
 
Z á p i s n i c a 

z III. zasadnutia Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 30.1.2023 

 

 

 

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 II. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za rok 2022. 

   Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK 

a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK  
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 
   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku v k.ú.     

Myjava Mestu Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného ma-

jetku v k. ú. Dubnica nad Váhom, z dôvodu hodného osobitné-

ho zreteľa. 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena "in rem"          

v k. ú. Nitrianske Pravno v prospech ApoTK s.r.o., Prave-

nec. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

registra "C" parc. č. 3236/3 a parc. č. 162 k. ú. Trenčín      

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratisla-

va. 

e) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja číslo 536/2020 zo dňa 28.09.2020. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

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

v prospech Ing. Kataríny Adamovičovej a Mgr. Róberta Galka. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

registra "C" parc. č. 603/1 k. ú. Vieska - Bezdedov              

v prospech Ing. Pavla Muržica a manž. Mgr. Andrey Muržico-

vej rod. Baniarovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

registra "C" parc. č. 957/1 k. ú. Prievidza v prospech     

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 
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i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

registra "E" parc. č. 9007 k. ú. Slavnica v prospech Regio-

nálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh s.r.o, Nemšová. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "E"  parc. č. 9007, 9021 k. ú. Slavnica v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

registra "C" parc. č. 944/1 k. ú. Zamarovce v prospech Ing. 

Mareka Šedivého a Ing. Lucie Kuníkovej rod. Slivkovej. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     

registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech 

Obce Hôrka nad Váhom.  

m) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C"  parc. č. 702/1, 702/3, 1714 k. ú. Uhrovec    

v prospech Západoslovenskej distribučnej,a.s., Bratislava.  

n) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zá-
konného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p. č. 

1859, 1860/1 k. ú. Horné  Motešice  v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

o) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zá-
konného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 

2756 k. ú. Polianka v prospech Západoslovenskej distribuč-

nej, a. s., Bratislava. 

p) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zá-
konného vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 

342/3 k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej republi-

ky,     Bratislava. 

q) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena         

na pozemkoch  registra "C" parc. č. 1664/1, 1664/73, 

1664/85 v k. ú. Milochov od vlastníka - SR, v správe SVP, 

š. p., Banská Štiavnica.  

r) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena         

na pozemkoch  registra "C" parc. č. 1568/12, 1568/36, 

1568/48, 1665/2, 1665/5, 1665/7 v k. ú. Milochov od vlast-

níka - SR, v správe Železnice SR, Bratislava. 
 

6. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizá-
cií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.    __ __ 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 11 k Zriaďovacej listine      

Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,   

911 01 Trenčín.  

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

7. Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom      

v rámci programu Erasmus+.       ___ 

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

a) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu        

v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mo-

bilita jednotlivcov, realizovanému Gymnáziom, Komenského 

2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 2/1074, 958 01    

Partizánske.  
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b) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 

"Nová škola - nové skúsenosti nových zdravotníkov" v rámci 

programu Erasmus+, realizovanému Strednou zdravotníckou 

školou, Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradníc-

ka 8A, 971 01 Prievidza. 
 

8. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

                            

9. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samospráv-
neho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti. 

   Predkladá: Ing. Marek Briestenský–poverený riadením Úradu TSK  
 

10. Informatívna správa o zverejnenej kategorizácií nemocníc      

v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH- vedúca Odboru zdravot.a SP 
 

11. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja          

za rok 2022. 

   Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná - predseda  

                                Komisie pre udeľovanie Ceny TSK 

12. Diskusia – Rôzne. 
13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
14. 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:  

Pekný deň vám prajem, vážené panie poslankyne, páni poslanci. 

Dovoľte mi privítať vás, ešte stále v novom roku 2023 na prvom 

tohtoročnom Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Dovoľte mi začať toto zastupiteľstvo tak netradične a ja pevne 

verím, že táto netradičnosť sa stane takou pravidelnosťou vždy 

začiatkom roka na tom prvom januárovom zastupiteľstve, si spomenúť 

na všetkých tých, ktorí zomreli v predchádzajúcom roku. Myslím 

tých zamestnancov, ktorí pracovali, či už na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja alebo v 80 organizáciách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskej župy a my sme takýto zoznam pripravili. 

Bolo to aj na požiadavku Janka Bielika, poslaneckého klubu 

pravicového, prešli sme si to na Rade predsedov a myslím, že bude 

dobré, ak si takýmto spôsobom spomenieme na všetkých tých, ktorí 

pracovali pre Trenčiansky samosprávny kraj a v tom predchádzajúcom 

roku nás opustili, čiže uctíme si ich minútou ticha. Ja by som 

poprosil predtým než všetci vstaneme, pána Jána Bielika, ako 

doyena Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako 
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najstaršieho človeka spomedzi vás, aby mal úvodné slovo, potom by 

sme si pustili ten zoznam všetkých tých, ktorí nás opustili a dali 

by sme minútu ticha. Janko Bielik, nech sa páči. 

doc. MUDr. Bielik, CSc.:  

Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, vážení prítomní a sledujúci online prenos 

zasadnutia tohto zastupiteľstva. Dovolím si v zastúpení tohto 

poslaneckého zboru vyjadriť niekoľko myšlienok k menej zvyčajnému 

bodu dnešného rokovania. Tým bodom je spomienka a uctenie si 

všetkých zamestnancov úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí zomreli v uplynulom 

roku 2022. Dnešný deň je dňom, v ktorom týmto prvým zasadnutím 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v roku 2023 

otvárame svoj tohtoročný pracovný horizont. 

Dvanástim zamestnancom úradu a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, žiaľ osud prerušil v minulom roku ich životnú 

cestu a ukončil tak ich ako pracovný, tak aj životný horizont. Ich 

mená, pracovné zaradenie a pracovnú inštitúciu môžeme uvidieť na 

premietanom zozname. Všetci pracovali pre Trenčiansky samosprávny 

kraj. Každý z nich, nezávisle od pracovného miesta a náplne práce 

vykonával svoju prácu ako službu pre ostatných. Svojím spôsobom     

a na vlastnej úrovni zastupovali tak vlastne Trenčiansky samo-

správny kraj. Preto sa patrí spomenúť si na nich a vyjadriť im 

patričnú úctu. Nech odpočívajú v pokoji. Česť ich pamiatke.  

              (Pozn. príhovor a prezentácia je prílohou zápisnice) 

p. predseda:  

Ďakujem Jankovi Bielikovi za tieto úprimné slová a dovoľte mi, 

panie poslankyne, páni poslanci, aby sme teraz minútou ticha 

prejavili úctu a pamiatku našim kolegom, spolupracovníkom, zamest-

nancom TSK a podriadených organizácií, s ktorými sme sa v roku 

2022 navždy rozlúčili. 

 

     Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram dnešné III. 

zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Dovoľte mi pri tejto príležitosti ešte raz zaželať vám všetko 

najlepšie v tomto roku, nielen v pracovnom živote, ale aj v tom 

rodinnom, pevné zdravie a nech sa počas tohto roku čo najčastejšie 

stretávame len pri tých príjemných príležitostiach.  

Dovoľte mi tiež pripomenúť, že aj dnešné rokovanie Zastupiteľstva 

TSK je vysielané online a jeho celý priebeh môže verejnosť 

sledovať naživo aj na webovom sídle TSK a na portáli youtube.com. 

Záznamy z rokovaní zastupiteľstva, teda aj z tohto budú zverejnené 

na webovej stránke TSK v sekcii Úradná tabuľa/Zasadnutia zastu-

piteľstva. 

O prerokovaných bodoch budeme aj dnes informovať médiá na tlačovom 

brífingu po skončení rokovania zastupiteľstva.  

Dovoľte mi privítať okrem vás aj poslancov Národnej rady Sloven-

skej republiky za Trenčiansky kraj, zástupcov štátnej správy, 

miestnej samosprávy, vedúcich zamestnancov Úradu TSK a samozrejme 

aj vás, zástupcov oznamovacích prostriedkov. 

Viem, že niektorí si nevedeli nájsť miesto, ale na základe vašich 
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požiadaviek, pani poslankyne, páni poslanci sme upravili zasadací 

poriadok, takže Palko Halabrín, už ste sa našiel, aj Milan 

Panáček. Takže bolo to na základe vašich požiadaviek, tak sme to 

trošku pomenili.  

     Chcem konštatovať na úvod, že na dnešnom zasadnutí je zo 44 

poslancov prítomných 41, 2 sa ospravedlnili (p. poslanec Vaňo      

a p. poslanec Marušinec), to je 43, a ešte by mal prísť neskôr 

Juraj Hort, ktorého tu ešte nevidím. Čiže zastupiteľstvo by malo 

byť uznášania sa schopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu.  

Program rokovania je taký, ktorý vznikol vlastne už dávnejšie.         

O programe bola verejnosť aj médiá vopred informované elektronicky 

zaslanou pozvánkou. Tiež materiály všetky boli zverejnené v intra-

netovej knižnici, ale aj na webovej stránke TSK, pre verejnosť. 

     Pri hlasovaní budeme vychádzať z návrhov uznesení, uvedených      

na každom materiáli. Viem, že niektoré komisie boli fyzicky, 

niektoré boli per rollam, čiže je to všetko podľa Rokovacieho 

poriadku na predsedoch jednotlivých komisií, akým spôsobom si 

zvolajú jednotlivé komisie.  

     Písaním dnešnej zápisnice poverujem pani Hájkovú, pre prípad 

nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia za skrutátorov určujem Mgr. 

Pláneka a Mgr. Jánoškovú.  

     Za overovateľov zápisnice z dnešného III. zasadnutia by som 

navrhol - ako prvého overovateľa pani MUDr. Bakovú a ako druhého 

overovateľa Michala Barteka. 

Zároveň vás chcem pani poslankyne, páni poslanci požiadať, aby sme 

sa zaprezentovali pred prvým hlasovaním, nech zistíme skutočný 

počet prítomných poslancov. Nech sa páči, prezentujeme sa. 

Takže počet prítomných poslancov je 41, tak ako sa nám to podarilo 

spočítať na začiatku a som rád, že dnešné zastupiteľstvo je 

uznášania sa schopné. Ďakujem pekne, budeme hlasovať teraz        

o návrhu overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia - p. MUDr. 

Baková, EFOF-EBCOG, MPH a p. podpredseda Michal Bartek. Nech sa 

páči, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

     ZA-41 poslancov, PROTI-0, ZDRŽALO SA-0, NEHLASOVALO-0, 

konštatujem, že overovateľov zápisnice, tak ako som ich navrhol, 

ste schválili. Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 1 bolo 

prijaté  
 

                            U z n e s e n i e  číslo 29/2023/A 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).   
 

 

     Pani poslankyne, páni poslanci, teraz ešte pred schvaľovaním 

návrhu programu dnešného rokovania chcem sa spýtať, či má niekto 

nejaký návrh na zmenu, resp. doplnenie programu dnešného rokovania 

zastupiteľstva, nech sa páči, môže tak urobiť teraz. 

Ak nikto, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol navrhnu-

tý program rokovania dnešného zastupiteľstva. Nech sa páči, pani 

poslankyne, páni poslanci hlasujeme. 
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     ZA-41 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-0, 

konštatujem, že program dnešného rokovania zastupiteľstva sme si 

schválili. Ďakujem veľmi pekne.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 2 bolo prijaté  

 

                            U z n e s e n i e  číslo 29/2023/B 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).   

 

Prešli by sme hneď k bodu číslo 2., to je štandardný bod každého 

zastupiteľstva: 

 

 

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

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Zigo:  

Ďakujem pán predseda. Vážený pán predseda, pani podpredsedníčka, 

páni podpredsedovia, panie poslankyne, poslanci, milí kolegovia, 

kolegyne, hostia, novinárska obec. Dovoľte, aby som uviedol bod 2. 

rokovania Zastupiteľstva TSK, a to je Správa z kontroly plnenia 

uznesení, prijatých na II. zasadnutí. Bolo prijatých celkovo 22 

uznesení, ktoré mali charakter berie na vedomie, príp. schvaľuje. 

Čo sa týka uznesení, ktoré boli vzaté na vedomie – Správa z kon- 

troly plnenia uznesení, prijatých na ustanovujúcom a XXXIX. 

zasadnutí zastupiteľstva a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu TSK na roky 2023-2025, formou schvaľovania bol schválený 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na január-jún 

2023, potom tu boli všeobecne záväzné nariadenia TSK, týkajúce sa 

poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, 

VZN, ktorým sa menilo financovanie základných umeleckých škôl. 

Ďalšie VZN, ktorým sa menilo určovanie výšky mesačného príspevku    

na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s ubytovaním v školskom 

internáte, VZN, ktorým sa menila výška o určení príspevku              

na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca         

za žiaka. Bol schválený rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na roky 2023-2025 a takisto bol schválený Plán súvislých opráv 

ciest II. a III. triedy. Ďalej boli schválené dodatky k zriaďo-

vacím listinám - Centrám sociálnych služieb. V neposlednom rade 

bol schválený Plán činnosti zasadnutí TSK na I. polrok 2023. Čo sa 

týka uznesení s ukladacou povinnosťou, splatnosť týchto uznesení 

ešte nenadobudla, sú v sledovaní a budú vyhodnotené v čase, keď 

ich splatnosť bude a budú vyhodnotené pri ďalšej kontrole plnenia 

uznesení. Ďakujem pekne za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem za uvedenie tohto materiálu, otváram diskusiu k bodu číslo 

2., ktorým je Správa z plnenia uznesení. Ak nikto, uzatváram 

možnosť hlásiť sa do diskusie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz        

za uvedenie tohto bodu, pán hlavný kontrolór, a budeme hlasovať    
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o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené pod bodom číslo 2. Nech sa 

páči, pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme. 

 

     ZA-41 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-0.          

Uznesenie ku Správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na II. 

zasadnutí Zastupiteľstva TSK sme schválili, ďakujem veľmi pekne. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 3 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 30/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

   tejto zápisnice).   

 

 

3. Slovo pre verejnosť.  

 

p. predseda:  

Chcem vás informovať, že v lehote podľa Rokovacieho poriadku sa 

nikto neprihlásil vystúpiť v tomto Slove pre verejnosť a nebola 

podaná žiadna písomná žiadosť. Prešli by sme bodu číslo: 

 

 

4. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za rok 2022. 

Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK               

a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda:  

Chcem požiadať p. predsedu Finančnej komisie doc. Habánika, aby 

tento materiál uviedol. Kľudne môžete aj z miesta, nech sa páči, 

pán predseda komisie, máte slovo. 

doc. Ing. Habánik, PhD.:  

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci. 

Dovoľte, aby som na návrh Komisie pre financie, rozpočet a inves-

tície pri Zastupiteľstve TSK odôvodnil a uviedol Návrh na schvá-

lenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2022. Ing. Pavol 

Zigo ako hlavný kontrolór TSK sa ujal funkcie v roku 2020, kedy 

sme ho v zastupiteľstve do tejto funkcie zvolili. Rovnako sme mu 

potom pre rok 2022 schvaľovali 2x uznesením Zastupiteľstva TSK 

Plán kontrolnej činnosti, a to 22. novembra 2021 na obdobie I. 

polroka minulého roka a 2. mája na obdobie II. polroka. Celkovo 

sme mu stanovili vykonať 49 kontrol, ktoré sa dotýkali oblasti 

školstva, kultúry, sociálnej pomoci, ale aj kontrol na Úrade TSK. 

