho, čiže prečo to robíme, 

akými procedúrami to všetko prešlo, toto treba povedať. 

Ing. Lamačková:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci. Dovoľte mi predložiť na schválenie 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK, ktorý kraj 

spracúva na základe zákona číslo 539/2008 o podpore regionálneho 

rozvoja. Zároveň je spracovanie dokumentu jednou z hlavných aktivít 

projektu Lepší Trenčiansky kraj, ktorý kraj realizuje v rámci 

Operačného programu Efektívna verejná správa a dokument bol 

spracovaný v spolupráci so SPECTRA, Centrom excelentnosti Slovenskej 

technickej univerzity, ktorá je oficiálnym spracovateľom tohto 

dokumentu. Dokument je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v Národnej stratégii - Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030. Je vypracovaný podľa Záväznej časti územno-

plánovacej dokumentácie TSK a podľa metodiky MIRRI SR. Hlavným 

dôvodom, prečo sme pristúpili k spracovaniu dokumentu, je 

ukončovanie aktuálneho Programového obdobia 2014-2020, ktoré sa teda 

predlžuje do roku 2023, na ktoré je naviazaná platnosť aktuálneho 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý platí do roku 

2023. Ďalšími dôvodmi je nové Programové obdobie, na ktoré sa treba 

pripraviť a strategický rozvoj kraja zosúladiť so strategickými 

plánmi rozvoja SR a Európskej únie tak, aby sme mohli čerpať ďalšie 

financie z eurofondov. Samozrejme je potrebné zohľadniť nastupujúcu 
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problematiku klimatickej zmeny, priemyselnú revolúciu a v neposled-

nom rade v našom prípade transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra. 

Počas spracovania dokumentu aj celkove počas všetkých procesov         

v posledných rokoch je zrejmé, že je nutné pre rozvoj kraja podpo-

rovať územnú spoluprácu, preto sme vytvorili pre spracovanie 

programu a zároveň pre spracovanie Integrovanej územnej stratégie 

Radu partnerstva a na ňu naviazané strategicko-plánovacie regióny      

a tematické komisie, ktoré sa podieľali na príprave celého dokumentu, 

organizovalo sa množstvo stretnutí. Bohužiaľ v covidovom období 

takmer všetky online alebo písomne, zbierali sme zámery z územia, 

ich cieľ rozvoja, komunikovali sme celý program tak, aby odrážal to, 

čo naozaj samosprávy, ale aj neziskový sektor a odborná verejnosť 

požadujú a očakávajú, že sa v našom kraji v najbližších rokoch stane. 

Hlavným cieľom kraja je pre roky 2022-2030 úspešná transformácia 

kraja na inovatívnu zelenú regionálnu ekonomiku s vysokou odolnosťou 

voči dopadom klimatickej zmeny, s dostupnou a ekologickou integro-

vanou dopravou, na kraj poskytujúci kvalitné dostupné služby svojim 

obyvateľom s využitím partnerstiev spolupráce. Takto sformulovaný 

cieľ v sebe obsahuje všetky kompetenčné oblasti kraja a zároveň 

zameriava rozvoj kraja do oblastí, v ktorých už prebiehajú výrazné 

rozvojové aktivity a je žiadúce v nich pokračovať, napr. v oblasti 

stredného školstva, v prepájaní školstva s trhom práce, podporou 

inovácií a kreatívneho potenciálu, podporu rozvoja cestovného ruchu, 

ale z pohľadu samosprávneho kraja aj zdravotníctvo, sociálne služby, 

dopravnú infraštruktúru, dopravnú obslužnosť a ďalšie oblasti. 

Dokument je v členení, s ktorým ste sa oboznámili, tomu sa nebudem 

zbytočne venovať. Dokument bol na dobu 30 dní zverejnený na webovom 

sídle kraja na pripomienkovanie verejnosťou, spolu bolo predložených 

82 pripomienok, z toho 32 nebolo akceptovaných. Neakceptované pripo-

mienky boli najmä tie, ktoré navrhovali zmeny nad rámec pôsobnosti 

dokumentu kraja a požadovali rozpracovanie až na úroveň PHSR obcí, 

čo teda je nerelevantné pre dokument tohto typu. Najväčšiu časť 

neakceptovaných pripomienok predstavovali pripomienky Ministerstva 

dopravy, ktoré požadovalo vypustenie požiadaviek modernizácie 

dopravnej infraštruktúry, ktoré sa nezhodovali s investičným plánom 

ministerstva, čo ale bolo posúdené ako neopodstatnené a nie je to 

dôvod na odstránenie požiadavky územia zo strategického dokumentu. 

Všetky pripomienky, ako aj ich vyhodnotenie sú dostupné na webovom 

sídle kraja. Je tam zverejnený celý zoznam pripomienok aj to, akým 

spôsobom sme sa s nimi vysporiadali. Dokument tohto typu a tým, že 

je financovaný príspevkom z eurofondov podlieha posudzovaniu vplyvov 

na životné prostredie, preto bolo 26. augusta predložené na Okresný 

úrad v Trenčíne oznámenie o strategickom dokumente a očakávame ďalší 

postup zo strany okresného úradu v procese posudzovania vplyvov. 

PHRSR kraja nadobudne účinnosť až po ukončení procesu SIEA, 

schválenie dokumentu v znení, v akom je predložený na posudzovanie 

je ale potrebné zastupiteľstvom kraja už teraz. Zároveň dokument je 

možné aktualizovať, aktualizácia bude vykonaná podľa potreby           

v prípade vzniku okolností, ktoré si ju vyžiadajú, aktualizáciu 

dokumentu rovnako schvaľuje potom Zastupiteľstvo TSK. Samostatný 

cyklus je nastavený pre akčný plán, ktorý bude aktualizovaný raz 
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ročne, rovnako podlieha schvaľovaniu Zastupiteľstvom TSK, pričom 

súčasťou aktualizácie bude vyhodnotenie predchádzajúceho obdobia, 

teda predchádzajúceho kalendárneho roka. Neoddeliteľnou súčasťou, 

ktorá ešte stále je v spracovaní, nakoľko metodické pokyny a metodika 

k spracovaniu Integrovanej územnej stratégie meškajú zo strany 

ministerstva, Integrovaná územná stratégia je stále v spracovaní, 

akonáhle bude dopracovaná a schválená Radou partnerstva, stane sa 

neoddeliteľnou súčasťou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja. Túto prílohu už samostatne zastupiteľstvo kraja neschva-

ľuje, o jej znení rozhoduje Rada partnerstva. Samozrejme zastupiteľ-

stvo má možnosť dávať pripomienky a teda posunúť svoje požiadavky 

naopak na schválenie Rade partnerstva. Zastupiteľstvo TSK zároveň 

predkladaným uznesením zaväzuje Úrad TSK k pravidelnej aktualizácii            

a vyhodnocovaniu dokumentu a akčného plánu. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 8.. Je to naozaj 

strategický dokument, ktorý potrebujeme schváliť aj zastupiteľstvom. 

Od neho sa potom bude odvíjať aj rozvoj TSK nielen v tých 

kompetenciách, ktoré má ako župa, ale aj mestá, obce a rôzne ďalšie 

organizácie, ktoré sú tu, združenia, atď., pripravoval sa 2 roky.  

Ing. Lamačková:  

Od novembra 2020. 

p. predseda:  

Takže presne skoro 2 roky pracovalo na tom koľko ľudí, nevieme to 

odhadnúť? 300-400 ľudí. 

Ing. Lamačková:  

V tých deviatich SPR je to okolo dvesto ľudí + tematické skupiny, 

ktorých je 7, každá má zhruba 15-20 členov a teda odborný tím SPECTRA 

a odborný tím TSK, čiže naozaj sa dostávame až k nejakým 350 osobám. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne. Pán poslanec Habánik, nech sa páči. 

doc. Ing. Habánik, PhD.:  

Len jednu otázku sa chcem spýtať na Radu partnerstva, že ak prijmeme 

tento dokument PHRSR, či bude mať Rada partnerstva ešte svoje 

opodstatnenie, bude sa stretávať, alebo aká je náplň do budúcna. 

Ďakujem.  

Ing. Lamačková:  

V priebehu spracovania sa stalo to, že integrovaná územná stratégia 

sa ako keby oddelila od PHRSR, kde na začiatku spracovania bolo 

požadované, aby to bol jeden a ten istý dokument. Integrovaná územná 

stratégia sa stala samostatnou prílohou, o ktorej teda bude Rada 

partnerstva rozhodovať, v rámci tejto stratégie budú nastavené 

samostatné projektové balíčky, ktoré budú podliehať schvaľovaniu nie 

ministerstva, ale práve Rady partnerstva, ktorá bude dohliadať        

na to, aby sa projekty realizovali tak, ako ich vyžaduje územie, aby 

sa nemuseli prispôsobovať dopytovým výzvam. 

p. predseda:  

Pán poslanec Škultéty, nech sa páči. 

PhDr. Škultéty:  

Ja sa chcem len opýtať, tie pripomienky či som správne zachytil, 

Ministerstvo dopravy dalo pripomienku, že ten náš plán obnovy 
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železničnej dopravy nie je v súlade s ich plánom?  