Celkovo bolo vykonaných z týchto 49 uložených kontrol 49, z toho 

16 kontrol hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, 15 kontrol-

ných opatrení už z predchádzajúcich vykonaných kontrol a 18 tema-

tických kontrol, pričom v skutočnosti vykonal Útvar hlavného kon-

trolóra (ÚHK) týchto kontrol 23. ÚHK si plnil rovnako úlohy aj     

v súvislosti s výkonom kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 

TSK, ktoré sme prijímali na jednotlivých zasadnutiach. Bolo vypra-

covaných 7 kontrolných zistení a 2 stanoviská hlavného kontrolóra, 
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a to k záverečnému účtu a k návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2023-

2025. Okrem týchto taxatívne vymenovaných kontrol a tých úloh, 

ktoré sme mu zverili ako Zastupiteľstvo TSK, hlavný kontrolór 

aktívne vystupoval a zúčastňoval sa jednotlivých metodických dní, 

ktoré organizuje jeho útvar pre jednotlivé organizácie v zriaďova-

teľskej pôsobnosti TSK. Hlavný kontrolór vytváral tiež podmienky 

pre fungovanie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií pri Zastupi-

teľstve TSK a veľmi aktívne pristúpil k implementovaniu ISO noriem 

systému manažérstva proti korupcii. Keďže schválenie odmeny je     

vo výsostnej kompetencií Zastupiteľstva TSK, po prerokovaní návrhu 

na Finančnej komisii Zastupiteľstva TSK navrhujem priznať kontro-

lórovi TSK odmenu za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 

2022 vo výške 30 % súhrnu platov ustanovených podľa § 19 b ods. 1 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. 

Ďakujem pekne. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne za uvedenie tohto materiálu, pán poslanec. Otváram 

diskusiu k bodu číslo 4.. Ak dovolíte aj mne povedať pár slov, pár 

viet. Pán hlavný kontrolór vlastne začal už svoj tretí kontrolný 

rok tu na Trenčianskej župe a keď prišiel prvýkrát a urobila sa mu 

odmena za ten prvý rok jeho pôsobenia, tak samozrejme vtedy ešte 

nemal tú plnú odmenu, ako sa mu navrhuje teraz, ale aj potom, čo 

spomínal pán rektor Habánik, aké kontroly musel robiť za minulý 

rok, že ich bolo viac a nie sú to len kontroly, ktoré robí, ale aj 

kontrola uznesení, potom je to komisia, ktorá funguje pri zastu-

piteľstve, kde robí tajomníka, myslím majetkovú komisiu, majetky 

poslancov, majetky župana, ďalej bol veľmi nápomocný pri tvorbe     

a implementovaní protikorupčnej smernice, ktorú asi budeme mať 

tiež ako prvá župa. Tá sa musí vlastne teraz ešte len odauditovať, 

aby sme ju dostali vôbec zaplatenú aj teda preplatené financie     

z operačného programu Efektívna verejná správa, takže bol aj pri 

týchto veciach a ja si myslím, že tie veci, ktoré robil pre TSK, 

ale aj tie ďalšie podnety, ktoré prešli počas minulého roka si 

zaslúžia, aby takúto odmenu dostal. Pri tvorbe rozpočtu minulý 

rok, ktorý sme schválili v decembri, sme s takýmto finančným 

objemom aj počítali, takže táto odmena je aj rozpočtovo krytá       

a teraz je teda na vás, pani poslankyne, páni poslanci, aby ste mu 

túto odmenu buď schválili, zmenili alebo urobili nejak inak, ale 

ja chcem povedať, že za TSK ako úrad samozrejme podlieha vám 

hlavný kontrolór, a naozaj tej práce bolo za rok 2022 neúrekom, čo 

sa týka hlavného kontrolóra. Toľko z mojej strany, nech sa páči, 

pán poslanec Filo. 

Bc. Filo:  

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, 

vážený pán hlavný kontrolór. Dovoľte mi v mene pravicového klubu 

vyjadriť jednotnú podporu tomuto bodu a schváleniu odmeny pánovi 

hlavnému kontrolórovi za odvedenú prácu a budeme sa tešiť na kva- 

litnú spoluprácu aj do ďalšieho roka. Vďaka. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, chcem sa spýtať, či ešte niekto do diskusie        

k tomuto bodu. Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie    
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a budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené pod bodom 

číslo 4. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolovi TSK za rok 

2022. Nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme. 

 

     ZA-39 poslancov, PROTI-0, ZDRžAL SA-1 poslanec, NEHLASOVAL-1 

poslanec, uznesenie k bodu číslo 4. sme schválili. Ja vám ďakujem 

veľmi pekne. 

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 4 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 31/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

   tejto zápisnice).   

 

Pán hlavný kontrolór dúfam, že vás to bude viac motivovať ešte     

k tomu, aby ste tých kontrol urobili v roku 2023 viac. Takže ešte 

raz ďakujem veľmi pekne. Prejdeme bodu číslo: 

 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.  
   Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku v k.ú.  
   Myjava Mestu Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: 

Máme tam tých bodov a) až r) a hneď prvé 2 sú osobitný zreteľ.   

Nech sa páči, uviesť postupne každý bod v krátkosti aj s grafikou, 

ktorú žiadam premietnuť technikou, aby poslanci vedeli o čom budú 

hlasovať, o aké majetky sa jedná. Teraz ich je viac, pretože      

na tom decembrovom zastupiteľstve sme mali iné priority, boli tam 

priority schváliť rozpočet a veľa ďalších vecí, takže niektoré sme 

z toho decembra presunuli teraz na január, hlavne tie rôzne vecné 

bremená, takže nech sa páči, bod 5.a). 

Mgr. Baláž:  

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

podpredsedníčka, vážení páni podpredsedovia, vážené panie 

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

Dovoľte mi v písmene a) predložiť na prerokovanie zastupiteľstvu 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku v k. ú. Myjava 

mestu Myjava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o prenájom 

časti pozemku vo vlastníctve TSK o výmere 21,17 m² v zmysle 

projektovej dokumentácie k projektu Vybudovanie cyklistickej 

infraštruktúry v meste Myjava, ktorú chce realizovať mesto Myjava 

v rámci investičného zámeru, na ktorý chce použiť prostriedky     

z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Nakoľko musí 

mesto Myjava preukázať vlastnícky vzťah k tejto časti pozemku, 

navrhuje sa prenájom tejto časti nehnuteľnosti mestu Myjava       

do 31.12. 2028, t. j. do doby udržateľnosti projektu, za nájom 1,- 

€ ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa, kde osobitný zreteľ 

spočíva vo verejnom záujme zlepšiť kvalitu života obyvateľov 

regiónu prostredníctvom realizácie investičného zámeru v rámci 
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projektu Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Myjava. 

Ide o pozemok, ktorý je v areáli Gymnázia Myjava, kde sa má aj 

tento cykloprístrešok pri škole vybudovať. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 5. a). Ak 

nikto, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať   

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

páči, hlasujeme. Čiže toto je 1 z tých 2 osobitných zreteľov, kde 

je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. 

 

     ZA-41 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-0, 

uznesenie k bodu číslo 5. a) osobitný zreteľ sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 5 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 32/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

   tejto zápisnice).   

 

Nech sa páči, bod číslo 5. b), ktoré je tiež osobitným zreteľom. 

 

 

 5.  

   b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

      majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom, z dôvodu hodného 

      osobitného zreteľa. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž:  

Ďakujem za slovo, čiže opäť osobitný zreteľ - Návrh na schválenie 

prevodu prebytočného nehnuteľného majetku v katastrálnom území 

Dubnica nad Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide       

o prevod pozemku, ktorý prislúcha k Domovu mládeže, ktorý Z TSK 

schválilo na svojom augustovom zasadnutí v minulom roku. Mesto 

Dubnica nad Váhom plánuje tento bývalý Domov mládeže prerobiť na 

nájomné byty v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania. Aby zvýšilo 

obslužnosť tohto bytového domu vybudovaním zázemia pre tento 

budúci bytový dom, navrhuje sa taktiež prevod tohto prislúcha-

júceho pozemku, kde v zmysle znaleckého posudku bola hodnota 

pozemku 22.350,57 EUR. Tento prevod sa však navrhuje za cenu 

37,12 EUR/m2, t. j. celkom vo výške 28.248,32 EUR, pričom táto hod-

nota vychádza z hodnoty pozemku pod stavbou Domova mládeže, tak 

ako bol tento pozemok pod Domom mládeže ocenený v rámci prevodu    

v auguste 2022. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 5. b). Čiže tak, ako 

sme sa bavili a bolo spomenuté, minulý rok sa urobila zámena 

majetkov medzi mestom a TSK, vrátane tohto internátu, ktorý bude 

využívať mesto Dubnica nad Váhom na výstavbu, resp. rekonštrukciu 

nájomných bytov a dnes teda dávame k tomu mestu ten priľahlý 

pozemok, kde budú parkovacie plochy. Je to naozaj v tej cene, 

ktorá bola ohodnotená minulý rok.  
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Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

b). Nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme. Je to 

osobitný zreteľ a je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých 

poslancov. 

 

     ZA-39 poslancov, PROTI-0, ZDRžAL SA-1 poslanec, NEHLASOVAL-1, 

uznesenie a osobitný zreteľ k bodu číslo 5. b) sme schválili. 

Ďakujem veľmi pekne.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 6 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 33/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

   tejto zápisnice).   

 

 

5.  
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena "in rem"  

v k. ú. Nitrianske Pravno v prospech ApoTK s.r.o., Pravenec. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. V bode 5. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena in rem v k.ú. Nitrianske Pravno, v prospech ApoTK s.r.o. 

Pravenec, ide o zriadenie vecného bremena na časti pozemku        

vo vlastníctve TSK o celkovej výmere 46 m² dielu, kde žiadateľ - 

spomínaná obchodná spoločnosť požiadal o zriadenie vecného bre-

mena, práva prechodu a prejazdu a uloženia inžinierskych sietí cez 

uvedený pozemok, z dôvodu schválenia financovania výstavby 

bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a s tým súvisiaci 

prístup k predmetnej stavbe. V zmysle Zásad hospodárenia z majet-

kom TSK bola stanovená odplata vo výške 5,55 EUR/m2, tak ako je 

určená pre obec Nitrianske Pravno, čo je celkom pri výmere 46 m² 

dielu náhrada vo výške 255,30 EUR, ktorú uhradí žiadateľ - 

investor stavby. Ďakujem. 

p. predseda:  

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

možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia 

tak, ako je stanovené pod bodom číslo 5. c). Nech sa páči, 

hlasujeme. 

 

     ZA-37 poslancov, PROTI-0, ZDRžAL SA-1, NEHLASOVALI-3, 

uznesenie k bodu číslo 5. c)  sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 7 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 34/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

   tejto zápisnice).  

  

Nech sa páči, uveďte bod 5. d). 
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5.  

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
       registra "C" parc. č. 3236/3 a parc. č. 162 k. ú. Trenčín 

       v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. V ďalšom Návrhu na schválenie zriadenia vecného bremena 

na pozemku registra C, p. č. 3236/3 a p. č. 162 k. ú. Trenčín     

v prospech Západoslovenskej distribučnej Bratislava, ide o zria- 

denie vecného bremena za účelom umiestnenia stavebných objektov, 

rekonštrukcie existujúceho pozemného káblového vedenia NN, roz-

šírenie NN podzemného káblového distribučného vedenia a HDPE 

chráničky pre optiku s umiestnením markerov, v prospech Západo-

slovenskej distribučnej, za odplatu, ktorú uhradí žiadateľ - 

súkromný investor stavby, prístavby, nadstavby, zmeny účelu 

užívania rodinného domu, ktorý leží v blízkosti Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne, ktorý je správcom predmetného pozemku a vecné bremeno 

spočíva v povinnosti povinného strpieť práva uloženia inžinier-

skych sietí na predmetných parcelách, pričom zriadenie vecného 

bremena určené na časovo neobmedzenú dobu sa navrhuje odplatne,      

za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 

80,32 EUR/m2, čo je pri výmere 14 m² celkom jednorazová náhrada     

vo výške 1.124,48 EUR, ktorú uhradí investor predmetnej stavby. 

Ďakujem.  

p. predseda:  

Ďakujem. Otváram diskusiu k bodu číslo 5. d).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

d). Nech sa páči, hlasujme. 

 

     ZA-38 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-3, 

uznesenie k bodu číslo 5. d) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 8 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 35/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).  

  

     Prejdeme k bodu číslo 5. e), nech sa páči, zmena uznesenia 

zastupiteľstva. 

 

 

 5.  

e) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja číslo 536/2020 zo dňa 28.09.2020. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

V ďalšom bode je Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č.  

536/2020 zo dňa 28. septembra 2020. Predmetným uznesením Zastu-
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piteľstva TSK sa schválilo zriadenie práva vecného bremena       

od mesta Nemšová v prospech TSK vo výške 1,- € za celý záber 

stavbou zaťažených pozemkov. Ďalej sa podal návrh na zavkladovanie 

tohto práva vecného bremena, pričom počas vkladového konania sa 

zistilo, že už v rokoch 1996-1998 mesto Nemšová predmetné 3 

pozemky, ktoré boli predmetom zriadenia práva vecného bremena 

previedlo na Slovenskú republiku - Slovenskú správu ciest v súvis- 

losti s výstavbou diaľnice D1 Skala-Nemšová. Na základe týchto 

zmlúv bol až následne v roku 2022 povolený vklad tohto 

vlastníckeho práva v prospech Slovenskej republiky a mesto Nemšová 

nemohlo zriadiť práva vecného bremena v prospech TSK. Na základe 

uvedených skutočnosti sa navrhuje zmena uznesenia s tým, že sa      

z predmetného uznesenia vynímajú 3 pozemky o výmere celkom 512 m², 

ktoré v súčasnosti sú vo vlastníctve Slovenskej republiky tak, aby 

následne mohol byť uzatvorený dodatok k tejto zmluve o zriadení 

vecných bremien a táto mohla byť zavkladovaná v katastri 

nehnuteľností. Ďakujem. 

p. predseda:  

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

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

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

je to zmena uznesenia Zastupiteľstva TSK z 28. septembra 2020. 

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-37, PROTI-0, ZDRžAL SA-1 poslanec, NEHLASOVALI-2, 

uznesenie k bodu číslo 5. e) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 9 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 36/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Ďakujem pekne, uveďte ďalší bod. 

 

 

 5.  

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

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

v prospech Ing. Kataríny Adamovičovej a Mgr. Róberta Galka. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďalší bod je prvý z radu návrhov na schválenie zriadenia vecných 

bremien na pozemku vo vlastníctve TSK, kde jednotlivé odplaty boli 

určené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK, podľa veľkosti 

obcí, v ktorých jednotlivé pozemky ležia. Ako prvý je Návrh       

na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra C, 

p. č. 3983/1 k. ú. Trenčianske Jastrabie, v prospech súkromných 

žiadateľov. Ide o povinnosť TSK na definovanom pozemku strpieť 

právo uloženia NN elektrickej, vodovodnej a plynovej prípojky      

a spojených služobností v prospech súkromných žiadateľov v rámci 
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výstavby IBV, alebo v rámci výstavby rodinného domu za odplatu - 

jednorazovú náhradu, stanovenú pre obec Trenčianske Jastrabie      

vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri výmere 30 m² dielu jednorazová 

náhrada celkom vo výške 166,50 €. Ďakujem. 

p. predseda:  

Otváram diskusiu k bodu číslo 5. f).  

Ak nikto, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

hlasujeme. 

 

     ZA-38 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-2, 

uznesenie k bodu číslo 5. f) sme schválili. Ďakujem.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 10 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 37/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Nech sa páči, uveďte ďalší bod. 

 

 

 5. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku re-
gistra "C" parc. č. 603/1 k. ú. Vieska - Bezdedov           

v prospech Ing. Pavla Muržica a manž. Mgr. Andrey Muržicovej 

rod. Baniarovej. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. V ďalšom bode - Návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku registra C, p. č. 603/1, k.ú. Vieska - Bezdedov 

v prospech súkromných žiadateľov. Opätovne je tu povinnosť TSK 

strpieť právo uloženia elektrickej NN prípojky a spojených 

služobností na dobu neurčitú, v prospech súkromných žiadateľov,     

za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú v zmysle platných Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK pre mesto Púchov, vo výške 

13,92 EUR/m2, čo je pri výmere 25 m² dielu jednorazová náhrada 

celkom vo výške 348,- EUR. Ďakujem.  

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ak nikto, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

hlasujeme. 

 

     ZA-35 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-4, 

uznesenia k bodu číslo 5. g) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 11 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 38/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   
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Ďakujem, prejdeme k bodu číslo: 

 

 

 5. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

registra "C" parc. č. 957/1 k. ú. Prievidza v prospech Stre-

doslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v ďalšom bode je Návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku registra C, parc. č. 957/1, k. ú. Prievidza      

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, Žilina, ktorým sa má 

zaviesť povinnosť TSK strpieť právo zriadenia a uloženia elektro-

energetických zariadení a spojených služobnosti, v prospech Stre-

doslovenskej distribučnej, za odplatu - jednorazovú náhradu stano-

venú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá 

činí pre mesto Prievidza sumu vo výške 13,92 EUR/m2, čo je pri 

výmere 23 m² jednorazová náhrada celkom výške 320,16 EUR. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 5. h). Nech sa páči. 

Ak nikto, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

hlasujeme. 

 

     ZA-38 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVAL-1. 

Uznesenie k bodu číslo 5. h) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 12 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 39/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).   

 

Ďakujeme pekne, uveďte bod: 

 

 

 5.  

    i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "E" parc. č. 9007 k. ú. Slavnica v prospech  

       Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh s.r.o,  

       Nemšová. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v ďalšom Návrhu na schválenie zriadenia vecného bremena 

na pozemku registra C, parc. č. 9007, k.ú. Slavnica, v prospech 

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s.r.o, Nemšová, 

ktoré spočíva v povinnosti TSK strpieť právo uloženia verejnej ka-

nalizácie a spojených služobností v prospech oprávneného z vecného 

bremena - Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, Nemšo-

vá, za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú v zmysle platných   
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Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí pre obec Slavnica 

sumu vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere 187 m² jednorazová ná-

hrada celkom vo výške 740,52 EUR. Ďakujem. 

p. predseda:  

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

Ak nikto, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia pod bodom 5. i). Nech sa páči 

hlasujeme. 

 

     ZA-37 poslancov, PROTI-0, ZDRŽALO SA-0, NEHLASOVAL-1.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 13 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 40/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Nech sa páči, uveďte ďalší bod. 

 

 

 5. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "E"  parc. č. 9007, 9021 k. ú. Slavnica v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. V ďalšom Návrhu na schválenie zriadenia vecného bremena 

na pozemkoch registra E, parc. č. 9007, 9021, k.ú. Slavnica       

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, Žilina, spočívajúce      

v povinnosti TSK strpieť právo uloženia elektroenergetického 

zariadenia a spojených služobností, v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú pre obec 

Slavnica v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK,     

vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere 109 m² jednorazová náhrada 

celkom vo výške 431,64 EUR. Ďakujem.  

p. predseda:  

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

Ak nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je stanovené pod bodom číslo 

5. j). Nech sa páči, hlasujeme, pani poslankyne, páni poslanci. 

 

     ZA-35, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-3 poslanci, 

uznesenie k bodu číslo 5. j) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 14 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 41/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Ďakujem pekne, uveďte ďalší bod. 
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 5. 

k) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 944/1 k. ú. Zamarovce v prospech Ing. 

Mareka Šedivého a Ing. Lucie Kuníkovej rod. Slivkovej. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v ďalšom bode je Návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku registra C, parc. č. 944/1, k. ú. Zamarovce     

v prospech súkromných žiadateľov, ktoré spočíva v povinnosti TSK 

strpieť právo vybudovania vjazdu, uloženia vodovodnej prípojky, NN 

prípojky a s tým spojených služobností, na dobu neurčitú, v pros- 

pech súkromných žiadateľov, za odplatu-jednorazovú náhradu sta-

novenú v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre 

obec Zamarovce, vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri celkovej výmere 

56 m² jednotlivých dielov jednorazová náhrada vo výške 221,76 EUR, 

ktorú uhradí jeden zo spoluvlastníkov a žiadateľov v tomto bode. 

Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem za uvedenie bodu číslo 5. k) a otváram diskusiu. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia k bodu číslo 5. k).  

 

     ZA-35 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-3, 

uznesenie k bodu číslo 5. k) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 15 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 42/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Prosím uveďte bod číslo 5. l).  

 

 
 5. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech 

Obce Hôrka nad Váhom.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. V bode 5. l) - Návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku registra C, parc. č. 496, k.ú. Hôrka nad Váhom 

v prospech Obce Hôrka nad Váhom, ktoré spočíva v povinnosti TSK 

strpieť právo uloženia siete verejného osvetlenia, verejného 

vodovodu a spojených služobností, na dobu neurčitú, v prospech 

obce Hôrka nad Váhom, za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú     

v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorá činí 

pre obec Hôrka nad Váhom sumu vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri 

výmere 82 m² jednorazová náhrada celkom vo výške 324,72 EUR, ktorú 

uhradí žiadateľ-súkromný investor. Ďakujem. 
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p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 5. l). 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia pod týmto bodom 5. l). Nech sa páči, 

hlasujeme. 

 

     ZA-34 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-4, 

uznesenie k bodu číslo 5. l) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 16 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 43/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu číslo 5. m), nech sa páči.  

 

 

 5. 

m) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 702/1, 702/3, 1714 k. ú. Uhrovec        

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. V bode 5. m) ide o Návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemkoch registra C, parc. č. 702/1, 702/3, 1714 k. ú. 

Uhrovec, v prospech Západoslovenskej distribučnej, Bratislava, 

ktoré spočíva v povinnosti TSK, strpieť právo zriadenia a uloženia 

elektronergetických zariadení a spojených služobností, na dobu 

neurčitú, v prospech Západoslovenskej distribučnej, za odplatu-

jednorazovú náhradu stanovenú v zmysle platných Zásad hospodárenia 

s majetkom TSK pre obec Uhrovec vo výške 5,55 EUR/m2, čo je pri 

celkovej výmere 442 m² jednotlivých dielov jednorazová náhrada     

vo výške 2.453,10 EUR. Ďakujem.  

p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 5. m). Nech sa páči. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-5 

poslanci, uznesenie pod bodom číslo 5. m) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 17 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 44/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Nech sa páči, uviesť bod číslo 5. n).  
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 5. 

n) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie     

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

1859, 1860/1 k. ú. Horné  Motešice  v prospech Západoslo-

venskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem za slovo. Teraz teda pôjdu 3 zákonné vecné bremená. Prvé 

je Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného 

vecného bremeno na pozemkoch registra C, p. č. 1859, 1860/1 k.ú. 

Horné Motešice v prospech Západoslovenskej distribučnej. Ide teda 

o schválenie jednorazovej náhrady v súlade s § 11 zákona o energe-

tike v prospech Západoslovenskej distribučnej, pričom náhrada bola 

stanovená v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre 

obec Motešice vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri celkovej výmere 

230 m² jednotlivých dielov jednorazová náhrada vo výške 

910,80 EUR, ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Západoslo-

venská distribučná. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

hlasujme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-5, 

uznesenie k bodu číslo 5. n) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 18 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 45/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Ďakujem pekne, uveďte bod pod číslom 5. o), nech sa páči.  

 

 

 5. 

o) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákon-
ného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2756 

k. ú. Polianka v prospech Západoslovenskej distribučnej,    

a. s., Bratislava. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, pod písmenom o) je Návrh na schválenie jednorazovej 

náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra 

C, parc. č. 2756, k. ú. Polianka, v prospech Západoslovenskej dis-

tribučnej. Opätovne ide o zriadenie zákonného vecného bremena      

v zmysle § 11 zákona o energetike v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, kde odmena bola stanovená v zmysle platných Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK vo výške 3,96 EUR/m2, čo je pri výmere 
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22 m² dielu jednorazová náhrada celkom vo výške 87,12 EUR. 

Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-5, 

uznesenie pod bodom číslo 5. o) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 19 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 46/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Máme tu ešte 3 body. Teraz uveďte uznesenie pod bodom číslo 5. p), 

nech sa páči. 

 

 

 5. 

p) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákon-
ného vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 342/3 

k. ú. Nimnica v prospech Železníc Slovenskej republiky,  

Bratislava. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem za slovo, v tomto bode Návrh na schválenie jednorazovej 

náhrady za zariadenie zákonného vecného bremena na pozemku 

registra E, parc. č. 342/3, k. ú. Nimnica v prospech Železníc 

Slovenskej republiky, ide o jednorazovú náhradu v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK v súlade s § 4 ods. 4 a § 6a Zákona    

o dráhach, kde bola vybudovaná v rámci Modernizácie železničnej 

trate Púchov-Považská Bystrica, prístupová komunikácia k východ-

nému portálu tunela Diel, kanalizácia v rozsahu podľa geomet-

rického plánu, kde sa navrhuje zriadiť povinnosť TSK, strpieť 

právo Železníc Slovenskej republiky na údržbu tejto kanalizácie, 

za jednorazovú náhradu stanovenú v zmysle znaleckého posudku      

vo výške 1,44 EUR/m2, čo je pri výmere 112 m2 dielov jednorazová 

náhrada celkom vo výške 161,28 EUR, ktorú uhradia Železnice 

Slovenskej republiky. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne za uvedenie tohto bodu. Otváram diskusiu k bodu 

číslo 5. p).  

Ak nikto, ukončujem možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

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

hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-5 

poslanci, uznesenie k bodu číslo 5. p) sme schválili. Ďakujem 
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veľmi pekne.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 20 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 47/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Ešte 2 posledné body - 5. q). Nech sa páči. 

 

 

 5. 

q) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena      

na pozemkoch  registra "C" parc. č. 1664/1, 1664/73, 

1664/85 v k. ú. Milochov od vlastníka - SR, v správe SVP, 

š. p., Banská Štiavnica.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem, v tomto bode Návrh na schválenie nadobudnutia práva 

vecného bremena na pozemkoch registra C, parc. č. 1664/1, 1664/73, 

1664/85 v k.ú. Milochov od vlastníka – SR, v správe SVP, š. p. 

Banská Štiavnica, Železnice Slovenskej republiky boli investorom    

a stavebníkom stavby Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, 

v rámci ktorej bol vybudovaný stavebný objekt úpravy komunikácie 

III. triedy 3/1983 a kanalizácie, kde sa zriaďuje v prospech TSK 

právo vecného bremena údržby tohto stavebného objektu, a kde 

povinným bude Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý musí strpieť 

právo uloženia stavby a teda budúcu povinnosť toto uloženie stavby 

strpieť v rozsahu v zmysle geometrického plánu, na dobu neurčitú, 

za odplatu-jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom       

vo výške 3,06 EUR/m2, čo je pri celkovej výmere 170 m2 jednotlivých 

dielov jednorazová náhrada vo výške 520,20 EUR, ktorú uhradia 

Železnice Slovenskej republiky. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne za uvedenie tohto bodu. Otváram diskusiu      

k bodu číslo 5. q). 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené pod týmto bodom. 

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-33, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-5, uznesenie k bodu 

číslo 5. q) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 21 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 48/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

A teraz posledný bod 5. r). Nech sa páči. 
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 5. 

r) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena      

na pozemkoch  registra "C" parc. č. 1568/12, 1568/36, 

1568/48, 1665/2, 1665/5, 1665/7 v k. ú. Milochov             

od vlastníka - SR, v správe Železnice SR, Bratislava. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž:  

Ďakujem. Ako posledný bod je teda Návrh na schválenie nadobudnutia 

práva vecného bremena na pozemkoch registra C, parcela číslo 

1568/12, 1568/36, 1568/48, 1665/2, 1665/5, 1665/7 v k. ú. Milochov 

od vlastníka - Slovenskej republiky v správe Železníc SR, v rámci 

rovnakej stavby, teda Modernizácie železničnej trate Púchov-Žilina 

a výstavby kanalizácie na komunikácii III. triedy, ktorá slúži     

na odvádzanie povrchových vôd z tejto komunikácie do Nosickej 

priehrady a nachádza sa na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe Železníc SR. Na týchto pozemkoch sa zriaďuje 

právo vecného bremena, kde Slovenská republika je povinná strpieť 

uloženie tejto stavby aj budúcu povinnosť - uloženie stavby,      

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, na dobu neurčitú a bez-

odplatne. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujeme pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 5. r).  

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia pod týmto bodom 5. r). Nech sa páči, 

hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-5, 

uznesenie k bodu číslo 5. r) sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 22 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 49/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Ďakujem veľmi pekne, a to bol aj posledný majetkový bod v bode 

číslo 5.. Ďakujem p. Balážovi za uvedenie všetkých týchto bodov. 

Prejdeme k bodu číslo 6.. Teraz budú nasledovať body 6., 7., 8., 

ktoré predkladá vedúci Odboru školstva a kultúry Richard Hančin. 

Ten prvý sa týka návrhu na schválenie dodatku číslo 11 k 

Zriaďovacej listine Jazykovej školy Trenčín. Nech sa páči máte 

slovo. 

 

 

6. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám         

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.    __ 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 11 k Zriaďovacej listine  

Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2, 

911 01 Trenčín.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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Ing. Hančin, PhD.:  

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani 

podpredsedníčka, vážení páni podpredsedovia, vážené pani poslan-

kyne, poslanci, kolegovia, hostia. Dovoľte, aby som predložil 

Návrh na schválenie dodatku číslo 11 k Zriaďovacej listine 

Jazykovej školy Trenčín. Trenčianskemu samosprávnemu kraju bol 

doručený z Ministerstva školstva SR zo dňa 14.12.2022 vo veci 

vydania oprávnenia pre Jazykovú školu vykonávať všetky druhy 

štátnych jazykových skúšok (základnú, odbornú, všeobecnú) na obdo-

bie od 1.1.2023 do 31.12.2023. V nadväznosti na túto skutočnosť je 

potrebné v súlade s § 22 ods. 3 zákona 596 upraviť zriaďovaciu 

listínu Jazykovej školy nasledovne: v čl. 4 - Vykonávanie všetkých 

druhov štátnych skúšok (základná, odborná a špeciálna). Na základe 

uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu TSK návrh na schválenie 

dodatku číslo 11, s účinnosťou od 1. 2. 2023. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodu číslo 6. a), nech sa páči. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a hlasujeme      

o návrhu uznesenia pod bodom číslo 6. a). Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-32 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-8 

poslancov, uznesenie k bodu číslo 6. a) sme schválili. Ďakujeme 

pekne. Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 23 bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 50/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Prejdeme k bodu číslo 7. a) a 7. b), oba sa týkajú poskytnutia 

finančných prostriedkov zo strany TSK k tým krátkodobým pôžičkám    

k projektom v rámci programu Erazmus+, jedná sa o 2 školy, jedna 

je Gymnázium Partizánske a druhá je Stredná zdravotnícka škola 

Prievidza. Ja navrhujem, ak by sme mohli zlúčiť debatu k obidvom 

týmto bodom a potom by sme hlasovali o návrhu uznesenia jedným 

hlasovaním k obidvom bodom 7. a) aj 7. b), ak dovolíte, pani 

poslankyne, páni poslanci. Môžeme tak? Môžeme, áno, ďakujem. Takže 

nech sa páči, uveďte bod 7. a) aj 7. b). 