Ing. Lamačková:  

V podstate nás žiadali o odstránenie z Akčného plánu všetkých 

dopravných projektov, ktoré nie sú v súlade s ich aktuálne schváleným 

investičným plánom. Ide o ten rozpor, že vlastne územie žiada lepšie 

napojenia na diaľnice, žiada doplnenie cestnej siete, žiada 

rekonštrukcie a v podstate Ministerstvo dopravy nás ako keby oslovilo 

s tým, aby sme si to upratali na ten rozsah, ako plánuje Ministerstvo 

dopravy robiť. V podstate nie aby oni reagovali na požiadavky kraja, 

ale aby sa kraj prispôsobil tomu, čo plánuje ministerstvo, preto sme 

tieto pripomienky vyhodnotili ako neopodstatnené. 

p. predseda:  

Nech sa páči, ešte niekto do diskusie? 

Ak nikto, uzatváram možnosť, hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené pod bodom číslo 8.. Nech sa 

páči, pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme. 

 

     ZA-32 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-3. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 23 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 913/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Uznesenie k bodu číslo 8. sme schválili, ďakujem vám veľmi pekne. 

Ešte spomeniem, že je to uznesenie aj ukladacie pre Úrad TSK z vašej 

strany ako poslancov, sa bude zabezpečovať a monitorovať hodnotenie 

plnenia tohto programu, bude sa každoročne pravidelne každý rok 

predkladať Zastupiteľstvu TSK odpočet plnenia toho akčného plánu, 

ktorý je súčasťou tohto PHRSR TSK a raz za rok, najneskôr v termíne 

predloženia návrhu Rozpočtu TSK, takže poslanci budú mať informácie 

o tom, ktoré veci sa plnia, ktoré veci sa neplnia. Prejdeme k bodu 

číslo: 

 

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu     
"Enriching the Classroom with Technology" v rámci programu 

Erasmus+ realizovanému Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožer-

ského, Matice slovenskej 16, Prievidza.      

Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Hančin, PhD.: 

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani podpred-

sedníčka, vážení páni podpredsedovia, vážení poslanci, kolegovia, 

hostia. Dovoľte, aby som vám predložil návrh na poskytnutie 

finančných prostriedkov k projektu "Enriching the Classroom with 

Technology" v rámci projektu Erasmus+, realizovanému Gymnáziom 

Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej, Prievidza. Orga-

nizácia sa zapojila do projektu, hlavným cieľom projektu je poskytnúť 

príležitosť rozvíjať medzikulturálne porozumenia a možnosť učenia 
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sa jazykov pre zamestnancov a žiakov, integrovať technológie          

do vyučovacích hodín a zvýšiť záujem študentov o predmety, rozšíriť 

zručnosti, používanie rôznych druhov softwéru, aplikácie a zábavných 

foriem, použitia tabletov a mobilných telefónov priamo pri výučbe, 

pozdvihnúť úroveň pri využívaní moderných informačno-komunikačných 

technológií rôzneho druhu v jednotlivých vyučovacích hodinách. 

Projekt je financovaný nasledovne: maximálna výška grantu 

26.784,- EUR, z toho záverečná platba 20 %. Organizácia požiadala 

zriaďovateľa o poskytnutie sumy týchto 20 %, čo činí 5.357,- EUR       

na predfinancovanie záverečnej platby projektu. Po zúčtovaní pro-

jektu predmetnú čiastku poukáže späť zriaďovateľovi. V prípade, že 

organizácia prekročí výdavky na projekt, alebo záverečná platba 

nebude zrealizovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, 

znáša tieto výdavky organizácia z iných zdrojov a finančné 

prostriedky poskytnuté TSK poukáže v plnej výške. Na základe 

uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu TSK návrh na poskytnutie 

finančných prostriedkov v sume 5.357,- EUR. Ďakujem pekne.  

p. predseda:  

Ďakujem pekne za uvedenie bodu číslo 9., otváram diskusiu. Pani 

podpredsedníčka Porubcová a zároveň riaditeľka tejto školy, nech sa 

páči. 

PaedDr. Porubcová:  

Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, nechcem 

zdržovať, lebo čas je vzácny, iba vám chcem povedať o týchto 

projektoch Erasmus+, ktoré robia aj stredné školy na Slovensku. Nie 

je prvý, do ktorého sa naše gymnázium zapojilo, alebo ktorého je 

tvorcom, lebo my sme tá škola, ktorá túto skupinu organizuje a vedie 

a chcem povedať, že okrem nás, ktorí zastupujeme Slovensko sú v tom 

projekte zúčastnení Portugalci, Taliani, zo Sardínie a Turci. Pre 

mňa je dôležité to, aby ste vedeli, že opakovane, tá vedomosť z toho 

vyplynie, že naše deti sú vo všetkých segmentoch najlepšie, sú 

najlepšie vychovaní, najlepšie vedia po anglicky, sú najflexibil-

nejší, naozaj máme veľmi múdre a šikovné deti a takto ich podporiť 

je vynikajúca vec. Ešte stále pretrváva v spoločnosti ten pocit,      

u mladých ľudí našťastie už menej, keď prídeme kamkoľvek, že my to 

máme horšie a tu sa horšie žije a vieme menej ako oni. Vôbec to tak 

nie je, naše deti sú vo všetkých veciach, v ktorých sa môžme 

porovnávať, ďaleko najlepšie a hovorím to naozaj objektívne a rada. 

Ďakujem pekne. 

p. predseda:  

Áno, ďakujem pani podpredsedníčka za príspevok, ešte sa spýtam, je 

ešte niekto do diskusie k tomuto bodu číslo 9.?  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa diskusie a budeme hlasovať      

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 9.. Nech sa páči, hlasujeme, pani 

poslankyne, páni poslanci. 

 

     ZA-28 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-7. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 24 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 914/2022 

    



28 

 
      (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Uznesenie k bodu číslo 9. sme schválili, ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím pána Hančina ešte o uvedenie bodu číslo: 

 

 

10. Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  
   v TSK za školský rok 2021/2022.       

   Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb. školstva a kult. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.:  

Ďakujem pekne, dovolím si vám predložiť Návrh na vyhodnotenie 

Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK v školskom roku 

2021-2022. Vyhodnotenie stratégie sa predkladá každoročne v súlade 

s ustanovením 31 odseku 1, zákona 61/2015 o odbornom vzdelávaní        

a príprave na povolanie, v znení neskorších predpisov. Predkladaný 

materiál schválila Komisia školstva a kultúry, Rada predsedov 

komisií a Krajská rada pre odborné vzdelávanie.  

Analytická časť je aktualizovaná o prehľad škôl a školských 

zariadení, o počte žiakov v školskom roku 2021/2022, je východiskom 

pre Plánovaciu časť, ktorá stanovuje 2 hlavné ciele na zlepšenie 

ponuky odborov a kvalitu a atraktivitu vzdelávania za účelom 

zvyšovania uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce. 

Plánovaná časť pozostáva z 9 kľúčových priorít. Každá kľúčová 

priorita má svoje špecifické ciele, regionálna stratégia obsahuje 

vyhodnotenie každého špecifického cieľa, vybrané špecifické ciele 

majú svoje indikátory výsledku, ktoré sú vyhodnotené v Akčnom pláne. 

Pri optimalizácii sietí stredných škôl sa v územnej pôsobnosti TSK 

rozpisuje 20 % žiakov, aj sa rozpísalo do prvých ročníkov na gymná-

ziá, do siete škôl sa zaradilo 6 nových odborov vzdelávania, zvýšil 

sa počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia          

na mäkké zručnosti, tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž 

medzi školami, vyhodnocoval sa počet škôl, v ktorých sa realizuje 

celoživotné vzdelávanie, počet žiakov na škole s celoslovenskou 

pôsobnosťou sa takisto zvýšil, počet oblastí, na ktoré školy vypra-

covali samohodnotiace správy. V súvislosti so vzdelávaním pre 

potreby trhu práce sa zvýšil počet žiakov v systéme duálneho 

vzdelávania. Medzi kľúčové priority patrilo aj zapájanie škôl         

do projektov podporených spolufinancovaním TSK, spolu to bolo 30 

stredných škôl. Z 25 indikátorov sa nám nepodarilo naplniť len 2,    

a to Podiel žiakov v H-odboroch, bolo ich 14,55, plán bol 15,3%       

z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl, ale podpore 

plnenia tohto indikátora by malo pomôcť zastupiteľstvom schválené 

krajské štipendium. Momentálne evidujeme nárast približne o 2% 

žiakov. 

Druhý indikátor, ktorý sa nepodarilo splniť z tých 25 je počet 

oblastí, na ktoré stredné školy vypracovali samohodnotiace správy, 

ale počet oblastí je menší oproti plánu. Je to v dôsledku Covid-19, 

pretože na školách nemohli prebehnúť návštevy medzi školami. Záverom 
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možno konštatovať, že sa v školskom roku 2021/2022 podarilo splniť 

skoro všetky indikátory výsledku a tak naplniť kľúčové priority.    

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu TSK Návrh              

na schválenie Vyhodnotenia strategického dokumentu. Ďakujem pekne 

za slovo. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne za uvedenie vyhodnotenia tejto stratégie. 

Vlastne to je prvýkrát, tá nová.  

Ing. Hančin, PhD.:  

Áno, prvýkrát musíme ísť podľa tých špecifických cieľov a indikátory, 

áno, iným spôsobom sa to robí. 

p. predseda:  

Bola schválená aj na Krajskej rade pre odborné vzdelávanie. 

Ing. Hančin, PhD.:  

Aj na komisiách a Rade predsedov.  

p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 10., nech sa páči. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 10.. Nech sa páči, pani 

poslankyne, páni poslanci, hlasujeme, že Zastupiteľstvo TSK 

schvaľuje Vyhodnotenie regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania 

TSK za školský rok 2021/2022.  