 

 

7. Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom       

v rámci programu Erasmus+.       _ 

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

a) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu     

v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia    

mobilita jednotlivcov, realizovanému Gymnáziom, Komenského 

2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 2/1074, 958 01 

Partizánske.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.:  

Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som predložil Návrh na pos-
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kytnutie finančných prostriedkov k projektu v rámci programu 

Erazmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, 

realizovanému Gymnáziom Partizánske. Hlavnou aktivitou projektu 

bude uskutočňovanie výmenných mobilít s cieľom zlepšenia kvality 

vzdelávacieho procesu na škole a zvýšenia profesijného rastu 

pedagogických zamestnancov školy. Maximálna výška grantu 37.800,- 

€, záverečná platba 20 % je z toho 7.560,- EUR. Národná agentúra 

programu Erazmus je povinná vyplatiť organizácii do 30 kalen-

dárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 

grantu prvú splátku 80 %, zostávajúcich 20 % bude organizácii 

poukázaných vo forme refundácie až po ukončení a vyúčtovaní 

projektu. Organizácia požiadala zriaďovateľa o poskytnutie sumy     

vo výške 7.560,- EUR na predfinancovanie záverečnej platby       

po zúčtovaní projektu a predmetnú čiastku poukáže zriaďovateľovi. 

Na základe uvedeného predkladáme zastupiteľstvu návrh na poskyt-

nutie finančných prostriedkov vo výške 7.560,- EUR. V prípade, že 

organizácia prekročí výdavky, bude znášať tieto výdavky 

organizácia z iných zdrojov. Komisia školstva, kultúry, mládeže    

a športu pri Zastupiteľstve TSK ešte formálne doplnila na konci 

uznesenia, komu tieto finančné prostriedky má táto organizácia     

v prípade prekročenia tých limitov vrátiť, a do 15 dní, takže to 

bola formálna úprava a takisto táto formálna úprava sa týkala 

uznesenia aj toho druhého, druhej školy.  

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRZALO SA-0, NEHLASOVALO-7 

poslancov, uznesenie k bodu číslo 7. a) a 7. b) sme schválili. 

Ďakujem. Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 24 

bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 51/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

 

 7. 

  b) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu    

     "Nová škola - nové skúsenosti nových zdravotníkov" v rámci  

     programu Erasmus+, realizovanému Strednou zdravotníckou  

     školou, Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 

     8A, 971 01 Prievidza. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.: 

Dovoľte, aby som predložil Návrh na poskytnutie finančných 

prostriedkov k projektu "Nová škola - nové skúsenosti nových 

zdravotníkov" v rámci programu Erazmus+, realizovanému Strednou 

zdravotníckou školou Prievidza. Organizácia sa zapojila do tohto 

projektu, hlavným cieľom je zdokonaliť jazykové zručnosti 

študentov školy a tým zvýšiť ich celkovú odbornú spôsobilosť. 

Maximálna výška grantu je 44.462,- EUR. Agentúra Erazmus je 

povinná vyplatiť organizácii do 30 dní 80 % a zostávajúcich 20 % 
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8.893,- EUR bude organizácii poukázaných vo forme refundácie. 

Organizácia požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov        

a na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu TSK návrh      

na poskytnutie týchto finančných prostriedkov. Takisto v prípade, 

že organizácia prekročí výdavky znáša finančné prostriedky        

z vlastných zdrojov. Ďakujem pekne. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k bodom číslo 7. a) a 7. b), nech 

sa páči. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa diskusie a tak ako sme sa 

dohodli, pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať jedným 

hlasovaním o oboch uzneseniach k bodom číslo 7. a) a 7. b). Nech 

sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-33 poslancov, PROTI-0, ZDRZALO SA-0, NEHLASOVALO-7 

poslancov, uznesenie k bodu číslo 7. a) a 7. b) sme schválili. 

Ďakujem. Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 24 

bolo prijaté  

 

                             U z n e s e n i e  číslo 52/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).   

 

Prejdeme k bodu číslo 8., body 8. a 9. sú personálne otázky. Tak 

ako sme sa bavili ešte na decembrovom zastupiteľstve, resp.       

na ustanovujúcom, kde musíme zvoliť vás poslancov Zastupiteľstva 

TSK do jednotlivých Rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskej župy, a tak isto zvoliť alebo prevoliť nových 

zástupcov TSK do Výborov pre otázky zamestnanosti, čiže bod číslo: 

 

 

8. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej    

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.:  

Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som predložil Návrh      

na delegovanie zástupcov TSK do Rady škôl. Podľa § 25 ods. 6 

písmena a), sú členmi rady škôl pri strednej škole 2 zvolení 

zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zvolený zástupca ostat-

ných zamestnancov, 3 zvolení zástupcovia rodičov, 4 delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa a 1, ak ho príslušná stavovská organi-

zácia nominuje, tak 1 zvolený zástupca tejto organizácie a takisto 

1 zvolený zástupca žiakov príslušnej školy, čiže spolu 11 členov. 

Takisto podľa § 25 ods. 6 písmena c) zákona 596 sú členmi rady 

škôl pri jazykovej škole až 4 zvolení zástupcovia pedagogických 

zamestnancov, 1 zástupca ostatných zamestnancov školy a 6 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. V súlade s § 25 ods. 12 

písmena h) príslušného zákona predkladáme návrh na odvo-lanie 
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zástupcov TSK k 31.1.2023 z jednotlivých škôl a školských 

zariadení, čiže najprv musíme odvolať zástupcov, ktorí boli 

nominovaní a v súlade s § 25 ods. 6 písmena a) a písmena c) 

príslušného zákona predkladáme zastupiteľstvu dňom od 1. 2. 2023 

návrh na delegovanie zástupcov TSK do jednotlivých škôl a škol-

ských zariadení. Jedná sa o 40 škôl a školských zariadení, resp. 

38 škôl a 2 školské zariadenia (Jazyková škola a Krajské centrum 

voľného času). Na základe tohto predkladáme zastupiteľstvu návrh 

na menovanie zástupcov TSK do rady škôl.  

p. predseda:  

Ďakujem za uvedenie tohto materiálu, otváram diskusiu k tomuto 

bodu. Ako prvý sa hlási pán poslanec Šimon Žďárský, nech sa páči. 

MUDr. Žďárský:  

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. 

Ja mám pozmeňujúci návrh k tomuto bodu. V bode II. návrhu na uzne-

senie navrhujem: 

- pri čísle 33. zmenu Šimona Žďárského za Mgr. Miloslava Baca,  

- pri čísle 35. zmenu Šimona Žďárského za Mgr. Miloslava Baca 

a pri čísle 37. zmenu Šimona Žďárského za MUDr. Petra Daňa. Tento 

návrh bol samozrejme prerokovaný s kolegami a je o tom upovedomený 

aj útvar školský. Donesiem písomný návrh, pán predseda. 

p. predseda:  

Áno, prosím sem odovzdať. Takže sú to 3 školy - pod číslom 33. 

Škola umeleckého priemyslu - miesto vás p. Baco, 35. Stredná 

zdravotnícka škola C. Šimurkovej v TN - miesto vás p. Baco a 37. 

SOŠ Pod Sokolicami, TN, miesto vás p. Daňo. Ďakujem. Pán Filo, 

nech sa páči. 

Bc. Filo:  

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda a pán prekladateľ, dovoľte 

mi navrhnúť tiež pozmeňovák 1 avizovaný vopred a ide iba o zámenu 

v rámci nášho klubu a je to škola pod číslom 32. Stredná športová 

škola, kde ja by som sa vymenil s p. poslancom Bacom, čiže p. 

poslanec Baco ide do tejto školy a ja pôjdem do 40. Krajské 

centrum voľného času. Je to interná zámena v našom klube, ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem, tak tiež prosím doložiť písomne. Čiže k č. 40. KCVČ 

miesto p. Baca pôjdeš ty pán poslanec Filo, a ešte k č. 32. 

Stredná športová škola tam zasa namiesto teba pôjde, pán Baco. Vy 

ste sa len vymenili.  

Ing. Hančin, PhD.:  

A ešte tam bola 1 personálna zmena na komisii - na Gymnáziu 

Považská Bystrica. 

p. predseda:  

Áno, ale to už je v tom materiáli zapracované. Takže ešte niekto 

prosím vás do diskusie? Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa        

do diskusie. Budeme hlasovať najskôr o pozmeňujúcom návrhu pána 

poslanca Žďárského, kde navrhuje pri bode II. návrhu na uznesenie 

- v čísle 35. nahradiť ho poslancom Miloslavom Bacom (Stredná 

zdravotnícka škola Šimurkovej), - pri čísle 33. (Škola umeleckého 

priemyslu) nahradiť za p. poslanca Šimona Žďárského poslanca 

Miloslava Baca a pri čísle 37. (SOŠ Pod Sokolice) za p. poslanca 
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Šimona Žďárského nahradíme p. poslanca Petra Daňa. Budeme hlasovať 

najskôr o tomto pozmeňujúcom návrhu. Pani poslankyne, páni 

poslanci, nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-37 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-1 poslanec, NEHLASOVALI-

3, pozmeňujúci návrh pána poslanca Žďárského sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 25 bolo prijaté  

 

                        U z n e s e n i e  číslo 53/2023/I. 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).   

 

Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. poslanca Eduarda 

Fila, a ten spočíva v tom, že chce byť nahradený v bode číslo 32. 

(Stredná športová škola Trenčín) p. poslancom Miroslavom Bacom     

a v bode číslo 40. (Krajské centrum voľného času Sokolice) 

zamieňame za p. Mgr. Miloslava Baca p. poslanca Eduarda Fila. Nech 

sa páči, hlasujeme, pani poslankyne, páni poslanci o tomto druhom 

pozmeňujúcom návrhu. 

 

     ZA-38 poslancov, PROTI-0, ZDRŽALO SA-0, NEHLASOVALI-3 

poslanci, pozmeňujúci návrh p. poslanca Eduarda Fila sme 

schválili. Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 26 bolo 

prijaté  

 

                        U z n e s e n i e  číslo 53/2023/II. 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).   

 

A teraz budeme pani poslankyne, páni poslanci, hlasovať o návrhu 

uznesenia ako celku, vrátane týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov p. 

poslanca Žďárského a p. poslanca Fila. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     ZA-39 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALI-2. 

Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 8. Návrh na delegovanie 

zástupcov TSK do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK sme schválili aj s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 27 bolo prijaté  

 

                       U z n e s e n i e  číslo 53/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

              tejto zápisnice).   

 

Ďakujem pekne, ja len pripomeniem, že doterajšie rady škôl budú 

odvolané k 31. januáru 2023, čiže k zajtrajšiemu dňu, a nové rady 

škôl nastúpia 1. februára 2023. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi 

Hančinovi za uvedenie všetkých 3 bodov. Prejdeme k bodu číslo: 
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9. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samospráv-

neho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti. 

   Predkladal: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu TSK  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda:  

Čiže to je druhý personálny bod dnešného rokovania zastupiteľstva. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Briestenský:  

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

níčka, vážení páni podpredsedovia, poslankyne, poslanci, kolegyne, 

kolegovia, hostia. Dovoľte mi, aby som predniesol na rokovaní 

zastupiteľstva bod číslo 9. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov 

TSK do výborov pre otázky zamestnanosti. V krátkosti - zákon 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje právne 

vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti. Účastníkmi právneho 

vzťahu na účely tohto zákona sú aj úrady práce, sociálnych vecí    

a rodiny a samosprávne kraje. V rámci územného obvodu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja sú zriadené tieto úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny so sídlom: Nové Mesto, Partizánske, 

Považská Bystrica, Prievidza a Trenčín. Uvedené úrady zriaďujú     

vo svojom územnom obvode Výbor pre otázky zamestnanosti. Výbor má 

spolu 11 členov, z toho 2 členovia sú zástupcovia samosprávneho 

kraja, sú volení na obdobie 4 rokov a zastupiteľstvo volí a odvo- 

láva svojich členov. V záujme zabezpečenia členstva vo výboroch aj 

novozvoleným poslancom Zastupiteľstva TSK, ako aj v záujme 

zabezpečenia jednotného začatia plynutia nového funkčného obdobia 

všetkým zástupcom TSK v príslušných výboroch navrhuje sa skončenie 

súčasného funkčného obdobia súčasným zástupcom ich odvolaním dňom 

31. 1. 2023 a zvolenie zástupcov na nové funkčné obdobie dňom 

1. 2. 2023, čím bude zabezpečené nepretržité zastúpenie TSK v prí-

slušných výboroch. Návrh na uznesenie majú páni poslanci priložený 

v materiáli. Ďakujem za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, ja ešte dodám, že tí starí delegáti delegovaní TSK 

budú odvolaní dňom 31. januára 2023, teda zajtrajškom a TSK má 

nových zástupcov za členov výborov pre otázky zamestnanosti 

zriadených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých 5 

okresoch, ktorí budú zvolení dňom 1. februára 2023. Otváram 

diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči, čiže jedná sa celkovo o 10 

poslancov do 5 výborov pre otázky zamestnanosti - v Novom Meste 

nad Váhom, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi a Trenčíne. 

Ak nikto, uzatváram možnosť hlásiť sa do diskusie a budeme 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ste ho dostali predložený    

do vašich materiálov. Nech sa páči, hlasujeme o uznesení pod bodom 

číslo 9.. 

 

     ZA-37 poslancov, PROTI-0, ZDRŽALO SA-0, NEHLASOVALI-4, 

uznesenie k bodu číslo 9. sme schválili. Na základe uvedeného 

výsledku hlasovania č. 28 bolo prijaté  
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                       U z n e s e n i e  číslo 54/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

          tejto zápisnice).   

 

Ďakujem veľmi pekne pán riaditeľ za uvedenie tohto materiálu a vám 

za schválenie uznesenia k tomuto bodu. Prejdeme k bodu číslo:  

 

 

10. Informatívna správa o zverejnenej kategorizácií nemocníc        

v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odboru zdravot.a SP 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: 

Aj keď sa vám možno zdá byť bod podľa názvu jednoduchý, banálny, 

tak nie je taký jednoduchý ani banálny a dnes o tom asi ešte 

zaznie väčšia diskusia, ako možno k doteraz prerokovávaným bodom. 

Tento bod sme pripravili na zastupiteľstvo preto, pretože sme sa 

dozvedeli koncom roka o kategorizácii nemocníc, ktorá teda bola 

navrhnutá Ministerstvom zdravotníctva SR a táto nová kategorizácia 

nemocníc sa dotýka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj     

v našom Trenčianskom kraji, a nie sme spokojní s touto katego-

rizáciou nemocníc, hlavne teda s dvoma nemocnicami, to je 

Nemocnica s poliklinikou Myjava, ktorá je župnou nemocnicou       

a Nemocnicou na okraji mesta, Partizánske, ktorá je teda v zriaďo- 

vateľskej pôsobnosti spoločnosti Penta, a tieto 2 nemocnice boli 

podľa novej kategorizácie zaradené do tej prvej skupiny, s čím 

teda nesúhlasíme a aj touto informatívnou správou alebo uznesením, 

ktoré je priložené v tejto správe chceme, aby boli tieto 2 

nemocnice preradené do kategórie číslo II.. Toto požiadam uviesť 

ešte pani Štefíkovú aj s odôvodnením, prečo si to tak myslíme      

a potom ďalej v uznesení je tiež spomínané to, že chceme požiadať 

ministerstvo o preradenie týchto dvoch nemocníc do II. úrovne 

nemocníc podľa tej novej kategorizácie, ktorá je platná od 1. 

januára tohto roka, aj keď to prechodné obdobie je celý rok 2023    

a tieto nemocnice by mali byť de facto teda v tých nových 

úrovniach od 1. januára 2024, ale chceme tento čas, tento rok 

získať na to, aby sme mohli Ministerstvo zdravotníctva presvedčiť 

na základe tých argumentov ktoré máme, aby prehodnotilo tento 

návrh kategorizácie aj u nás v Trenčianskom kraji a samozrejme si 

chceme vyžiadať aj dáta, na základe akých dát rozhodli pri 

zaraďovaní nemocníc v TSK do týchto jednotlivých úrovní. A samo- 

zrejme chceme požiadať pri tejto kategorizácii, aby boli dodržané 

tie podmienky, ktoré si Ministerstvo zdravotníctva samo určilo       

a stanovilo, že v zmysle tej tvorby siete a tej podmienky, kde 

najmenej 90 % poistencov má čas dojazdu do nemocnice II. úrovne 

alebo vyššej do 30 minút a najviac 1,5 % poistencov má čas dojazdu 

do nemocnice II. úrovne alebo vyššej nad 45 minút, čo si myslím, 

že minimálne pri NsP Myjava to nie je splnené, ani fyzicky to 

nemôže byť splnené. Takže toľko na úvod, nech sa páči, pani 

Štefíková, predložte tento materiál a podrobnejšie možno 
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zdôvodniť, prečo tento materiál predkladáme a prečo nesúhlasíme      

s kategorizáciou nemocníc tu v Trenčianskom kraji.  

PhDr. Štefíková, MPH:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení páni 

podpredsedovia, milé panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia, 

hostia. Pán predseda veľmi vyčerpávajúco poskytol úvod k mate-

riálu, tak ja by som len doplnila niektoré skutočnosti a zdôraz- 

nila v podstate tie odborné argumenty. Ako už bolo povedané, 

Ministerstvo zdravotníctva 30. 12. 2022 zverejnilo prvý zoznam 

kategorizovaných nemocníc. Treba zdôrazniť, že sa jedná o podmie-

nenú kategorizáciu, tzn. že ešte v priebehu tohto roka je čas      

na dolaďovanie, prehodnocovanie a dúfajme, že aj zmenu zaradenia 

týchto nemocníc. TSK má celkovo 10 nemocníc. V rámci tejto 

kategorizácie nemocníc 2 nemocnice zatiaľ ešte neboli katego-

rizované, lebo 1 z nich má verejný záujem, to je Nemocnica pre 

obvinených a odsúdených, ktorá je určená výlučne pre obvinených     

a odsúdených, čiže to nie je pre bežnú verejnosť. Máme 

špecializovanú Nemocnicu s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, 

ktorá bude v priebehu prvého štvrťroka ešte kategorizovaná v tom 

zmysle, že tam budú schválené doplnkové programy. Týchto 8 

nemocníc ďalších bolo zaradených nasledovne: - máme jedinú 

nemocnicu III. úrovne a to Fakultná nemocnica Trenčín, 2 nemocnice 

II. úrovne, to je NsP Prievidza so sídlom Bojniciach a NsP 

Považská Bystrica, a všetky ostatné nemocnice, ktoré sú v Tren-

čianskom kraji, boli zaradené do prvej úrovne nemocníc. Tieto 

nemocnice sa odlišujú rôznou veľkosťou, spádom, zriaďovateľmi, 

čiže keď si pozrieme NsP Myjava a NsP Partizánske, sú to 2 

všeobecné nemocnice, ktoré sú porovnateľné počtom oddelení, obidve 

majú 8 lôžkových oddelení, Myjava má 195 lôžok, Partizánske má 200 

lôžok, majú komplexnú všeobecnú ambulantnú aj ústavnú zdravotnú 

starostlivosť. Keď si zoberieme ďalšie nemocnice, ako je NsP 

Ilava, Nemocnica Handlová, Nemocnica Bánovce, tak postupne        

v minulosti v dôsledku rôznych krokov, či už zdravotných 

poisťovní, Ministerstva zdravotníctva alebo zriaďovateľov došlo     

k postupnému rušeniu akútnych lôžkových oddelení a tieto nemocnice 

disponujú jedným, prípadne dvoma lôžkovými oddeleniami. Čiže keď 

si zoberieme prvú úroveň nemocníc, nemocnice v tejto úrovni 

zaradené, nie sú porovnateľné ani veľkosťou, ani rozsahom, ani 

komplexnosťou. Teraz bližšie k NsP Myjava. Je to regionálna 

nemocnica, ktorá prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 1. 1. 

2003, čiže už vlastne je to 20 rokov ako nemocnica II. typu. V tom 

čase nemocnice s poliklinikou III. typu zostali štátne, nemocnice 

s poliklinikou II. typu prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti 

samosprávnych krajov a nemocnice s poliklinikou prvého typu buď 

boli transformované na neziskové organizácie alebo proste prešli 

pod mestá. Aj niektoré nemocnice druhého typu boli v tom čase 

transformované na neziskové organizácie. Od tohto obdobia, odkedy 

prešla Myjavská nemocnica do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

hlavne za posledné roky prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Takým 

kľúčovým oddelením je oddelenie anesteziológie a intenzívnej 

medicíny, ktoré prešlo rozsiahlou rekonštrukciou a momentálne 
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disponuje 8 lôžkami v našej myjavskej nemocnici. Teraz premostím 

na novú kategorizáciu, ktorá nie je postavená na lôžkových 

oddeleniach, ale je založená na medicínskych službách a pro-

gramoch, ktoré sú rozdelené na povinné, nepovinné, doplnkové. 

Nemocnice II. úrovne majú zadefinovaný presný rozsah povinných 

programov, ktoré musia splniť a tieto 2 naše nemocnice už dostali 

aj rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva, ktoré im určilo, aké 

povinné programy musia tieto nemocnice plniť. Nemocnice prvej 

úrovne, medzi nimi aj naša Myjavská nemocnica zatiaľ dostali len 

informačný list s tým, že máme tam možnosť získať doplnkové 

programy a nepovinné programy a o tomto rozsahu poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti cestou týchto povinných a teda 

doplnkových a nepovinných programov bude ministerstvo rozhodovať    

v I. štvrťroku. Ministerstvo zdravotníctva nám zaslalo zrovna dnes 

harmonogram návštev v jednotlivých samosprávnych krajoch a náš 

samosprávny kraj je naplánovaný niekde v okolo 17. marca, kedy by 

vlastne v tomto období malo byť prehodnocované jednak materiálno-

technické vybavenie, personálne obsadenie a malo by sa diskutovať 

o týchto doplnkových a nepovinných programoch, či už v našej 

myjavskej nemocnici, ale aj v nemocniciach, ako je bojnická, 

považskobystrická nemocnica. Takže celý tento proces ešte 

momentálne prebieha, do 30. apríla je čas na podanie žiadosti      

o zmenu zaradenia týchto nemocníc a následne v priebehu ďalších 

mesiacov Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o jednotlivých 

úrovniach, tak isto aj programoch povinných, nepovinných a dopln-

kových. Prečo žiadame toto preradenie do nemocnice II. úrovne. Je 

to určitá prestíž, je to určitá istota, ale je to hlavne garancia 

zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami. Nemocnice, ktoré 

majú schválené povinné a doplnkové programy budú mať garantované 

zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami. Nepovinné programy 

môžete vykonávať, ak sa dohodnete a zazmluvní vám tieto nepovinné 

programy príslušná zdravotná poisťovňa. Takisto druhý dôvod, prečo 

žiadame o preradenie nemocníc do II. úrovne je už spomenutá 

geografická dostupnosť. Ministerstvo zdravotníctva si v zákone      

o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti zadefinovalo 

podmienku, že 90 % občanov má mať dostupnosť nemocnice II. úrovne 

do 30 minút, a 1,5 % obyvateľov do 45 minút. Keď si zoberieme 

okres Myjava, ktorý má 15 obcí, obyvatelia každej jednej obce sa 

dostanú, väčšina obyvateľov do NsP v Myjave do polhodiny, do 30 

minút, ale pokiaľ budú mať cestovať do vzdialenejších nemocníc, či 

už Trenčín alebo okolitých nemocníc, tak žiaľ sa nedostanú ani do 

45 minút ani do hodiny a z niektorých vzdialenejších lokalít 

jednotlivých obcí ani do dvoch hodín. A to hovoríme za ideálnych 

podmienok, pokiaľ nebudú zhoršené poveternostné podmienky, ako je 

to dneska alebo nejaké cestné nehody alebo niečo také. Toto sú 2 

hlavné argumenty. Pri Nemocnici Partizánske je to tak isto 

dostupnosť, ale druhým problémom je kapacitná priepustnosť. 

Postupne za roky, čo aj vy ste tu v tomto zastupiteľstve sme sa 

venovali problematike zdravotníctva s tým, že sme konštatovali 

zrušenie takých oddelení, onakých oddelení, ale tí pacienti sa 

presunú do existujúcich nemocníc a tie nemocnice, či už Fakultná 
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nemocnica Trenčín alebo naše nemocnice Považská Bystrica a Bojnice 

majú určitú obmedzenú kapacitu, čiže pokiaľ by došlo k obmedzeniu 

rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, či už v myjavskej 

nemocnici alebo v Nemocnici na okraji mesta Partizánske, tak 

kapacita tých existujúcich nemocníc, akútnych lôžkových oddelení 

už nepostačuje, čiže jeden dôvod je áno, pacient sa dostane do 

Fakultnej nemocnice, ale za aký čas sa dostane na ošetrenie, 

vyšetrenie? V prípade napr. zápalu slepého čreva, máme tu lekárov 

chirurgov, pokiaľ príde pacient do myjavskej nemocnice, napr. do 

pol hodiny, tak do hodiny už aj na operačnom stole. Pokiaľ by 

prišiel do Trenčína a kým sa mu vlastne začnú venovať, vyšetrenia 

atď., tak ten čas sa výrazne predĺži a v podstate ten stav 

pacienta sa môže v priebehu pár minút alebo teda toho času výrazne 

zhoršiť. Takže toto sú také hlavné dôvody, ktoré som si dovolila 

zdôrazniť, prečo žiadame o zaradenie NsP Myjava a Nemocnice      

na okraji mesta Partizánske do nemocníc II. úrovne. Ďakujem veľmi 

pekne za vašu pozornosť.  

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne za podrobnejšie uvedenie tohto materiálu, 

tejto správy a ja otváram diskusiu teraz k tomuto bodu. Ešte 

predtým než sa prihlásite do diskusie, chcem povedať jednu vec. My 

chceme dnes teda, ak tento materiál prejde s tým uznesením, chceme 

vyjsť s petíciou, kde chceme požiadať Ministerstvo zdravotníctva, 

že občania Trenčianskeho kraja žiadajú, aby tieto 2 nemocnice boli 

preradené do kategórie alebo do stupňa 2. podľa tohto nového 

nariadenia, tejto novej vyhlášky. Takže po zastupiteľstve by sme 

spustili vlastne aj túto petíciu. Pán podpredseda Božik, nech sa 

páči. 

doc. PaedDr. Božik, PhD.:  

Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, dámy a páni. 

Pravdepodobne ste očakávali, že do diskusie sa zapojím preto, lebo 

toto je taká téma, ku ktorej sa pravidelne vyjadrujem a priznám 

sa, že aj na ostatnom zastupiteľstve som spomínal tie informácie    

o tom, do akého štádia sme sa dostali o to viac, že vždy sa 

porovnávame s Českou republikou a situácia v Partizánskom možnože 

nie je časovo až tak zložitá, ako je možnože na Myjave, kde 

skutočne dostať sa do najbližšej nemocnice bude problém. U nás je 

to zhruba 23-30 minút, ak beriem Topoľčany a Bojnice a treba 

povedať, že prechodné obdobie je do konca tohto roka. Najviac 

ohrozené oddelenia sú gynekologicko-pôrodnícke, novorodenecké      

a detské, v tých menších nemocniciach. Ale ak majú Bojnice 

a Topoľčany byť dvojkovou nemocnicou a má platiť zákon č. 540     

z roku 2021, a má platiť kategorizácia s programami povinnými aj 

doplnkovými tak ako je, tak reálne hrozí, že neonatologickú JIS-ku 

nedokážeme vybudovať do decembra technicky aj personálne v Boj-

niciach a istotne to nedokážu ani v Topoľčanoch. Čo teda hrozí - 

neonatologickú JIS-ku máme v dvoch nemocniciach v kraji, to je 

Trenčín a Považská Bystrica, nikde inde ju nemáme, tzn. že 

teoreticky hrozí, ak tento zákon nebude oddialený novou vládou     

po parlamentných voľbách, alebo nebude schválená nová vyhláška     

o rekategorizácii, že z Partizánskeho sa bude chodiť rodiť 
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najbližšie buď Nitra, Trenčín, Považská Bystrica, Banská Bystrica 

alebo Martin. Samozrejme, že z Prievidze do Martina je bližšie ako 

z Partizánskeho do Martina, ale tá cesta medzi Prievidzou         

a Martinom nemôžem povedať, že je ani rýchlostná, ani super 

najbezpečnejšia a ak náhodou občas zasneží, ale ja chápem, že už 

dneska sú všetci progresívni a počítajú s tým, že klimatická zmena 

nám zabezpečí 30 stupňov aj počas decembra, ale obávam sa, že ak 

to pôjde takto ďalej, my skutočne budeme ťahať za kratší koniec 

ako občania, ale aj tí, ako volení predstavitelia, ktorí sme tu my 

momentálne v rámci kraja. Ja sa chcem poďakovať pán predseda tebe, 

chcem sa poďakovať pani Elenke Štefíkovej za prípravu materiálu. 

My zvolávame v Partizánskom mimoriadne zastupiteľstvo na budúci 

týždeň, jednu petíciu máme spred 2 rokov a do tejto ideme spoločne 

v rámci kraja. Chcem poprosiť o podporu aj kolegov tu v rámci 

auditória a jednotlivých okresov preto, lebo viete, priepustnosť 

nemocníc, tých, ktoré zostanú ako kvázi dvojkové alebo trojkové, 

tie, ktoré budú mať gynekologicko-pôrodnícke oddelenia v zmysle 

kategorizácie a vyhlášky, tak podľa mňa nebude dostatočná. Ja 

viem, že gynekologická spoločnosť postupne menila počty mini-

málnych pôrodov. Najprv to bolo 400, potom to bolo 500, potom to 

bolo 600, aktuálne je to 800. Excelovská tabuľka sa dá napáskovať 

tak ako chcete. Áno, momentálne klesá počet pôrodov, možnože to 

vidíte aj v iných mestách, zaznamenali sme to aj my v Partizánskom 

a pravdou je, že sa očakáva, že detí bude menej. Ale ja si 

nemyslím, že dnes sme pripravení tak, aby v rámci Slovenska bolo 

20 všeobecných nemocníc alebo 25. Údajne som počul, že naša cesta 

sa má priblížiť tomu dánskemu modelu. Dánsko má 101 municipalít, 

my máme 2900 a majú nejakých 20-30 nemocníc, my k tomu smerujeme. 

Otázka znie, aká tam je sieť z hľadiska komunikácií a potom ešte 

otázka znie, ak je to v tom Dánsku také dobré, prečo mi štátny 

tajomník v októbri roku 2021 pri diskusii s pánom ministrom 

povedal, že slovenskí lekári sú v Čechách, českí sú v Nemecku     

a z 80 miliónového Nemecka sú draftovaní do Dánska. Používam takú 

by som povedal športovú terminológiu a bolo mi povedané ústami 

vtedajšieho štátneho tajomníka, že dôvod je preto, lebo tam nemajú 

lekárov, majú málo nemocníc, nestíhajú vychovávať si svojich 

vlastných nových mladých, tak kupujú z Nemecka, pričom náborový 

príspevok je 250.000 EUR na účte a k tomu rodinný dom s pozemkom, 

čiže celkom lukratívna ponuka pre lekára z 80 miliónového Nemecka 

aby išiel do Dánska. Ak ma oklamal štátny tajomník, klamem aj ja. 

Toto sú slová štátneho tajomníka, povedané mne za účasti pána 

ministra Lengvarského, keď som sa pýtal, čo budeme robiť. 