 

     ZA-25 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0 a NEHLASOVALO-10. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 25 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 915/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Uznesenie k bodu číslo 10. sme schválili. Ďakujem veľmi pekne pánovi 

Hančinovi, aj vám pani poslankyne, páni poslanci. Prejdeme k bodu 

číslo: 

 

 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2021.    

Predkladala: PhDr. Eva Dudová Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: 

Túto výročnú správu predloží pani doktorka, teda doktorka už dávno, 

ale už pani Eva Dudová Frývaldská, výkonná riaditeľka KOCR Trenčín 

región, takže gratulujeme aj k tomu sobášu. Dúfam, že vám to vyjde 

na celý život, nech sa páči, máte slovo. 

PhDr. Dudová Frývaldská:  

Ďakujem vám veľmi pekne. Príjemný dobrý deň, pán predseda, pani 

podpredsedníčka, páni podpredsedovia, milé pani poslankyne, páni 

poslanci, kolegovia, hostia. Dovoľte mi, aby som vám prezentovala 

Výročnú správu krajskej organizácie cestovného ruchu za uplynulý 

rok, resp. tie hlavné aktivity, ktoré sme vyvíjali na podporu 

cestovného ruchu v kraji. Veľmi intenzívne sa venujeme propagácii 
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turistických atraktivít, najmä v online priestore, vytvorili sme 

turisticko informačný portál, ktorý pravidelne updatujeme a dopĺňame 

informáciami tak, aby turisti, ktorí navštívia Trenčiansky kraj 

mali, čo najviac informácií a čo najčerstvejších. Minulý rok našu 

stránku navštívilo viac ako 45 000 návštevníkov. Rovnako intenzívne 

propagujeme Trenčiansky kraj na sociálnych sieťach, v rámci siete 

Facebook naše príspevky a tipy na výlet videlo viac ako 592 000 

návštevníkov, čo sa týka Instagramu, to bolo viac ako 97 000.  

V rámci printovej propagácie pokračujeme vo vydávaní dvojmesačníka 

Trenčín región, ktorý určite všetci dobre poznáte, distribuujeme 

dvojmesačník do každej obce v kraji a do každého mesta. Taktiež sme 

propagovali kraj v rámci PR-článkov v rôznych mienkotvorných 

týždenníkoch a časopisoch v rámci celého Slovenska, či už to bolo 

SME, Pravda, Nový čas alebo regionálne týždenníky MY. Zameriavali 

sme sa najmä na propagáciu kúpeľníctva v jesennej a zimnej sezóne, 

nakoľko v minulom roku ešte u ľudí rezonovalo ochorenie covid a náš 

kraj sa môže pýšiť tým, že má 3 kúpeľné mestá, ktoré sú vhodné ako 

medicínske zariadenia práve na liečenie či už postcovidového 

syndrómu alebo vedia pôsobiť aj preventívne proti tomuto ochoreniu. 

Preto sme vytvorili intenzívnu mediálnu kampaň práve na podporu 

kúpeľníctva v kraji. V rámci tejto kampane sme natočili aj 

prezentačné video, ktoré prezentovalo kúpele Nimnica, Trenčianske 

Teplice a Bojnice. Podarilo sa nám natočiť aj ďalšie video s názvom 

Matúšova zem, ktoré prezentovalo národné kultúrne pamiatky, hrady     

a hradné zrúcaniny v kraji, aby sme ľudí a našich návštevníkov 

motivovali k spoznávaniu nášho kultúrneho dedičstva práve v rámci 

letnej sezóny. Čo sa týka infraštruktúrnych projektov v rámci celého 

kraja sme osadili informačné tabule pred hrady a hradné zrúcaniny, 

vďaka ktorým si návštevník môže porovnať súčasnú podobu hradu s jeho 

podobou v minulosti. Sú to hypotetické rekonštrukcie hradov a tento 

projekt, naň sme naozaj mimoriadne pyšní, nakoľko sa teší veľkej 

obľube u návštevníkov. 

Vydali sme aj nové propagačné materiály, ktoré máte aj pred sebou, 

je to kúpeľná brožúra, ktorá je v troch jazykových mutáciách práve 

v rámci mediálnej kampane na podporu kúpeľníctva. Organizovali sme 

množstvo letných súťaží na podporu domáceho cestovného ruchu            

a taktiež sme vybrali a ocenili tých najlepších podnikateľov            

a prevádzkovateľov zariadení v cestovnom ruchu, čo je mimoriadne 

dôležité práve v tomto covidovom období, aby sme ocenili prácu 

zamestnancov v cestovnom ruchu. 

Neustále spolupracujeme s Centrálou cestovného ruchu Východní 

Morava, ktorá je naším dlhoročným partnerom a spoločne realizujeme 

v rámci programu Interreg-cezhraničná spolupráca niekoľko projektov, 

jedným z nich je aj vytvorenie brožúry-publikácie o hradných 

zrúcaninách, ktorú máte tiež pred sebou a je to taký darček pre vás 

od nás. Ďalším veľkým projektom je osadenie infokiosku v rámci cyklo-

trasy Vážskej cyklomagistrály, ktorý bude osadený tento rok pri 

kúpalisku Nemšová. 

Čo sa týka návštevnosti ubytovacích zariadení Trenčianskeho kraja, 

porovnávame najmä čísla od roku 2019, kedy to bolo obdobie pred 

pandémiou a tie čísla návštevnosti boli vysoké. Bohužiaľ, tá 
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tendencia je, že návštevnosť klesá, ale je to vlastne trend 

celosvetový. Nevyhol sa ani nám. Čo sa týka návštevnosti, tak pred 

covidovým obdobím to bolo v roku 2019 viac ako 419.000 návštevníkov. 

V minulom roku to bolo len viac ako 180 000. 

Ja vám ďakujem za pozornosť a na záver by som vám ešte chcela pustiť 

práve video, ktoré sme natočili na podporu kúpeľníctva, nech sa páči. 

p. predseda:  

Neviem, či to mala byť pozvánka pre nás, pre poslancov aj poslankyne 

do kúpeľov. To je všetko na úvod, čo ste uviedli. Takže nech sa 

páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

PhDr. Dudová Frývaldská:  

Materiál bol na Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. 

p. predseda:  

Nech sa páči, pani Bočincová prvá a potom Štefan Škultéty,              

do diskusie. 

Mgr. Bočincová:  

Pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Ja by som chcela z celého 

srdca poďakovať celej Krajskej organizácii cestovného ruchu, akým 

úžasným spôsobom dokážu propagovať náš Trenčiansky samosprávny kraj. 

Je to pre nás veľká pomoc, ja napr. strašne rada čítam vaše noviny 

a roznášam ich všetkým mojim kamarátom, známym a chcela by som, aby 

ste poďakovali aj svojim spolupracovníkom, pretože nie je vás veľa 

a robíte úžasnú prácu, a za to vám z celého srdca ďakujem. 

p. predseda:  

Áno, ďakujeme za pochvalné slová. Štefan Škultéty, nech sa páči. 

PhDr. Škultéty:  

Ďakujem. Ja mám 2 otázky, jedna sa týka samotného fungovania KOCR, 

teda, či vidíte nejaké limity alebo obmedzenia v tom, ako pripra-

vujete marketingové stratégie, ktoré vám robia problémy z hľadiska 

toho, čo máte komunikovať, a čo je hlavným cieľom KOCR-ky. Ak sú 

také, či ich vidíte a viete ich pomenovať. Druhá vec je skôr ohľadom 

tých sociálnych sietí, čo ste spomenuli, že na Facebooku je nejakých 

54.000 followerov myslím, ale druhá sociálna sieť je Instagram, tam 

je to zhruba iba 1400. Či máte nejaký plán sa popasovať s týmto, 

lebo veľká časť ľudí odchádza z Facebooku na Instagram, dnes ten 

marketing je najmä o obrázkoch, krátkych videách, že či s týmto nejak 

pracujete, ďakujem. 

PhDr. Dudová Frývaldská:  

Ďakujem za otázku, oni spolu tak súvisia, lebo v podstate tie limity 

propagácie sú najmä finančné a keďže sme závislí nielen teda           

od príspevku TSK, ale aj od dotácie Ministerstva dopravy, ktorá nám 

bola aj tento rok krátená, dá sa povedať veľmi bezdôvodne, ako pani 

poslankyňa spomenula náš dvojmesačník, ktorý je veľmi obľúbený, ale 

napr. na ministerstve si povedali, že nám zoberú 10.000,- práve      

na tvorbu tohto dvojmesačníka, čo nás veľmi ovplyvnilo, takže sme 

museli  presúvať rozpočtové položky a zostalo nám potom menej         

na propagáciu, aj na tú online, čiže keď nemáme peniaze na mediálne 

kampane, tak potom ťažšie získavame followerov, to poznáte určite. 

Uvidíme, čo nám prinesie budúci rok a či tá dotácia príde v plnej 

výške, ako si požiadame z ministerstva a či budeme môcť robiť kampane 

aj vo vyššej hodnote finančnej. Keď sme začínali s KOCR, tak sme 
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mali kempane vo výške 150.000,-, ale bohužiaľ tie financie už           

v takomto rozsahu nemáme. Takže to sú tie limity, ktoré vidíme.  

p. predseda:  

Ešte ten Instagram verzus Facebook. 