Podotýkam bolo to ešte pred napadnutím Ukrajiny a pán minister mi 

s chladnou hlavou povedal, že viete pán primátor, my sme sa 

dohodli na vláde, že model bude nasledovný - budeme chodiť do 

Charkova (podotýkam to je 4 mesiace pred útokom Ruska na Ukra- 

jinu), tam budeme tiež draftovať tretiakov, ktorí prídu na 2 roky 

na Slovensko, aby sa naučili jazyk, aby medicínu doštudovali       

na Slovensku a potom išli do slovenských nemocníc. Toto bol plán, 

ktorý mi prezentoval pán Lengvarský. Bol tam aj vtedajší pán 

primátor Ružomberka, bola tam vtedajšia pani primátorka Sniny, 
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dneska teda už ani on ani ona nie sú vo funkcii a bol som tam ja, 

bol tam ešte ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí 

Slovenska. Bol som šokovaný, že takýto je stav, no a ja sa dnes 

pýtam, že či náhodou my tú reformu nerobíme tak trošku ako od tej 

strechy a nie od základov. Lebo ja sa obávam o našu ambulantnú 

sféru, ktorá by mala byť prvotná v tom diagnostickom rastri tých 

pacientov. Paralelne popritom majú byť budované nové nemocnice, 

lebo tá súčasná trenčianska pri všetkej úcte aj vďaka tým naj-

novším investíciám si nemyslím, že je to klasická fakultná alebo 

univerzitná nemocnica. Podľa mňa je porovnateľná s tou našou       

v Bojniciach, aj počtom lôžok aj počtom lekárov, ale budiš, toto 

mi neprichodí hodnotiť, lebo nie som expert na zdravotnícky 

manažment, ale potom, ako sa dostávame k tomu záveru. Podľa INEKO 

a nikto asi nebude spochybňovať INEKO ako nezávislý inštitút, máme 

43 všeobecných malých a stredných nemocníc, včetne fakultných       

a univerzitných, lebo 11 je univerzitných a fakultných a 32 je 

všeobecných malých a stredných. Už dávno INEKO nepočíta za nemoc-

nicu ani Nové Mesto nad Váhom, ani Handlovú, ani Ilavu, ani 

Bánovce, ani Zlaté Moravce. To už len ministerskí úradníci 

považujú za klasické nemocnice. INEKO to už nepovažuje za všeo-

becné nemocnice, to treba povedať a dostali sme sa do štádia, že 

po absolvovaní tejto reformy a po dôslednom dodržiavaní zákona      

a tej súčasnej vyhlášky o kategorizácii nám tu zostane možnože 30, 

možnože 25 všeobecných nemocníc. Podotýkam tá obslužnosť bude 

výrazne zlá. Už keď sa diali urgentné príjmy a bolo povedané, že 

Partizánske nebude mať urgentný príjem, ani Myjava, bol to prvý 

náznak toho, že tieto nemocnice budú považovať za menej dôležité      

a menejcenné. A čuduj sa svete, nemáme urgent, ale za deň máme 

minimálne 15 a 17 záchraniek, ktoré dovezú do našej nemocnice      

i napriek tomu, že nemáme urgent, lebo nemocnice na okolí 

nestíhajú. Počas vianočných prázdnin bolo plné detské oddelenie aj 

Bojniciach aj v Topoľčanoch, sanovali ďalších pacientov deckári      

z Partizánskeho. V malých nemocniciach a p. Steiner mi to vie 

potvrdiť ako riaditeľ nemocnice, tí deckári sú aj na neonatológii 

aj na tom detskom, lebo tam ten príjem z hľadiska tých platieb      

od poisťovní sa skladá tak, aby tam bol kombinovaný príjem a ten 

lekár je tam aj tam, lebo tie malé nemocnice tak fungujú. Keby 

boli exaktné čísla, že v takýchto malých nemocniciach je ja 

neviem, každý rok 10 alebo 15 komplikácií, ktoré končia nejakým 

spôsobom dramaticky, ale čo 15, keby ich bolo 5 alebo 3, tak to 

beriem. Ja som sa pýtal vtedy na ministerstve, ukážte mi tabuľku, 

koľko pri tom počte pôrodov, vtedy to bolo okolo 600, bolo 

problémových a koľko bolo potrebné riešiť nejak inak, lebo dneska 

tá diagnostika umožňuje, aby ten pôrodník už v piatom mesiaci      

v tele matky odhalil, alebo vo štvrtom mesiaci, piatom, šiestom 

odhalil problematiku či už matky alebo toho plodu. Až potom sa 

posúva na vyššie pracoviská. Dneska chceme mať v dvojkových 

nemocniciach špecializované JIS-ky neonatologické, ale tých 

neonatológov nemáme v Trenčianskom kraji, že ich zvesíme z vešiaka 

a dáme ich do Bojníc, aby boli Bojniciach. Toto bude veľký problém 

a ak to nikto nezmení, tú kategorizáciu v tej vyhláške a ak nikto 
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nezmení účinnosť zákona, tak riaditeľ nemocnice bude vystavený 

podľa toho, čo bolo prijaté ako memorandum medzi lekárskym 

odborovým zväzom pri novele Trestného zákona do roviny 

trestnoprávneho stíhania, do protiprávneho konania, protizákon-

ného. Dívam sa na Igora, dívam sa na Elenku, pani riaditeľku, 

dívam sa na Gaba Krbušíka v Partizánskom, kto si toto zoberie     

na plecia, veď toto je niečo tak radikálne, tak negatívne a tak 

zlé, a dívam sa na Rudku Novotnú, ktorá sa vždy Partizánskeho 

zastávala, že mne píšu občania z Bánoviec, že robte niečo preto, 

aby to Partizánske bolo zachované, kam mi z Bánoviec budeme 

chodiť? Viete, už keď ste mali raz nemocnicu a nemáte a prídete      

do nemocnice, kde veľa pacientov a lekári a sestry sú nahnevané, 

tak vám ukážu, choďte tam, odkiaľ ste, tam ste si mali bojovať       

za nemocnicu, alebo choďte do Partizánskeho, keď nemáte nemocnicu. 

Aj v Topoľčanoch sa stalo pacientom, že ich obrátili, choďte      

do Partizánskeho. Viete a potom ten pacient sa pýta, že kam mám 

ísť, u koho sa mám sťažovať, kto je ten? Má to skončiť u pani 

Elenky Štefíkovej? A čo ona s tým urobí, čo má nejaký zázračný 

prútik? Viete, ja len prosím o to, aby sme spoločne urobili všetko 

pre zachovanie zdravého rozumu a preto, aby ak nám niečo ešte 

funguje, nehovorím že ideálne, ale ak nám ešte niečo funguje, tak 

to zachráňme, ak máme v našom kraji stále ešte 5 všeobecných 

nemocníc, tak ich zachovajme len preto, aby tu ešte o rok, o 2,        

o 3, ... lebo ak máme nejaké peniaze z Plánu obnovy, ktoré nám 

umožnia postaviť ja neviem koľko nemocníc, viete tá miliarda 

stačiť nebude, čo sa s tým vláda oháňa, miliarda je strašne málo, 

lebo aj Lengvarský aj štátny tajomník Száz povedali, že v zdra-

votníctve chýba 2,5 miliardy ročne oproti Českej republike na to, 

aby sme ich dokázali aspoň sčasti dobehnúť. Za 10 rokov je to 25 

miliárd. Viete, to je obrovský alibizmus povedal, že toto robíme 

preto, lebo budú nové nemocnice. Kedy budú? Keď tieto už nebudú 

existovať? Kto tam bude robiť, veď tí mladí lekári, je ich pár 

v Partizánskom, kam pôjdu? Ja si osobne myslím, že niektorí pôjdu 

radšej do Čiech, ako by sa mali realokovať v rámci územia 

Slovenska, lebo tam sú ďaleko lepšie podmienky. Takže takýto je 

stav a ja sa chcem poďakovať pánovi predsedovi za to, že tak 

razantne vystúpil, nahral to video, ktoré potom bolo publikované 

aj v médiách, lebo sa zastal aj Myjavy, zastal sa aj Partizánskeho 

a my túto podporu potrebujeme preto, lebo chceme v rámci 

zachovania zdravého rozumu dať aspoň šancu tým lekárom, ktorí tam 

dnes sú a tým službám, ktoré dnes poskytujeme ako nemocnica, aby 

tu stále boli. Lebo tá nemocnica je prenajatá, ona je mestská, ale 

je prenajatá, činnosti vykonáva Svet zdravia. Samozrejme, že Svet 

zdravia bude tiež kalkulovať, keďže má nemocnicu Topoľčanoch, že 

niektoré činnosti nebude spájať, ale my chceme v Partizánskom 

zachovať čo najviac činností, aby tí ľudia našli tú prvú pomoc     

u nás. Keď bol v októbri 2021 u nás predseda parlamentu, tak 

neurológovia rozprávali, že koľko prípadov cievnych príhod 

dokázali eliminovať do tej miery, že mozog nebol trvale poškodený. 

Jednotková nemocnica s neurológiou je už problém, dvojková by mala 

tú neurológiu mať. Keď začne krvácanie do mozgu, pokiaľ vám nie je 
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poskytnutá prvá pomoc pri tých menších krvácaniach do nejakých 20-

25-30 minút, tak potom dochádza k nezvratnému poškodeniu mozgu, 

ale to vedia lepšie lekári, ako to viem ja. Ale absolvoval som      

z titulu problémov x rozhovorov s pánom prof. Brunom Rudinským, 

ktorý kedysi pôsobil v Nových Zámkoch ako neurochirurg a on je 

tiež jeden z tých, ktorí si myslia, že na takúto reformu sme my 

ešte nedorástli a to preto, lebo nemáme pripravenú ani ambulantnú 

sféru dostatočne a nemáme pripravené ani vyššie pracoviská. Lebo 

to, čo máme my tu dnes Trenčíne, to tiež stojí za úvahu, keďže 

stále nemáme ešte tu ani vybudovanú centrálnu sterilizáciu a mám 

spolužiačku medzi záchranármi lekármi a tá mi vie porozprávať 

príbehy, lebo pôsobí tu v rámci Trenčianskeho kraja a to už je      

na iné vystúpenie a iný rozhovor a nie tu na zastupiteľstve. Takže 

veľmi pekne ďakujem za možnosť vystúpiť. Chcem vás poprosiť, keď 

petíciu spustíme, keby ste ju podpísali a chcem vás poprosiť      

a teraz sa orientujem na Bánovce nad Bebravou, bolo mi napísané, 

že aj pán primátor Robko Gašparík sa rád prihlási, skutočne to 

Partizánske je dôležité aj pre Bánovce, nielen pre Partizánske, aj 

pre časť okresu Prievidza, mám tým na mysli od obce Počereňany      

a možnože po Dolné Vestenice, lebo tam tí ľudia skutočne do Par-

tizánskeho chodia. Takže toľko z mojej strany, ďakujem za pozor-

nosť. Prepáčte že som bol taký trošku citovejší, možnože menej 

pragmatický, ale to preto, lebo sú chvíle, keď už človek sa 

zamýšľa nad tým, že či to, čo robí nie je jedným veľkým sklamaním 

pre široké okolie práve preto, že nikto nie je ochotný nás 

počúvať, že ten hlas zdola jednoducho tam hore ako keby nikto 

nechcel ani počuť. Ďakujem veľmi pekne. 

p. predseda:  

Ďakujem pán podpredseda za vystúpenie k tomuto bodu. Poprosím pán 

primátor Ciran, nech sa páči. 

Mgr. Ciran:  

Áno, ďakujem veľmi pekne pán predseda za slovo. Ja budem naopak 

pragmatický. Vážení kolegovia, ja by som vás chcel naozaj 

poprosiť, keďže som z okresu Myjava a z Brezovej pod Bradlom       

a mali sme aj s pani doktorkou, riaditeľkou myjavskej nemocnice 

teraz stretnutie na ZMOSe regionálnom, aby sme teda tu všetci 

naozaj podporili toto uznesenie a my naopak podporíme tú petíciu, 

samozrejme medzi nami všetkými obcami v okrese Myjava. Takisto 

myslím s primátorom Myjavy sme sa dohodli na podpore pí ár cez 

naše televízie, cez sociálne siete. Jednoducho ten okres Myjava je 

rozptýlené kopaničiarske osídlenie, tam je tá dostupnosť naozaj     

do iných nemocníc zlá, na tú Myjavu je to pomerne veľká nemocnica, 

má 350 zamestnancov, je tam 8 oddelení, v podstate poskytujú 

naozaj tú lekársku starostlivosť takú, ako najlepšie vedia.        

V podstate musíme za to bojovať, lebo ten okres už sme sa teraz 

naposledy dohadovali o tom, či tam myjavská priemyslovka bude 

fungovať v budúcnosti. Takže naozaj, to čo tam máme, prosím vás, 

musíme robiť všetko pre to, aby to bolo zachované a verím, že aj 

tá nemocnica teda sa nakoniec preradí do tej druhej úrovne. Budeme 

robiť pani doktorka pre to všetko, aj pán predseda. Ďakujem       

za podporu a my teda sľubujeme, že takisto v budúcnosti budeme 
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zase podporovať iné návrhy v iných častiach TSK. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne pán poslanec. Pani podpredsedníčka Porubcová, nech 

sa páči. 

PaedDr. Porubcová:  

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne       

a kolegovia. Veľmi ťažko sa mi prijíma taká informácia, že by snáď 

pôrodnica v Bojniciach mala zaniknúť, pretože to si neviem vôbec 

predstaviť, hoci to nie je samozrejme v našej kompetencii, ale ako 

sa postavíme pred tých ľudí. Zriadiť takéto JIS-ky novorodenecké 

všade, však fajn by to bolo, keby boli, ale na to proste nemáme, 

my okrem vybavenia hlavne ľudí. Ja o novorodeneckých JIS-kách 

niečo viem, veľmi nerada, by som sa bez tejto skúsenosti obišla    

a môžem vám povedať, že tú starostlivosť, ktorú vedia poskytnúť 

gynekológovia, tú prvú, pri narodení dieťatka, ktoré je v priamom 

ohrození života, zvláda aj bojnická nemocnica viac ako vynikajúco. 

Všetko to, čo mohli urobiť oni urobili a to ďalšie na to ďalšie by 

som nechcela, aby ho liečili v okresnej nemocnici, alebo teda nech 

sa dneska volá akéhokoľvek typu, tá JIS-ka. Urobili čo mali       

a poslali ho kde mal byť a tak je to najsprávnejšie a tak by to 

malo byť. Ja som zhodou okolností tento istý náš vnúčik minulý 

týždeň bol na jednom vyšetrení u neurológa v Banskej Bystrici      

a prišla nevesta veľmi nespokojná, pretože, keď sme to doma 

preberali, tak som povedala ako babka, že to je proste tragédia, 

že načo tam vlastne bol alebo načo tam chodí, a že takto sa to 

nedá a na tom mi môj muž povedal, že treba sa na to pozrieť 

komplexnejšie a ja som povedala, že nám pribúda a on povedal, že 

im pribúda a tak sme sa doma doťahovali a on mi potom položil 

jednu veľmi závažnú otázku, ktorá je pre mňa naozaj závažná       

a musela som nad ňou rozmýšľať ako človek, ktorý pracuje takisto     

v dôležitom a veľmi frekventovanom segmente spoločenského života, 

akým je školstvo, a môj muž mi tak veľmi vážne, a to bolo to 

pragmatické, a bez akéhokoľvek rozmýšľania položil otázku, že 

koľko teda vás je tam v tej škole podstav a ako dlho? Lebo pribúda 

všetkým, ale koľko vás je tam podstav a ako dlho, a ja na to nemám 

odpoveď. Lebo všetkým nám pribúda, pribúdajú povinnosti, máme 

všetci toho veľmi veľa, ale že by nás bolo nejako zásadne podstav 

a ešte k tomu nejako zásadne dlho, to teda povedať nemôžem. Takže 

to zdravotníctvo je naozaj vo veľmi vážnom a veľmi zlom stave a ja 

nemám rada petície. Ja nerada podpisujem petície, pretože ich 

často považujem za populistický nástroj v úplne inej úlohe, ako 

vybaviť vec, ktorej sa týkajú, ale túto petíciu podpíšem hneď      

a podpíšem ju rada. Pretože túto reformu, ktorú voláme reformou      

a celý tento proces už trvá nekonečne dlho, mám pocit, že už je aj 

tak veľmi ohrozená zdravotná starostlivosť na Slovensku, je čoraz 

menej kvalitná a sa občanovi nepribližuje, ale vzďaľuje. Takže ja 

túto petíciu určite podpíšem. Urobím to rada a myslím si, že 

nebudem sama. Je najvyšší čas búchať na dvere a nech sú to dvere 

kohokoľvek a kedykoľvek, už to musíme urobiť. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka za príspevok. Pán 
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poslanec Oulehle, nech sa páči, pán doktor. 