PhDr. Dudová Frývaldská:  

Áno, ono je to vlastne spojené, lebo viacej financií venujeme          

na Facebook a uvidíme, ako sa nám to podarí v budúcom roku 

popresúvať, lebo máte pravdu, že ten Instagram ide do popredia          

a Facebook sa nám posúva do úzadia. 

p. predseda:  

Dobre ďakujem, Erich Dvonč, nech sa páči. 

p. Dvonč:  

Vážený pán predseda, pani podpredsedníčka, pán podpredseda, vážení 

kolegovia. So záujmom som si pozrel video, ktoré ste tu spravili      

a je veľmi pekné a pôsobivé. Trošku mi chýba jedna vec a keďže my 

sme z okresu Partizánske, my máme aj v Partizánskom jedny kúpele, 

ktoré by sa zišlo možno aj trošku spropagovať, takže nabudúce by som 

poprosil, aby ste sa pozreli aj na tú mapu širšie a možno aj k nám 

sa zaviedli svoj pohľad. Takže len toľko, ďakujem pekne. 

p. predseda:  

Áno, s faktickou ešte na Ericha Dvonča p. Jožko Božik, nech sa páči. 

doc. PaedDr. Božik, PhD.:  

Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia. Zámerne som k tomuto 

nevystúpil, lebo túto diskusiu máme za sebou. Nie je možné porovnávať 

kúpele, a to si plne uvedomujem, ako sú Bojnice, Trenčianske Teplice 

a Nimnica s Malými Bielicami, čiže toto sme si aj hovorili vo väzbe 

na štruktúru poskytovaných služieb, atď.. My sme tu boli dokonca ako 

taký zájazd pre kolegov z mestského úradu, toto video im bolo púšťané 

a možno čakali, kedy poviem, že kde sú Malé Bielice. V každom prípade 

to video je kvalitné, ale ja som chcel povedať k tomuto, že tie Malé 

Bielice do kontextu tých kúpeľov nepatria. Hovoríme o tom, že keď 

máme čo ponúknuť, máme veľa atraktivít, patria tam aj kúpele Malé 

Bielice, ale sú niekde inde úrovňovo, ako sú Nimnica, Trenčianske 

Teplice a Bojnice, preto som tú tému ani neotváral a to video som 

hodnotil ako veľmi dobré. V každom prípade, ak som pri slove a ak 

dovolíš, pán predseda, jednu vec chcem spomenúť, lebo my momentálne 

riešime otázky, že či Instagram alebo Facebook a pod., a koľko dáme 

do reklamy peňazí, pretože Trenčiansky kraj je krásny, buduje sa      

a má svoje pozoruhodnosti ako prírodné, tak aj kultúrne. Ja trošku 

z iného súdka, chcem oceniť KOCR za aktivity v kultúrnych a hodnoto-

vých otázkach. Možnože viete a možnože nie, ja som to spomínal, KOCR  

bola zastúpená a bol som prítomný aj ja na tej akcii v Zlíne, kde    

Zlínsky kraj, ktorý spolupracuje s TSK, dostal certifikát Rady Európy         

za Kultúrnu cestu cyrilometodskú. Je to prvá slovanská cesta, ktorá 

v kultúrno-etických otázkach pre nás ako Slovákov, ale aj Slovanov 

znamená veľmi veľa, o to viacej, že budúci rok si pripomíname 1160. 

výročie príchodu vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda a tá práca, 

ktorá bola urobená v súčinnosti so Zlínskym krajom, je jedinečná      

a je vysoko hodnotená na úrovni celej Európskej únie a mňa teší to, 

že svoj diel práce tam odviedla aj naša KOCR. Toto asi nie je veľmi 

dôležité pre Facebook a Instagram, ale je to dôležité pre budúce 
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generácie, pretože základom formovania hodnotovej samosprávy          

a hodnotovej občianskej spoločnosti je úcta k histórii, jej poznanie, 

jej rozvíjanie a rozširovanie poznatkov smerom k ďalším generáciám. 

A v tomto prípade považujem prácu KOCR za mimoriadne dôležitú a chcem 

sa za ňu poďakovať. Bol som osobne prítomný na udeľovaní certifikátu 

Rady Európy a bol som hrdý na to, že Trenčiansky samosprávny kraj  

a teda aj naše mesto Partizánske, ktoré je súčasťou tohto územia, 

je súčasťou tohto jedinečného prvého veľkého slovanského projektu 

na úrovni Európy, nielen Európskej únie, ale Európy ako kontinentu, 

takže veľmi pekne ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem vám, pán podpredseda. Nech sa páči, Zuzana Máčeková.  

Ing. Máčeková: 

Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, milá Evka. Ja som 

veľmi rada, že môžem na záver skonštatovať, že nielen tí, ktorí 

pracujeme v Komisii regionálneho rozvoja, sme spokojní s prácou 

regionálneho rozvoja a komisie, KOCR-ky a ja chcem veľmi pekne aj      

z pozície starostky poďakovať za spoluprácu, ktorú máte spolu           

s miestnou samosprávou, s primátormi, starostami, pretože vždy 

nájdeme u vás pochopenie, keď potrebujeme niečo odprezentovať a teším 

sa na nové finančné zdroje, ktoré určite nám pomôžu v novom 

Programovom období ešte vylepšiť túto našu spoluprácu. Takže veľa 

úspechov a veľké ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčke Komisie regionálneho rozvoja 

za vystúpenie. Ešte niekto prosím vás do diskusie k tejto výročnej 

správe? Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia - Zastupiteľstvo TSK prerokovalo a berie 

na vedomie Výročnú správu KOCR Trenčín región za rok 2021. Nech sa 

páči, hlasujeme, pani poslankyne, páni poslanci.  

 

     ZA-29, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-6. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 26 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 916/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Uznesenie k bodu číslo 11. sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. 

Prejdeme k bodu číslo 12., ktorý je personálnym bodom, a to je: 

 

 

12. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.           

    Predkladal: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK 

a) Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho       

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 

37915568.          __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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p. predseda: 

Jedná sa o pozíciu riaditeľa Správy ciest TSK, o riaditeľa NsP Myjava 

a o riaditeľa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Tieto materiály 

predloží riaditeľ úradu pán Marek Briestenský, povie o tých 

procedúrach všetkých, ktorými to celé prešlo a ja poviem len jednu 

vec, že všetci traja kandidáti, alebo ktorí teda majú byť zvolení 

zastupiteľstvom, sú tu k dispozícii v prípade nejakých ďalších 

otázok, ktoré budete mať na týchto kandidátov. Nech sa páči, pán 

riaditeľ.  

Ing. Briestenský:  

Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážená pani 

podpredsedníčka, vážení páni podpredsedovia, pán hlavný kontrolór, 

pani poslankyne, páni poslanci, kolegyne, kolegovia, hostia. 

Dovoľte, aby som predložil na rokovanie zastupiteľstva bod číslo 

12., ktorý je rozložený do troch častí - a), b) a c).  

a) Návrh na menovanie riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, Trenčín.  

Výberové konanie bolo vyhlásené 4. 5. 2022, následne bola menovaná 

výberová komisia, zložená z 5 členov - 3 boli zástupcovia Úradu TSK, 

a to konkrétne ja-Marek Briestenský, Ing. Ozimová, ako vedúca Odboru 

finančného a Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru dopravy Úradu TSK 

ako predseda komisie + 2 zástupcovia organizácií, tzn. za Správu 

ciest tam bol pán Milan Magát ako zástupca zamestnancov Správy ciest 

TSK a externá organizácia - za IVSC Žilina tam bol pán Ing. Stanislav 

Lališ. Do výberového konania sa prihlásili 3 záujemcovia, konkrétne 

podľa abecedného poradia - pani Ing. Balažovjechová, pán Ing. Karkuš 

a pán Ing. Valovič. Výberové konanie prebehlo 22.8. na Úrade TSK. 

Všetci prihlásení účastníci splnili podmienku účasti na výberovom 

konaní, následne komisia si vypočula jednotlivé projekty 

jednotlivých uchádzačov a v tajnom hlasovaní rozhodla a určila 

nasledovné poradie: 

Pán Ing. Karkuš získal 5 hlasov, pani Ing. Balažovjechová-0 hlasov 

a pán Ing. Valovič-0 hlasov. Následne výberová komisia odporučila 

zastupiteľstvu a p. predsedovi na funkciu riaditeľa Správy ciest TSK 

menovať pána Ing. Karkuša. Uvedený materiál bol daný aj do Komisie 

dopravy pri Zastupiteľstve TSK, ktorej sa následne zúčastnilo 11 

poslancov. Rokovanie bolo formou per rollam a Komisia dopravy pri 

Zastupiteľstve TSK prerokovala tento materiál a odporúča 

Zastupiteľstvu TSK schváliť návrh na menovanie riaditeľa Správy 

ciest TSK, konkrétne menovite pána Ing. Karkuša. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem za uvedenie tohto návrhu na menovanie riaditeľa Správy ciest 

TSK a otváram diskusiu, pani poslankyne, páni poslanci k tomuto bodu 

12. a), nech sa páči. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 12. a), ktoré znie:  

Zastupiteľstvo TSK prerokovalo a menuje od 1. 10. 2022 Ing. Radovana 

Karkuša za riaditeľa Správy ciest TSK, Brnianska, Trenčín. Nech sa 

páči, hlasujeme.  
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     ZA-34 poslancov, PROTI-0, ZDRžAL SA-1, NEHLASOVAL-1. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 27 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 917/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Konštatujem, že Zastupiteľstvo TSK schválilo za riaditeľa Správy 

ciest od 1. októbra 2022 pána lng. Karkuša. Gratulujeme. 

Ďakujem veľmi pekne, prejdeme k bodu číslo: 

 

12. 

b) Návrh na menovanie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou        

Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava.    __ 

Predkladal: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: 

Opätovne predkladá pán Marek Briestenský. Nech sa páči, máte slovo. 

Vítam aj pani primátorku Bánoviec, prišla si na dôležité veci          

a zároveň viem, že si bola v zahraničí. Nech sa páči.  

Ing. Briestenský:  

Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte, aby som predniesol bod 12. 

b) Návrh na menovanie riaditeľky NsP v Myjave.  

Tiež spomeniem rovnako niektoré časové body - výberové konanie bolo 

vyhlásené 4. 5. 2022 v regionálnych médiách, na stránke TSK. Následne 

bola menovaná aj výberová komisia v zložení opäť - 3 zástupcovia 

Úradu TSK, predsedníčkou bola MUDr. Hanajíková, lekár samosprávneho 

kraja, za Úrad TSK tam bola zastúpená vedúca Odboru finančného pani 

Ing. Ozimová a Ing. Marek Briestenský + dvaja zástupcovia externých 

organizácií - za Regionálnu lekársku komoru v Trenčíne bol menovaný 

MUDr. Rudolf Lintner, MBA a zástupca zamestnancov NsP Myjava bola 

pani Katarína Holánová Srnánková. 

Na výberové konanie sa prihlásil 1 uchádzač, resp. 1 uchádzačka, 

konkrétne p. PhDr. Elena Štefíková, MPH, splnila podmienky na účasť        

vo výberovom konaní, následne výberové konanie sa konalo 23. 8. 2022 

na Úrade TSK. Výberová komisia si vypočula účastníčku, ktorá 

prezentovala svoj projekt, so zameraním na stratégiu a rozvoj NsP 

Myjava, následne prebehlo tajné hlasovanie, kde získala p. PhDr. 

Štefíková, MPH jednohlasne 5 hlasov. Komisia odporučila p. 

predsedovi a Zastupiteľstvu TSK - menovať p. PhDr. Štefíkovú, MPH - 

za riaditeľku NsP Myjava. Materiál bol daný aj na rokovanie Komisie 

zdravotníctva a sociálnej pomoci pri Zastupiteľstve TSK. Komisia 

tiež jednohlasne odporučila menovať od 1. 10. pani doktorku za riadi-

teľku NsP Myjava. Ďakujem za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem za uvedenie bodu číslo 12. b) a to je nominácia na menovanie 

riaditeľky NsP Myjava p. PhDr. Štefíkovej, MPH. Otváram diskusiu     

k tomuto bodu, nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci. Pani 

poslankyňa Beňová, nech sa páči.  
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RNDr. Beňová:  

Vážený pán predseda, vážení kolegovia. Ja by som v tejto chvíli 

chcela povedať, že mi je osobne veľmi ľúto, že nemáme dve také panie 

Štefíkové. Jednu, ktorú podporujem do pozície riaditeľky nemocnice 

a druhú, ktorá by sa zišla tu na úrade. Myslím si, že je skvelý 

človek a skvelý odborník. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne za podporné stanovisko, určite to pani doktorku 

Štefíkovú veľmi teší. Takže nech sa páči, ešte niekto do diskusie. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do tejto diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia pod bodom číslo 12. b), že zastupiteľstvo 

menuje od 1. októbra 2022 Dr. Štefíkovú za riaditeľku NsP Myjava, 

Staromyjavská 59, Myjava. Toto výberové konanie sme museli vlastne 

urobiť preto, pretože nám zomrel predchádzajúci riaditeľ p. 

Gašparík, ktorého je tiež naozaj veľká škoda. Takže nech sa páči, 

pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu uznesenia pod 

bodom číslo 12. b).  

 

     ZA-36 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVAL-1. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 28 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 918/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Konštatujem, že Zastupiteľstvo TSK zvolilo pani Dr. Štefíkovú         

za riaditeľku NsP Myjava. Gratulujeme. 

Prejdeme k poslednému personálnemu bodu, a to je: 

 

 

12. 

c) Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prie-  
vidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  Bojnice._ 

   Predkladal: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Briestenský:  

Ďakujem za slovo. Pán predseda, dovoľte mi, aby som predniesol aj 

bod číslo 12. c) Návrh na menovanie riaditeľa nemocnice s poli-

klinikou Prievidza sídlom v Bojniciach.  

Výberové konanie bolo vyhlásené 4. 5.2022 na webovom sídle TSK aj           

v regionálnych týždenníkoch, bola menovaná výberová komisia          

za účasti 5 členov, ktorí boli menovaní s hlasovacím právom + 2 

členovia mali hlas poradný. Opätovne za Úrad TSK boli 3 členovia – 

p. MUDr. Hanajíková - lekár samosprávneho kraja, p. Ing. Renáta 

Ozimová, vedúca Odboru finančného a p. Ing. Marek Briestenský, 

poverený riadením úradu. Pán Dr. Rudolf Lintner za Regionálnu 

lekársku komoru v Trenčíne a za zástupcov zamestnancov NsP Prievidza 

p. MUDr. Pavol Barborík + boli prizvaní ešte 2 členovia komisie - 

MUDr. Steiner, MPH, riaditeľ NsP Považská Bystrica a Mgr. Michal 

Ďureje, PhD., ako poslanec Z TSK. 
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Výberové konanie prebehlo na Úrade TSK 23.8. 2022. Všetci zúčastnení, 

ktorí boli prihlásení do výberového konania v počte 5, menovite pán 

Mgr. Glatz, pán Mgr. Peter Kutiš, PhD., Ing. Miroslava Lojšková, 

MBA, JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. a Ing. Vladimír Vido, MPH - 

splnili podmienku účasti na výberovom konaní a následne pred komisiou 

prezentovali svoje projekty. Komisia tajným hlasovaním určila          

v nasledovnom poradí jednotlivých členov: 

- pán Mgr. Peter Glatz získal 5 hlasov, pán Peter Kutiš-0 hlasov, 

Miroslava Lojšková-0 hlasov, pán doktor Stopka-0 hlasov a pán 

Vladimír Vido-0 hlasov. Následne výberová komisia odporučila 

predsedovi TSK aj poslancom predložiť do zastupiteľstva návrh         

na vymenovanie pána doktora Petra Glatza na funkciu riaditeľa NsP 

Prievidza. Materiál bol daný aj do Komisie sociálnej pomoci a zdra-

votníctva, kde komisia odporučila menovať pána Mgr. Glatza             

za riaditeľa NsP v Prievidzi so sídlom v Bojniciach. Hlasovanie bolo 

v počte 4-ZA, PROTI-0, 1-SA ZDRžAL. Ďakujem za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne za uvedenie bodu 12. c), otváram diskusiu k bodu číslo 

12. c).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať 

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 12. c), ktoré znie: Zastupiteľstvo 

TSK prerokovalo a menuje od 1. októbra 2022 - Mgr. Petra Glatza       

za riaditeľa nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom               

v Bojniciach, Nemocničná 2, Bojnice. Nech sa páči, pani poslankyne, 

páni poslanci, hlasujeme.  

 

     ZA-29 poslancov, PROTI-2, ZDRžALI SA-5, NEHLASOVAL-1. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 29 bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 919/2022 

        (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

p. predseda: 

Konštatujem, že Zastupiteľstvo TSK zvolilo s dátumom od 1. októbra 

2022 za riaditeľa NsP Bojnice pána Mgr. Glatza. Pán riaditeľ, tiež 

blahoželáme, gratulujeme a dúfam, že nemocnica bude fungovať.  

Toľko k personálnym návrhom, bod 12. sme ukončili. Ďakujem ešte raz 

veľmi pekne, želám práve v tejto ťažkej dobe všetkým zvoleným 

riaditeľom veľa úspechov, pretože to nebude jednoduché nielen z toho 

finančného pohľadu, ale hlavne z tej predvídateľnosti, ktorú asi 

ťažko vieme aj my predvídať tu na župe, resp. vy čo ste starostovia, 

primátori a bude to naozaj veľmi ťažké. Prejdeme k bodu číslo: 

 

 

13. Diskusia – Rôzne.           

 

p. predseda: 

Nech sa páči, otváram bod číslo 13., pani poslankyne, páni poslanci. 

Sú to rôzne témy, ktoré môžete otvoriť, ktoré nemajú povahu 

interpelácie. Pán poslanec Ďureje, nech sa páči. 
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Mgr. Ďureje, PhD.:  

Ďakujem za slovo. Takto na záver, v predvečer volieb už nechcem 

politizovať a už som nechcel ani nejak vystupovať k jednotlivým 

bodom. Ale k jednej agende, ktorej sa dlhodobo venujem, predsa len 

aspoň s nejakou informačnou otázkou vystúpim. Myslím, že na júlovom 

rokovaní zastupiteľstva bolo povedané, že na tomto septembrovom 

zasadnutí budeme rozoberať, či pôjdeme alebo nepôjdeme do zmien 

Územného plánu VUC TK a pani Lamačková hovorila, že to bude 

september, tak sa chcem spýtať, že ako stojí táto vec. 

p. predseda:  

Vie niekto z kolegov odpovedať na toto? Pani Lamačková, nech sa páči, 

ak by si mohla v krátkosti odpovedať.  