MUDr. Oulehle:  

Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, chcel by som len 

vyjadriť názor, že súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. 

Samozrejme ako zdravotník tú petíciu tiež podporím, ale chcel by 

som ešte, aby sme nezabudli pri tej prvej úprave rozpočtu, to, čo 

sme si sľúbili, že navýšime tie peniaze motivačné a náborové, lebo 

nebudeme potrebovať len motivačné a náborové, ale budeme musieť 

asi aj tých lekárov už hotových draftovať a nielen lekárov, ale aj 

sestry, a to nebude asi za lacný peniaz. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ano, chceš povedať, že to bude veľká zmena asi, nie? V marci. 

Dobre prejdeme pred marcovým zastupiteľstvom na tieto veci a samo- 

zrejme to platí, že tie finančné prostriedky budeme musieť niekde 

nájsť na týchto lekárov. Pán poslanec Bielik, nech sa páči.  

doc. MUDr. Bielik, CSc.:  

Ďakujem pekne. Pán predseda, dámy a páni. Dovolím si niekoľko 

slov, rozdelím to na 2 časti, najprv na tú aktuálnu v rámci 

prerokovaného bodu programu a potom možno niekoľko kamienkov      

do mozaiky širšej súvislosti s daným problémom. Áno, v danej 

situácii ten náš postup je relevantný, že prijmeme uznesenie, 

ktorým budeme požadovať o preradenie do vyššej kategórie, môžme 

skúsiť aj petíciu, môžme skúsiť iné formy tlaku alebo nátlaku. 

Samozrejme je otázka, či partner na druhej strane ako bude ochotný 

počúvať a bude ochotný uvažovať nad tými argumentami. Takže áno 

uzneseniu, áno petícii, áno čomukoľvek, čo podporí zdravý rozum, 

ako povedal pán podpredseda Božik. A teraz niekoľko slov v tom 

kontexte. Áno, vychádzame zo zákona 540/2021, takže to je už éra 

dvoch rokov o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Kategorizácia sa týka § 44 a 45, čiže jedna z ďalších možností je 

zrušiť § 44 a 45 a je po probléme. To je ďalšia možnosť. Potom        

na zákon nadväzuje vyhláška č. 316 Ministerstva zdravotníctva      

o kategorizácii ústavnej starostlivosti, takže druhou možnosťou 

je, čo je bežné aj v politickej praxi, pozastaviť platnosť 

vyhlášky. Táto vyhláška platí od 12. 9. 2022, má 15 príloh a spolu 

to je údajne asi 2500 strán, čiže ten materiál nie je malý, možno 

len tak na porovnanie, starý a nový zákon vydaný v roku 2003 

Spolkom sv. Vojtecha má asi 3000 strán. Je teda otázne, že či 

tento materiál bude raz starým zákonom alebo novým zákonom alebo 

zákonom, ktorý sa neuplatní v praxi. Ale nemožno uprieť zase 

autorom snahu o veľmi dôkladné spracovanie problému. Tých príloh, 

ktorých je 15, je tam toho viac, ale jednou z kritických príloh je 

príloha číslo 15., tá hovorí o personálnom, materiálnom a tech-

nickom vybavení. Keby sme to rozoberali na drobné, tak to je ako 

výrazne rizikový a kritický bod do budúcnosti pre uplatnenie, aj 

keby niekto bol v samotnej päťke alebo štvorke, tak mu hrozí 

riziko, že nenaplní niektoré tie personálne normatívy a klesne 

nižšie. Ďalej by sa dalo o tom rozprávať, ale nebudem to roz-

vádzať. To len ukazujem na kritické miesta. Čiže možno by sme si 

mohli povedať, že kategorizácia svojím spôsobom môže byť aj 

myslená ako dobrý nástroj, ale žiaľbohu v danej situácii v danej 
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dobe táto snaha o dokonalosť, keď prekročí únosnú mieru zdravého 

rozumu, sa stáva kontraproduktívnou, výrazne kontraproduktívnou. 

Niekoľko bodov ešte teda ďalších, k filozofii tej kategorizácie. 

Je to kategorizácia nemocníc, ale mala by to byť kategorizácia 

oddelení. Lebo oddelenie je nositeľom zdravotnej starostlivosti     

v príslušnom odbore. Je možné, keď poviem jednoducho interné 

oddelenie na Myjave, sa možno líši, to povedzme jednotka, súčasne 

sa možno líši len o 10 % v rozsahu a v kvalite poskytovanej 

starostlivosti od interných oddelení, ktoré sú v trojke. Ale 

zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v odbore Vnútorné lekárstvo 

môže byť veľmi dostatočné aj v tej jednotke, ale sa nám to 

premietne do nemocníc. Čiže to je prvá možno taká chyba. Potom je 

tu uplatnenie tejto kategorizácie, to už bolo povedané, že je tu 

výrazné riziko, že v konečnom dôsledku príde k opačnému výsledku, 

príde k obmedzeniu dostupnosti a k zníženiu kvality zdravotnej 

starostlivosti, a to už nie sú ako sa hovorí ľudovo, žiadne 

srandy. O prílohe číslo 15. som povedal, chýba tu akákoľvek štúdia 

vykonateľnosti, to tzv. feasibility study, ktorá by prepočítala, 

že pri takom a takom uplatnení, čo to vôbec spraví, tu boli 

náznaky empirické aj z úst pána podpredsedu, ale reálne 

modelovanie situácie, čo by mal Ústav zdravotných analýz spraviť 

ľavou zadnou na Ministerstve zdravotníctva, tu chýba. Rovnako tu 

chýba premietnutie finančného zabezpečenia a finančných úhrad, 

lebo boli diskutované, že tu bude úhrada zdravotných poisťovní, 

nebude, my tu zápasíme o úhradu, ale možnože tá úhrada bude aj tak 

nedostatočná, lebo nikto nepovedal, aká bude tá úhrada v prípade 

uzavretia zmluvy. No a možnože je čas potom posúvať diskusiu aj 

trošku vyššie, a to nahradiť takúto koncepciu akoby zhora 

donútením ku nejakej kvalite. Možno to už tak zaznelo v týchto 

náznakoch, že nejakou koncepciou zabezpečenia zdravotnej 

starostlivosti v rámci príslušného regiónu. Tzn. povedzme si ten 

cieľ, že trebárs 95 % všetkej zdravotnej starostlivosti, ktorá 

bude poskytovaná, bude poskytovaná v TSK, Žilinskom samosprávnom, 

v Trnavskom a tým pádom by si to mohol kraj do určitej miery 

koncipovať alebo zabezpečovať sám, s prihliadnutím na reálnu 

situáciu. No a teraz ešte už ako treťoradé, len také kamienky      

do tej mozaiky. Ono táto kategorizácia by mala byť v súlade       

s koncepciami medicínskych odborov, aj osobne silne pochybujem, že 

by to bolo zakomponované v koncepcii medicínskych odborov. 

Niektoré medicínske odbory majú koncepciu starú 20 rokov, niektoré 

5, niektoré 10 a už povedzme len tie jednotky intenzívnej 

starostlivosti, ktoré tu boli spomenuté, tie neonatologické by 

mali mať, ak by sme mali byť ako v slušne spravovanom štáte, 

zaradené do koncepcie neonatológie ako odbor, lebo takto to bude 

na papieri jedno, a v medicínskom ponímaní, v medicínskom odbore, 

v príslušnej odbornej spoločnosti sa to neodrazí. No a potom toľko 

akože k tej filozofii, že mať doplnkový nepovinný program, tak 

podľa mňa buď, keď chcem mať zdravotnú starostlivosť na úrovni, 

tak mám len povinné programy, ale ako nepovinné a doplnkové to je 

ako tá voliteľnosť, ako by povedal jeden bývalý predseda bývalej 

vlády, že to vyrušuje takýto koncept. No a potom samozrejme aj 
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niektoré tie kritériá, ktoré sa zdajú podstatné, že 45 minút alebo 

30 minút dojazdu, tak ono je to veľmi diskutabilné, lebo ten 

argument treba počítať ešte navyše, nie dojazd do nemocnice, ale 

dojazd k pacientovi. Ak mne niečo je a to je bod 0, ak mám infarkt 

myokardu a mám 0 sekúnd 0 minút, tak ja, keď to zahlásim a príde 

ku mne sanitka do 45 minút a potom sa ešte 45 minút dostanem      

do nemocnice, tak to je rozhodujúce pre ten klinický stav 

pacienta, a nie dojazd sanitky od pacienta k nemocnici, lebo 

dovtedy mu ten čas žiaľbohu plynie, niekedy v jeho prospech, 

niekedy v jeho neprospech a samotný čas je iluzórny a dalo by sa      

o tom diskutovať, či arbitrážne stanovený čas 45 minút je roz-

hodujúci alebo nie je rozhodujúci v jednotlivých akútnych stavoch. 

Nechcem sa o tom viac a širšie sa rozvíjať. No a potom to 

posledné, či naozaj, ako aj zase protiargument, že daná reforma 

súvisí s čerpaním prostriedkov z Fondu obnovy, a stojí za, by som 

povedal až tak veľké úsilie o realizáciu tejto reformy v podobe 

tejto kategorizácie, lebo možno opticky povedané dostaneme na to    

z Fondu obnovy x miliónov alebo x 100 000 000, ale možno škody, 

ktoré sa napáchajú, budú x 100 000 000 × 2. Ďakujem za pozornosť. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne za takú širšiu analýzu vlastne všetkých tých 

postupov, ktoré Ministerstvo zdravotníctva pripravilo, ale preto 

si myslím, že napr. aj tá príloha číslo 15. to je to materiálno-

technické a personálne zabezpečenie, myslím že sa bude musieť 

veľmi meniť už počas tohto roka, pretože ak by to mal niekto 

splniť od toho budúceho roka, to čo tu už bolo aj dnes spomínané, 

tak podľa mňa budú musieť polovičku nemocníc zatvoriť hneď. 

Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Pán Halabrín, nech sa 

páči, Myjava. 

p. Halabrín:  

Ďakujem. Ja som nechcel vystupovať, pretože veľa tu bolo povedané, 

ale zasa som to nevydržal, pretože zdravotníctvo bolo pre mňa vždy 

takou dosť háklivou otázkou. Dobre viete, tí ktorí tu sedíte 

viacero období, že vždy k diskusiám k zdravotníctvu alebo 

problémom, ktoré boli, som sa hlásil. Zareagujem na pána doc. 

Bielika, ktorý povedal o tom, že keď tí partneri na druhej strane 

budú aj počúvať, dopredu vám poviem všetkým, že nebudú. Tá 

skúsenosť tu je, že tu už neexistuje partnerský dialóg ani žiadny 

iný, tak rozhodli a pôjdu si po svojom. Takže áno, určite v každom 

prípade treba robiť petíciu, treba robiť všetko preto, čo sa dá, 

pretože k myjavskej nemocnici poviem len to, že v roku 2000 alebo 

2001 bola vtedajším ministrom zdravotníctva preradená do siete  

kategórie II. práve z dôvodu časovej dostupnosti poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti obyvateľom toho regiónu, a preto sa 

stala aj krajskou nemocnicou. Pretože ktosi mal dostatok rozumu, 

keď robil tie vzdialenosti, že to proste bolo treba priestorovo 

pokryť. Pre objektívnosť treba povedať aj to, že toto sa nezačalo 

teraz, toto začala ešte pani ministerka Zvolenská v predchá-

dzajúcom období. Ja som s ňou absolvoval jeden veľmi konštruktívny 

dialóg v bojnickej nemocnici, kde tvrdošijne obhajovala, len sa to 

inak volalo, nebola to kategorizácia, bola to optimalizácia siete 
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zdravotníckych zariadení. V princípe išlo o toto isté a ja som už 

vtedy hovoril, že ide len o to sústrediť tie zdroje, ktoré ešte 

nerozkradli a nejaké zostali, do tých pár čo zostane a sústrediť 

tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí z tohoto marazmu neutiekli 

aspoň do niektorých nemocníc, aby aspoň nejaká dostupnosť bola. My 

sme sa v našom regióne k tej nemocnici vždy chovali veľmi 

zodpovedne a napriek tomu, že nebola ani našim vlastníctvom, ani    

v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, sa nám v minulosti podarilo 

zjednotiť aj samosprávu aj podnikateľské subjekty a niekoľko 

100.000 EUR sme investovali do rekonštrukcie jednotlivých oddelení 

k nákupu techniky, proste do čohokoľvek, čo sme cítili, že tá 

nemocnica potrebuje. Určite sa zapojíme a budeme veľmi výrazne 

robiť aj v tom, aby petícia bola úspešná, ale myslím si, že to sú 

2 veci rozhodujúce - jedna je ako dopadnú voľby, ktoré budú       

na jeseň a myslím si, že to bude 1 z hlavných tém volebných debát, 

možno áno, ešte sa môže stať, že sa rozhodnú, že budú až na budúci 

rok v marci, alebo možno aj nikedy, lebo však načo. Podľa mňa to 

robia dosť dobre, ale potom je ešte jedna vec, keďže mám už 

skúsenosť s terajšou vládnou mocou, že darmo máte pravdu, darmo 

máte argumenty, máte dôkazy, máte všetko, darmo poviete, že       

vo vašom okrese je jedna jediná obec, ktorá spĺňa podmienku do 45 

minút a to je dedina Hrašné so 600 obyvateľmi. Všetky ostatné sú 

ďaleko viac, 5 územných celkov je viac ako hodinu vzdialených. To, 

čo povedal pán doc. Bielik aj o tom, že jedna vec je odkedy vás 

dovezú, druhá vec je kedy pre vás prídu, a keď sa to zráta, tak 

proste je absolútne nemysliteľné, aby trenčianska nemocnica toto 

dokázala pokryť. Radil som sa aj s právnikmi, čo s tým. Je jedna 

veľká výhoda, na ktorú sa asi budem musieť oprieť a ja určite     

na tom robiť budem, pretože tej petícii celkom a jej výsledkom 

neverím, verím petícii, len neverím, že ju niekto bude akceptovať, 

pretože vidíte aj referendum aj akýkoľvek prejav vôle ľudí je      

v tomto štáte dosť nepodstatný. Každý dokument zverejnený         

v Zbierke zákonov je právne záväzný pre každého a tento právny 

dokument, ktorý sa volá zákon o kategorizácii ústavnej starost-

livosti, 540/2022 definuje za akých podmienok a stanovuje presné 

podmienky na kategorizáciu. A v § 8 aj hovorí o tom, čo môže byť     

v V., IV. až jedničke, a čo ak niektorý z týchto argumentov alebo 

z týchto pravidiel sa nespĺňa, a hovorí aj o tom, že v území 

okresu, kde neni takáto dostupnosť, že nie je možné zabezpečiť, 

bude do tohoto zaradená aj nemocnica, ktorá nespĺňa niektoré 

podmienky z hľadiska počtu poistencov, alebo niečo iného. Čiže ja 

som presvedčený, že táto kategorizácia, ktorú pán minister 

vyhlásil, je rozpore so zákonom, ktorý oni sami vyhlásili, a budem 

určite robiť aj na nejakých právnych cestách na to, aby sme to 

dokázali obhájiť. Ja v každom prípade ďakujem aj županovi aj 

každému, kto sa zapojí do toho, aby nám pomohol, pretože to, že sa 

zmení kategorizácia sú 2 zásadné veci - jedna je, že nám odíde 

personál, ktorý má nejaké ambície a víziu a chuť ešte čosi 

spraviť, ten posledný, ktorý nám tam zostáva, a druhá, že drvivá 

väčšina obyvateľov v regióne, ktorý je dneska druhý najhoršie 

demograficky sa vyvíjajúci región na Slovensku, dostane ďalšiu 
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šupu, pretože vzhľadom na koeficient starnutia, ktorý tam máme 

proste naozaj to bude zásadný problém a myslím si a mám vážne 

obavy, že pre ten kopaničiarsky región taký veľmi veľmi zlý. Takže 

všetkým vám veľmi pekne ďakujem a musíme sa snažiť pobiť sa o to 

všetkými cestami, ktoré budeme mať k dispozícii. Ďakujem. 

p. predseda:   

Ďakujem pán, poslanec. Poprosím pani Randziakovú, nech sa páči.  