Ing. Lamačková:  

Ešte raz ďakujem za slovo. Situácia je taká, že správa je spracovaná 

je zverejnená myslím že od piatku na webovom sídle kraja, ale 

bohužiaľ nevydalo to tak, aby sme stihli dať včas túto správu          

do komisií ani do Rady predsedov a nechceli sme to pridávať ako 

mimoriadny bod, pretože je potrebný nejaký čas na to, aby sa ten 

materiál naštudoval. Každopádne výsledkom tej správy je, že odborne 

spôsobilá osoba odporúča pristúpiť k Zmenám a doplnkom Územného plánu 

Trenčianskeho kraja.  

p. predseda:  

Potom to bude riešiť už nové zastupiteľstvo. Môže byť tak pán 

poslanec? Ďakujem pekne. Dovoľte aj mne využiť tento bod Rôzne, aby 

som vás informoval o dvoch veciach:  

V priebehu budúceho týždňa by sme chceli podpísať teda konečne 2 

obstarávania, ktoré nám veľmi dlho trvali. Jedno bolo na Trenčianskej 

župe, jedná sa o Regionálnu hokejovú akadémiu. Čakáme už iba           

na ukončenie obstarávania stavebného dozoru. Zmluva na výstavbu je 

pripravená, toto obstarávanie trvalo 2 roky a budúci týždeň by som 

mal podpísať zmluvu na výstavbu haly pre Regionálnu hokejovú 

akadémiu, spoločne so stavebným dozorom.  

Chcem povedať, že budúci týždeň sa dočkajú aj Ilavčania, pretože pán 

riaditeľ Správy ciest TSK Karkuš podpíše zmluvu na výstavbu nového 

mostu v Ilave, čiže konečne, toto obstarávanie trvalo 2 a pol roka. 

Pán riaditeľ má termín tuším 3. októbra, v pondelok by mohol podpísať 

zmluvu na výstavbu toho železného mosta. Chcem sa ešte raz takýmto 

spôsobom ospravedlniť všetkým Ilavčanom, že takto dlho trvalo toto 

verejné obstarávanie, ale sú veci, ktoré my nevieme nejakým spôsobom 

ovplyvniť. Takže pán riaditeľ Karkuš, keďže to obstarávala Správa 

ciest TSK, podpíše zmluvu so zhotoviteľom v pondelok budúci týždeň, 

alebo v utorok, to je už jedno. Čiže toľko k týmto dvom dlhým verejným 

obstarávaniam. Naozaj veľmi dlho trvali a konečne sú ukončené. Pán 

podpredseda Božik, nech sa páči. 

doc. PaedDr. Božik, PhD.:  

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ctené 

kolegyne, kolegovia. Končíme tak, ako keby končilo klasické 

Zastupiteľstvo TSK a predsa cítim takú vnútornú potrebu povedať pár 

slov práve preto, lebo keď sme pred piatimi rokmi začínali, tak sa 

zdalo, že tých 5 rokov je strašne dlhá doba, lebo bol jeden rok 

navyše a všetci sme mali rôzne plány a konštituovali sa tu 3 
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poslanecké kluby. Ja som mal možnosť viesť jeden z nich, v tom čase 

najsilnejší z hľadiska počtu poslancov a to bol Klub nezávislých 

poslancov a tak z úrovne predsedu klubu, ktorý síce už nemá pôvodný 

počet ako na začiatku, sa chcem poďakovať za korektnú spoluprácu, 

pán predseda tebe, aj Úradu TSK, chcem sa poďakovať za spoluprácu 

aj predsedom ostatných poslaneckých klubov. Možnože tým, že tu spolu 

s Jožkom Trstenským sme bez prestávky od vzniku TSK, tak môžeme 

trošku bilancovať a zároveň aj porovnávať, a preto si dovolím 

povedať, že to obdobie piatich rokov bolo pre Trenčiansky kraj 

mimoriadne úspešné, pokiaľ ide o investície, či už vlastné alebo 

investície z európskych prostriedkov. Prežili sme ťažké chvíle, už 

sme asi zabudli na to, ale ja len pripomeniem, ako sme spoločne 

zabojovali za transformáciu hornej Nitry a za ukončenie emisií oxidu 

siričitého pri spaľovaní lignitu, ako najnekvalitnejšieho fosílneho 

paliva, ktoré existuje na tejto zemi a bolo to spoločné ťaženie, aj 

keď na začiatku to bolo veľmi nejednoznačné a boli sme trošku roz-

poltení, ale nakoniec sme potiahli jeden pomyselný koniec povrazu. 

Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj za také aktivity, ktoré boli 

kolaterálne a nepriniesli žiadne peniaze, ale ukázali našu hodnotovú 

tvár. Ja som trošku začal pri KOCR, ale možnože viete, že v sobotu 

tu bol krajský snem Matice slovenskej, ja som s hrdosťou mohol 

konštatovať a matičiarom povedať, že som rád, že vo foajé našej 

budovy sa nachádzajú busty 4 popredných činiteľov moderných 

slovenských národných dejín. Koniec koncov máme tu erudovanejších 

historikov, ako som ja, sedí tu oproti mne pán primátor doc. PhDr. 

PaedDr. Karol Janas, PhD., ktorý je špecialista na históriu, ale      

z tej úrovne, ako ju poznám ja, som považoval za správne a ďakujem 

za to, že spoločne sme sa rozhodli a v čase 100. výročia vzniku 

prvej Československej republiky sa najvýznamnejšie 4 osobnosti - 

Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik          

a Alexander Dubček dostali do foajé tejto budovy a spoločne sme ich 

odhaľovali a za to sa chcem poďakovať. Chcem sa poďakovať aj za to, 

že jednou z iniciatív, ako bol Stredoškolský parlament ako poradný 

orgán pána predsedu, funguje. Bol som rád, keď sme ho spoločne 

kreovali a keď som videl na internete informácie ako rokoval práve 

prednedávnom a pán predseda tu informoval študentov stredných škôl 

o aktivitách kraja, o tom čo robíme a vypočul si informácie              

a požiadavky od nich, tak sa chcem poďakovať za to, že táto myšlienka 

sa po pauze v roku 2017 obnovila a funguje doteraz, aj keď pandémia 

urobila trošku škrt cez rozpočet. Je veľa vecí, ktoré sa podarili     

a za to sa patrí slušne poďakovať. Som rád, že som mohol byť spolu 

s vami súčasťou diania v období rokov 2017-2022, pospomínať by sa 

dalo veľmi veľa. Ďakujem všetkým, ktorí podporili aj náš okres          

v súvislosti s nemocnicou a v súvislosti s okresným súdom, atď., šli 

sme do vecí, ktoré sú nad rámec kompetencií a za to sa chcem poďakovať 

tým, ktorí podporovali, ale zároveň by som chcel poprosiť tých, ktorí 

tu budú aj po regionálnych voľbách v októbri 2022, budúci rok je 

taký špeciálny rok. Neviem, čo o tom viete, ale Karol to bude vedieť. 

Budúci rok si pripomíname 160. výročie založenia Matice slovenskej 

- mimoriadne dôležitého orgánu a inštitúcie pre Slovákov v hornom 

Uhorsku a bola to inštitúcia, ktorá svojho času mala podporu aj       
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v donátorstve rakúsko-uhorského cisára Františka I., a zároveň máme 

aj 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. A čo je úplná 

história a na to zabúdame, máme aj 1400. výročie vzniku Samovej ríše, 

čo je prvý slovanský útvar, štátny útvar, ku ktorému sa hlásime my 

ako Slováci a ja by som bol veľmi rád, keby Trenčiansky samosprávny 

kraj v spolupráci s Maticou slovenskou vykonal aspoň minimálne jednu 

aktivitu na úrovni Trenčianskeho kraja, uvedomujúc si, že Matica 

mala rôzne turbulentné obdobia a ja som vďačný za to, že konečne 

Matica spája, nevyťahuje kontroverzné témy vojnového štátu a pod.        

a Matica Slovenská aj tu v Trenčianskom kraji tvorí pilier vlaste-

nectva a patriotizmu a veľmi si želám, aby budúce zastupiteľstvo      

a budúci pán predseda alebo staronový pán predseda vytvoril priestor 

na to, aby v komunikácii s Maticou slovenskou práve ten budúci rok 

a to 160. výročie vzniku Matice slovenskej sme si pripomenuli aj tu        

na úrovni TSK. Takže ešte raz končím s poďakovaním za spoluprácu, 

všetkým kandidátom držím palce, prajem úspech vo voľbách, samozrejme 

aj pánovi županovi a či už dopadnú voľby tak alebo onak, pevne verím, 

že TSK bude minimálne s mestom Partizánske, lebo tam si dovolím 

trošku zaprognózovať, že ak pán Boh dá žitia a zdravia, že by som 

teoreticky mohol podobne ako Zuzka Máčeková v Uhrovci, alebo Ivetka 

Randziaková v Klátovej Novej Vsi a ďalší, pokračovať v započatej 

práci v samospráve, tzn. že tie dobré vzťahy medzi miestnou a regio-

nálnou územnou samosprávou budú minimálne tak dobré ako doteraz. 

Ďakujem za pozornosť, prajem všetko dobré, nech sa vám darí, ďakujem 

pekne.  

p. predseda:  

Pán podpredseda, ďakujeme za zhodnotenie tohto 5-ročného obdobia. 

Pán poslanec Bagin, nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Bagin:  

Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. V prvom rade by som chcel 

zareagovať na správu, ktorú pred chvíľou predseda oznámil a to je, 

že konečne most cez kanál v Ilave sa bude opravovať. Je to veľmi 

dobrá správa nielen pre mňa ako poslanca, ktorý sa snažil pomôcť 

predovšetkým obyvateľom Ilavy, ale aj priľahlých obcí, ale vôbec 

všetkým tým občanom, ktorí používali tento most a najmä podnikateľom, 

ktorým veľmi, ale veľmi komplikuje situáciu tým, že nie je 

spojazdnený. Takže pán predseda, ešte raz veľmi pekne ďakujem a držím 

palce, aby sa čo najskôr táto akcia podarila zrealizovať. Využijem 

teraz, že mám slovo, pretože toto zastupiteľstvo je mojím posledným, 

takže chcem poďakovať za tie 2 volebné obdobia, kde v prvom volebnom 

období som mal to šťastie, že som viedol Komisiu školstva a verím, 

že sa podarilo veľa dobrých vecí v odbore školstva aj v tomto 

volebnom období, aj keď situácia v školstve, ale nielen v školstve 

nie je ľahká. Preto si dovolím popriať aj sebe, aby Zastupiteľstvo 

TSK pokračovalo v kontinuite, aby tu vládla pohoda, pokoj a najmä 

zdravý rozum, ktorý najlepšie dokáže riešiť aj vzniknuté situácie, 

nie je to ľahké. Ozaj tá doba je taká aká je. Ja samozrejme si vážim, 

že som mohol spolupracovať so všetkými poslancami a verím, že aj oni 

so mnou, a preto chcem zaželať novému zastupiteľstvu veľa zdravia, 

pokoja a múdrych rozhodnutí. Takže ďakujem a teším sa na každé 

stretnutie s vami, ak budem prizvaný a budem môcť pomôcť, veľmi rád 
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pomôžem, pretože toho času mám viacej ako dôchodca, ale myslím si, 

že dá sa pomôcť aj v tejto dobe, takže ďakujem a teším sa na všetky 

stretnutia s vami a držím palce. 

p. predseda:  

Palko ďakujeme. Ja dúfam, že budeš to medové nosiť na úrad aj potom, 

keď už nebudeš poslancom, nech ti ostanú takéto dobré zvyky, veľmi 

radi si dáme a som veľmi rád, že pred 9 rokmi si so mnou do toho 

išiel a že v tom školstve sa urobilo naozaj veľa za tých 9 rokov. 

Pani podpredsedníčka Porubcová, nech sa páči.  

PaedDr. Porubcová:  

Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. 

Poďakovať sa na konci nie sú zbytočné reči, to je súčasť kultúry      

a výchovy a všetkého toho, čo k tomu patrí a tak sa chcem poďakovať 

aj ja v mene nášho klubu. Mňa Jožko predbehol, ale viete púšťať sa 

do pretekov s Jožkom v rečnení, to nie, ale veď toto našťastie 

preteky nie sú. Ja by som sa tiež chcela poďakovať za to všetko, čo 

každý z vás urobil ako súčasť nejakého kolektívu, alebo aj osobne. 

Pretože nikto z nás nevybavil nič sám, to neexistuje a nefunguje, 

tá politická matematika funguje veľmi presne a tak vám teda ďakujem 

za všetko, čo sa nám podarilo, aj tebe pán predseda za všetko, čo 

si spravil ako človek, ktorý stojí v čele nejakého spoločenstva, ale 

aj za to, čo si urobil ty sám. Chcem sa poďakovať všetkým 

zamestnancom úradu. Je to veľmi dôležité, ak niečo potrebujete, 

hľadáte a nájdete. To je veľmi dôležitá a milá vec a vám milí 

kolegovia, ako osoba sa chcem poďakovať za to, že sme napriek alebo 

vďaka všetkému stále zostali ľuďmi, lebo to je zo všetkého 

najdôležitejšie, že nájdeme na konci silu tie hrany obrusovať a nie 

ostriť. Bodaj by nám toto vydržalo v týchto ťažkých časoch, lebo 

toto ťažké časy sú, pre každého a z každého pohľadu, a ja sa teším 

tomu, že sme zostali ľuďmi, že sa môžme stretnúť o deň, o dva,        

o rok, a to je jedno, či vo funkcii poslanca, alebo iba bežného 

občana tohto krásneho kraja. To si vážim zo všetkého najviac, takže 

vám želám všetkým, ktorí máte o ten úspech záujem, aby sa dostavil, 

aby ste mali všetci čisté svedomie, že sme urobili všetko, čo sme 

urobiť chceli, mohli a vládali a nech sa vám všetkým darí aj doma. 

Ďakujem a veľmi pekne za všetko.  

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, aj tebe Norika. Pán podpredseda Trstenský. 

Ing. Trstenský:  

Ďakujem, takisto, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, 

zamestnanci TSK, organizácií. Takisto vám chcem poďakovať             

za spoluprácu v uplynulých piatich rokoch, ktoré sme spolu mali. Som 

rád, že som vás mohol poznať, každý z nás je iná osoba, iná osobnosť, 

a ja som rád, že som mohol s vami spolupracovať. Dúfam, že kým 

nepríde pokročilé štádium Alzheimera, že si to budem pamätať. Takže 

prajem vám všetkým, ktorí budete kandidovať v tomto volebnom období, 

aby ste boli úspešní, aby ste sa vrátili do týchto poslaneckých 

lavíc. Tak ako tu už bolo povedané a veľmi ťažko sa rozpráva             

po Jožkovi Božikovi, pretože má fantastickú pamäť a vynikajúcu 

výrečnosť a skvele ovláda cudzie slová, takže s ním sa nedá prekárať, 

ale to obdobie, ktoré čaká nových poslancov, bude veľmi zložité        
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a nikto z nás dnes nevie povedať, aké vlastne bude, čo všetko nás 

čaká, či vôbec dokážeme zostaviť rozpočet vyrovnaný alebo pre-

bytkový, čo všetko si budeme môcť v budúcom volebnom období dovoliť 

alebo nie, ale napriek tomu ja si myslím, že tak ako hovoril kedysi 

politik, ktorého som nemusel Mikuláš Dzurinda, kde je vôľa, tam je 

cesta a ja si myslím, že presne tak, človek sa musí pozerať na svet 

takými pozitívnymi očami. Nesmieme stále rozmýšľať len deštruktívne, 

ale musíme sa pozerať smerom dopredu, lebo si myslím, že to je to, 

čo nám všetkým pomôže k tomu, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré 

svojim poslaneckým mandátom dosiahnuť chceme. Takže ešte raz, pán 

predseda, ďakujem, vážené pani poslankyne, páni poslanci, riaditelia 

organizácií, pracovníci TSK, ďakujem vám za spoluprácu a keď občania 

okresu Nové Mesto nad Váhom dajú, budem sa tešiť aj na ďalšiu 

spoluprácu. Ďakujem.  

p. predseda:  

Pán poslanec Habánik, predseda Finančnej komisie, rektor Trenčian-

skej univerzity, nech sa páči. 

doc. Ing. Habánik,PhD.:  

Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci, zamestnanci Úradu TSK, médiá, ale aj verejnosť. Dovoľte 

aj mne, aby som sa poďakoval a pridal sa k poďakovaniu predsedov 

dvoch poslaneckých klubov a toto poďakovanie chcem vyjadriť v mene 

všetkých členov ľavicového poslaneckého klubu, ktorý pracoval          

v tomto zastupiteľstve ostatných 5 rokov. Myslím, a povedal to už 

aj pán podpredseda Jozef Božik, že sme dokázali toto päťročné obdobie 

zvládnuť v takej konštruktívnej, odbornej a vecnej diskusii, a že 

aj napriek istej rozdielnosti názorov sme vždy dokázali, že toto 

zastupiteľstvo vie prijímať aj ťažké rozhodnutia kultivovaným 

spôsobom. Nie je to tak bežné a časté v dnešnej spoločnosti, ale my 

sme to dokázali zvládnuť aj v ťažkých časoch počas celých piatich 

rokov a za to určite patrí veľké ďakujem aj tebe pán predseda, 

pretože si významnou mierou k tomu prispel a tvojim dialógom            

a prístupom aj k nám poslancom, ale aj všetkým zamestnancom úradu 

si ukázal tú cestu, a zastupiteľstvo, či už prostredníctvom Rady 

predsedov, ale aj prostredníctvom komisií dokázalo túto situáciu 

zvládnuť tak, aby sme dokázali prijať rozhodnutia potrebné pre 

občanov nášho kraja. Takže ešte raz všetkým veľká vďaka.  

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne. Ešte prosím vás niekto v bode 13. Diskusia, 

rôzne? Nie je to ešte posledný bod dnešného rokovania zastupiteľstva. 

Preto ja si nechávam ešte na záver moje posledné slovo. Ak nikto, 

uzatváram bod číslo 13. Diskusia, rôzne. Prejdeme k bodu číslo 14., 

a to je povinný bod každého zastupiteľstva: 

 

 

14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     __ 

 

p. predseda:  

To asi už nebude mať nikto interpeláciu na tomto poslednom 

zastupiteľstve, uzatváram bod číslo 14. Interpelácie poslancov 

Zastupiteľstva TSK.  
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15. Záver.            __ 

 

p. predseda: 

Blížime sa pani poslankyne, páni poslanci naozaj k záveru rokovania 

dnešného posledného plánovaného zastupiteľstva. Dúfam, že sa nič     

do toho mesiaca nezomelie, že by sme museli ešte zvolávať v priebehu 

októbra zastupiteľstvo, a dovoľte mi ešte pred mojím záverečným 

slovom informovať vás o niektorých termínoch aktivít, ktorých by ste 

mohli mať záujem sa zúčastniť počas októbra: 

1. októbra 2022 bude na Trenčianskom hrade na Južnom opevnení, 

podujatie Remeslá nás spájajú, je to vlastne v rámci toho nádherného 

projektu, ktoré sme získali cez Interreg s mestom Bučovice 

(TreBuChET), to je Trenčín-Bučovice-chránime európske tradície, tak 

potom by som bol rád, ak by ste mali záujem prísť na toto nádherné 

stretnutie v sobotu 1. októbra, a pozrieť si tie remeslá, ktoré tam 

budú prezentované nielen zo slovenskej strany, ale z moravskej.  

3. októbra, t.j. v pondelok budúci týždeň o 10.00 h, kto má záujem 

samozrejme, poslanci z okresu Prievidza budú pozvaní všetci, ideme 

otvárať slávnostne urgentný príjem v bojnickej nemocnici, stálo to 

viac ako 5 mil. eur Trenčiansku župu, takže tešíme sa na to spoločne, 

že takýto nový urgentný príjem otvoríme slávnostne v bojnickej 

nemocnici. Keďže sme pri bojnickej nemocnici, chcem povedať, že         

v priebehu októbra by sa mala začať rekonštrukcia nového ARO - nového 

OAIM v hodnote asi 3,5 milióna eur. Je to zasa investícia, ktorú 

plne financuje TSK, súťaž je už ukončená, čaká sa na tie lehoty        

a termíny, ktoré vyplývajú zo zákona o verejnom obstarávaní             

a v priebehu októbra by sme mohli poklepkať aj základný kameň Rekon-

štrukcie alebo modernizácie nového OAIM v bojnickej nemocnici.  

6. a 7. októbra vás pozývame všetkých na výstavisko Expo tu             

v Trenčíne, bude už XXII. Ročník výstavy Stredoškolák a XII. ročník 

Job fóra. Dnes sme k tomu robili upútavku, je tam prihlásených viac 

ako 2200 žiakov základných škôl (ZŠ) zo 60 škôl v Trenčianskom kraji, 

spoločne aj s ich rodičmi. Počas týchto dvoch dní bude týmto žiakom 

ZŠ prezentovať viac ako 39 stredných škôl, nielen z Trenčianskeho 

kraja, budú sa tam prezentovať firmy, ktoré budú hľadať svojich 

možných budúcich potencionálnych zamestnancov, čiže 6. a 7. októbra, 

vo štvrtok a piatok budúci týždeň vás pozývame na výstavu 

Stredoškolák, bude tam popritom teda aj 50 firiem.  

10. 10. o 9.00 h tu v priestoroch župy sa bude konať Deň otvorených 

dverí. Dúfam, že nám to teda nejaká pandémia znova nepokazí, čiže 

10. októbra o 9.00 h ste všetci vítaní, dostali ste aj takúto 

pozvánočku a potom by sme boli radi, hlavne naše komunikačné 

oddelenie, aby ste nás spätne informovali, či sa ako poslanci toho 

10. októbra od 9.00 h zúčastnite Dňa otvorených dverí TSK 2022. Veľmi 

veľa ľudí sa na to pýtalo, že im to aj chýbalo a zase budeme 

prezentovať tie úspechy Trenčianskej župy. 

Toľko asi k tým informáciám, ktoré nás ešte možno budú čakať, ak 

bude záujem navštíviť tieto podujatia počas októbra, samozrejme 

všetkých vás srdečne na ne pozývam a dovoľte aj mne na záver tohto 

päťročného, musím povedať určite výnimočného volebného obdobia, 

poďakovať vám - poslankyniam, poslancom za to, že ste pomohli v tých 
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neľahkých situáciách rozhodovať o budúcnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Musím naozaj povedať, že niektoré veci neboli 

jednoduché, aj keď sme sa možno nie vždy zhodli, nikdy som nerobil 

politiku počas týchto piatich rokov, ani predtým tie 4 roky, vždy 

som sa snažil držať toho zdravého sedliackeho rozumu, vždy sme 

predkladali také návrhy, ktoré sme si mysleli, že budú veľkým 

prínosom pre TSK, pre Trenčiansku župu a možno je to vidieť aj        

na tých číslach, na tej úspešnosti projektov, ktoré má Trenčianska 

župa. Napriek tomu, že TSK je jedným z najmenších samosprávnych 

krajov, tak tých finančných prostriedkov naozaj získal asi najviac, 

keď to aj prerátame per capita. Je to aj o vás, pani poslankyne, 

páni poslanci, pretože bez vás, bez vašich súhlasov by sme nemohli 

ísť do takých projektov, v ktorých sme úspešní, či je to v oblasti 

školstva, ciest, infraštruktúry, sociálnych vecí, dopravy a veľa 

veľa ďalších projektov, ktoré máme rozbehnuté, ale ktoré sme aj 

dokončili. Chcem poďakovať pri tejto príležitosti aj našim 

zamestnancom župného úradu, pretože bez nich by sme tie projekty 

určite nemohli pripraviť a môžno sa chcem takýmto spôsobom 

ospravedlniť za tých 5 rokov, že som na vás tlačil niekedy až až 

moc, ale proste tie výsledky prišli a veľmi si vážim aj tú 

komunikáciu medzi zamestnancami Úradu TSK a vami, pani poslankyne, 

páni poslanci. A myslím, že to všetko je o tej vzájomnej komunikácii. 

Ak by sme nekomunikovali spoločne, nedali si priestor na vyjasnenie 

niektorých vecí, ktoré určite boli zložité počas tohto obdobia, boli 

tu aj spomínané, či to bol útlm baníctva na hornej Nitre a veľa veľa 

ďalších prelomových projektov, prelomových rozhodnutí. Ak by sme 

nekomunikovali, tak by sme to nedokázali ani schváliť a chcem vám 

za to všetko poďakovať. Som rád, že ten zdravý sedliacky rozum tu 

nejakým spôsobom prevyšoval všetky tie ďalšie veci, že sme tu 

zbytočnú politiku nerobili a za to si vás naozaj veľmi vážim. Chcem 

zablahoželať už vopred všetkým tým, ktorí kandidujú za poslancov, 

či už mestských, obecných zastupiteľstiev, za poslancov do TSK, príp. 

za starostov, za primátorov, aby ste boli úspešní toho 29. októbra, 

aby ste prišli s takými rozumnými návrhmi a nápadmi na tie ďalšie 4 

roky, ktoré posunú Trenčiansky kraj, ale aj všetko, čo ten 

Trenčiansky kraj tvorí, čiže sú to mestá obce, rôzne združenia, atď., 

ktoré tvoria vlastne celý ten život v Trenčianskom kraji, aby ste 

mali naozaj dobré rozhodnutia a nech sa ten Trenčiansky kraj ďalej 

rozvíja. Myslím, že tento kraj má dobre našliapnuté aj do budúcna     

a tá najväčšia výzva, ktorá je do konca budúceho roka dorobiť          

a dokončiť tie projekty za viac ako 113 mil. eur, ktoré sme aj vďaka 

vám, panie poslankyne, páni poslanci, mohli podať, ktoré sme získali 

a myslím, že to bude najväčšia a najťažšia robota na ten ďalší budúci 

rok pre nové zastupiteľstvo, pre nové vedenie TSK. Som veľmi rád, 

že som mohol s vami pracovať tých 5 rokov, veľmi si to vážim, ste 

ľudia, ktorí niečo v živote dokázali nielen teda u svojich rodín,      

u svojich blízkych, ale aj pre spoločnosť, v ktorej žijete, ktorú 

sa snažíte nejakým spôsobom tvarovať a myslím, že platí stále vždy 

to, že ak vidíte, že tá spoločnosť, v ktorej žijete, nejde správne, 

neuberá sa tým správnym smerom, tak je našou povinnosťou toto 

prevziať a povedať, čo je správne. A ja si myslím, že aj za tých 5 
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rokov sa nám to naozaj podarilo vo veľa veciach, a preto si vás 

naozaj veľmi vážim a ešte raz veľmi pekne ďakujem za tú 5-ročnú 

spoluprácu, a vďaka vám, vďaka zamestnancom Úradu TSK, vďaka našim 

80 organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj vďaka ďalším 

združeniam, ďalším samosprávam a chcem poďakovať všetkým 276 mestám, 

ktoré tvoria Trenčiansku župu, naozaj za tú vzájomnú spoluprácu medzi 

župným úradom, medzi župou, medzi vami - krajskými poslancami a medzi 

týmito starostami a primátormi, primátorkami Trenčianskeho kraja. 

Veľmi si to naozaj vážim a myslím, že všetci, čo ste tu dnes, ale 

aj tí, ktorí sa ospravedlnili (myslím tým poslancov a poslankyne), 

si zaslúžite naozaj jeden veľký potlesk. Ďakujem veľmi pekne, za tú 

päťročnú spoluprácu. 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Ukončujem oficiálnu 

časť dnešného rokovania Zastupiteľstva TSK. Chcem poďakovať ešte raz 

tlmočníkom. Chcem poďakovať firme-spoločnosti, ktorá už dlhé roky 

pre nás pracuje a streamuje alebo online vysiela tieto 

zastupiteľstvá, naozaj veľká vďaka, aj vďaka vám je župa 

transparentnejšia možno ako bola predtým. 

 

   Rokovanie ukončil krátky program hudobného zoskupenia Fascination 

band.  
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