Ing. Randziaková:  

Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Zastupujem tu jeden 

z dvoch okresov, okres Partizánske, ktoré spolu s okresom Myjava 

myslím, že permanentne bojuje za zachovanie nemocníc v svojich, 

teda mestách. Ja veľmi pekne ďakujem pán predseda tebe, ale 

samozrejme aj primátorovi Jožkovi Božikovi, takisto primátorovi 

Myjavy za to, že sa za tieto malé nemocnice postavili. Myslím, že 

to nie je prvýkrát, už viackrát sme bojovali za nemocnice, 

spustili sme petičné akcie, kde musím povedať, že naozaj ľudia 

podpisovali tie petície a petičné hárky, a tu by som chcela 

povedať názory tých ľudí. Nikto neočakáva, že si v Partizánskom 

niekto dá urobiť nejakú operáciu mozgu, ale táto nemocnica je      

v Partizánskom veľmi potrebná. Tým, že by bola preradená do prvej 

kategórie sa zníži tá zdravotná starostlivosť alebo tá dostupnosť 

pre obyvateľov nášho okresu a nielen okresu, ale aj regiónu, lebo 

vieme, že tie okrajové obce aj z okresu Prievidza chodia k nám. 

Takže podporujem samozrejme petíciu, ktorú budeme spúšťať dnes, 

určite ju podpíšem, určite ju budem propagovať medzi svojimi 

kolegami starostami a takisto pokiaľ pán primátor sa v mestskom 

zastupiteľstve dohodnete na nejakej ďalšej petícii, pretože jednu 

petíciu sme dá sa povedať už podpisovali, tak určite môžeš rátať   

s našou podporou. Urobíme všetko pre to, aby nemocnica v Parti-

zánskom bola zachovaná, aby nebola len nemocnicou prvej kategórie. 

Ďakujem veľmi pekne. 

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, ešte pán podpredseda Božik s faktickou teraz, 

do dvoch minút, nech sa páči. 

doc. PaedDr. Božik, PhD.:  

Chcem len poprosiť a veľmi pekne ďakujem za slová, ktoré tu boli 

vyrieknuté aj s cieľom podporiť Myjavu aj Partizánske, veľmi si to 

vážime, však koniec koncov ide nám o spoločný cieľ. Pravdou je, 

to, že skôr asi ako zákon bude potrebné zmeniť vyhlášku, ktorá je 

nesplniteľná aj pre nemocnice niektoré dvojkové aj trojkové, a je 

skutočne zlé, ak by sme sa dostali do nejakej množiny nemocníc, 

ktoré už dnes dlhodobo, rok, dva, tri alebo štyri majú 1, 2 - 3 

oddelenia. To je to, čo povedal Janko Bielik, jednoducho, že je to 

o oddeleniach a keď sa nad tým zamyslíme cez prizmu toho, čo bolo 

povedané, že kým príde záchranka a kým toho pacienta niekam 

odvezie, tak do 30 minút to nebude spĺňať ani Partizánske preto, 

lebo máme niekedy veľký problém s tým, aby záchranka prišla do pol 

hodiny a potom do pol hodiny ho niekde odviezla, čiže už hodina je 

veľký problém. V tom prípade by bolo dobré, aby aj to Partizánske 

bolo zachované. A ešte jedna vec na dôvažok. Partizánske je stále 

subjektom hospodárskej mobilizácie, keď bol covid, všetci boli 
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radi, že jedno z najväčších covidových oddelení, v takej nemocnici 

ako je Partizánske, bol práve u nás. Bolo tam cez 50 pacientov    

a takáto pandémia sa môže kedykoľvek zopakovať vzhľadom na zdra-

votný stav, vývoj svetovej populácie a vývoj sociálnej ekonomiky, 

čiže v tomto kontexte je fakt dôležité, aby aj Myjava aj 

Partizánske boli zachované v kategórii všeobecných nemocníc       

a zmenila sa kategorizačná vyhláška. To by nám veľmi pomohlo. 

Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne ešte za faktickú, pán podpredseda. Peter Daňo, nech 

sa páči, pán doktor. 

MUDr. Daňo:  

Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Veľa rozumného tu bolo 

povedané. Dovoľte mi, aby som aj ja v rámci tejto diskusie 

povedal, možno aj tak trošku emotívne ako človek, ktorý 35 rokov 

pracoval a pracuje v nemocnici, ktorá dopadla tak, ako majú 

dopadnúť teraz tieto 2 naše nemocnice. Nechcem a neprajem si, aby 

to skončilo tak ako v Ilave. Ilava bola kedysi nemocnica, kde 

pracovalo 450 zamestnancov, bolo tam 7 oddelení. My sme robili 

1400 operácií do roka, bežnú možno 90% agendu chirurgickú sme si 

vedeli obstarať sami. Následne zo strany ministerstva boli 

postupne jednotlivé oddelenia okresávané, nie priamo, tak že by 

ich zrušili, ale jednoducho limity finančné zo strany poisťovní 

išli tak dolu, že tá nemocnica si už nemohla dovoliť prevádzkovať 

jednotlivé oddelenia, takže nakoniec výsledná činnosť 15-ročná je 

taká, že máme jedno doliečovacie oddelenie, 1 hospic, jednodňovú 

chirurgiu a jednodňovú gynekológiu. Takto skončí aj Myjava, takto 

skončí aj Partizánske, pokiaľ niečo neurobíme a pokiaľ nevyvinieme 

nejakú aktivitu. Nechcem tým kolegom dopriať to, čo sme prežívali 

my a čo my dennodenne prežívame, keď sa musíme doprosovať kolegom 

v nemocniciach vyššieho typu, aby nám zobrali pacienta takého, 

ktorého sme hravo bez problémov kvalitne vedeli vyriešiť aj       

v Ilave. Toto by nastalo aj na Myjave, to nastane aj v Parti-

zánskom. Investovalo sa do týchto nemocníc veľa. Bola by to 

obrovská škoda, keby tí ľudia o tieto zariadenia prišli a veľmi, 

ozaj veľmi na záver by mi bolo ľúto tých zamestnancov, ktorí by 

prišli o svoje milované povolania. 

p. predseda:  

Ďakujem pán poslanec, chcem sa spýtať, či ešte chce sa niekto 

prihlásiť do diskusie k tomuto bodu a možno pár slov ešte pani 

Štefiková, ak by chcela v krátkosti na niečo reagovať. Nech sa 

páči. Poprosím technikov, ak by mohli zapnúť pani Štefíkovú, nech 

sa páči. 

PhDr. Štefíková, MPH:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi pekne ďakujem vám všetkým      

za naozaj úprimné slová a za podporu našim nemocniciam, ktoré sú 

jednak teda Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj 

Nemocnica Partizánske, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou a posky-

tuje zdravotnú starostlivosť občanom TSK. Čo sa týka týchto 

právnych predpisov, ako povedal pán doc. Bielik, to je ako 

kombinácia anatómie, biochémie, histológie, na jednu skúšku 2,5 
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tisíca strán, to je tak ťažko čitateľný materiál s množstvom 

rôznych odborných chýb a nezrealizovateľných krokov, na ktoré sme 

my upozorňovali už Ministerstvo zdravotníctva. Naposledy som aj ja 

v piatok upozorňovala zodpovedných zamestnancov a bolo mi 

povedané, že musíme všetky tieto pripomienky sumarizovať do konca 

marca a dať cestou odborných spoločností alebo stavovských 

organizácií a v priebehu tohto roka sa bude vlastne ďalej s touto 

vyhláškou pracovať, lebo oni si uvedomujú niektoré nevykonateľné 

veci. Len úplne jeden príklad na záver, ktorý hovorí za všetky. 

Nemocnica prvej úrovne má jeden jediný povinný program. Ale to 

neni interná medicína, to je program nefrologický. Program 

nefrologický znamená, že máte laboratórium - podmienka, máte EKG a 

máte zazmluvnenú súkromnú dialýzu, lebo žiadna nemocnica alebo 

neviem, či nejaká nemocnica na Slovensku prevádzkuje svoju 

dialýzu, takže takto je postavená kategorizácia, čiže pre 

nemocnice prvej úrovne je povinný nefrologický program, nie 

program internej medicíny. Celá filozofia má prvky diferencovanej 

zdravotnej starostlivosti, čo je už aj z Makovického modelu - 

organizácia riadenia zdravotníctva, ale naozaj len prvky, nie je 

viazaná na oddelenia. Filozofia je podobne ako kategorizácia 

liekov, ktorý pripravovala jedna nemenovaná pani doktorka, že sa 

bude neustále meniť, čiže je to zavedené na absolútnu nestabilitu 

systému. Čiže ak by malo byť nejaké riešenie, nastaviť limity nie 

raz ročne, ale raz za 5 rokov, s víziou do nejakého roku 2040 ako 

cieľový stav a postupnými krokmi sa niekde k tomuto dopracovať. My 

začíname od konca. My nevytvoríme kapacity vo väčších nemoc-

niciach, ale my likvidujeme to, čo je funkčné, už nehovorím o tom, 

že nefunguje nám primárna sféra, je v rozklade špecializovaná 

ambulantná starostlivosť a momentálne jediným stabilným pilierom 

zdravotníctva alebo ako tak stabilným pilierom zdravotníctva      

na Slovensku je ústavná zdravotná starostlivosť, ktorú ideme 

likvidovať. Čiže tu treba 2 veci, áno jednak urobiť všetko pre to, 

aby sme nedopadli ako Ilava, aby sme zachovali to, čo je v týchto 

nemocniciach vybudované, ale druhá vec aj oddialiť tieto právne 

predpisy, ich účinnosť, pretože musíme dať istotu lekárom a zdra-

votníkom, ktorí majú obavu, aj u nás sú lekári zaradení v špecia-

lizačnej príprave, špecializačnom odbore gynekológia a pôrod-

níctvo. Gynekologický program by nám vedeli schváliť, ale 

pôrodnícky nie, lebo nespĺňame, nebudeme spĺňať, ale nikdy sme ani 

nespĺňali na Myjave normu 800 pôrodov. Takže tým pádom, keby sa 

zrušila pôrodnica, nevyvzdelá sa žiadny lekár v špecializačnom 

odbore Gynekológia a pôrodníctvo a takisto neonatológia, to ide 

ruka v ruke. V podstate zlikviduje sa pôrodnica, ale do roka padnú 

aj ostatné oddelenia. Čiže výrazná zmena týchto právnych 

predpisov, možno aj cez poslancov Národnej rady, odborné 

spoločnosti a každý po svojej odbornej linke. My určite aj v rámci 

SK 8 sme sa zaoberali touto situáciou a naozaj neni súlad s touto 

optimalizáciou, ale je väčšia vlna odporu ako podpory. Takže ja      

za seba urobím všetko pre to, aby sme uchovali všetky tieto 

činnosti, ktoré sú v našich nemocniciach a proste minimálne cez 

tie doplnkové programy zabezpečili pre občanov zdravotnú 
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starostlivosť v rámci tých lôžkových oddelení, ktoré sú fungujúce. 

Ďakujem veľmi pekne všetkým za podporu a pánovi predsedovi        

za slovo.  

p. predseda: 

Ďakujem veľmi pekne, pani Štefíková. Som rád, že tieto veci máš 

naštudované, že aj cez SK 8 budeme vedieť vyvinúť určitý tlak       

na to, aby aj tie materiály, o ktorých sa tu dnes spomínalo        

z viacerých úst poslancov, aby sa zmenili, pretože je to naozaj 

veľká alchýmia, ktorá nemusí sadnúť a podľa mňa tak, ako je 

nastavená ani nesadne. Takže sledujte to a budeme celý rok robiť 

na tom, aby sa tie veci pomenili, pretože to je naozaj 

hazardovanie so zdravím a životmi obyvateľov nielen Trenčianskeho 

kraja. Pán Steiner, chcel si vystúpiť do rozpravy alebo len       

s faktickou? Do rozpravy, nech sa páči. 

MUDr. Steiner, MPH:  

Ďakujem pekne pán predseda, ja len v rýchlosti naozaj 2 krátke 

poznámky. Prvá - tieto problémy sú aj v iných krajoch. Ja som ako 

člen Rady Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), takže s týmto bojujú 

aj ostatné kraje, vo všeobecnosti je to naozaj podpora, či už      

v našom regióne alebo aj v iných a zaoberá sa s tým teda aj Rada 

ANS a ja podporujem, pani Štefíková vie, spolupracujeme, komuni-

kujeme a len pre zaujímavosť ešte jednu vec. Dneska som dostal 

mail, ja som si ho pre istotu vytlačil - od dnešného dňa máme novú 

predsedníčku kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR 

Ing. Ľubicu Bílikovú, čiže aj tam dochádza k veľmi rýchlym a pro-

gresívnym zmenám na Ministerstve zdravotníctva. Za to krátke 

obdobie jedného roka, je to už myslím tretí alebo štvrtý predseda 

kategorizačnej komisie, takže ono sa to dosť výrazne mení aj tam, 

takže dúfam, že s novým predsedom bude možno aj trošku lepšia 

spolupráca a možnosti nejakej komunikácie. Ďakujem. 

p. predseda:  

Ďakujem pekne, ak už nikto do diskusie, ukončujem možnosť hlásiť 

sa do diskusie k tomuto bodu.   

Teraz som tu desiaty rok a vy poslanci, ktorí ste tu dlhšie, tak 

vždy najdlhšia diskusia a najviac ľudí vždy diskutovalo ku zdra-

votníctvu. To nebolo možno ani baníctvo tak, ako sme to tu riešili 

v tom druhom volebnom období, ale vždy a keď som si dal vytiahnuť 

aj tie uznesenia, odkedy vznikli vyššie územné celky, tak najviac 

materiálov, najviac uznesení je práve na oblasť zdravotníctva. 

Očakával som to isté aj dnes, potvrdilo sa to a možno kebyže viac 

sa komunikuje s tými samosprávami, myslím zo strany štátnych 

orgánov, Ministerstva zdravotníctva a ďalších, ktorí do toho majú 

čo povedať, možnože by takéto materiály nevznikali a podľa mňa 

vždy, keď sa pripravuje niečo nové, by to malo byť diskutované     

od spodku, ale toto podľa mňa odspodu nebolo diskutované a ešte 

vyšlo sa s takýmto nejakým návrhom kategorizácie. Máme na to teda 

rok, asi metóda pokus-omyl, pre ministerstvo, že čo to bude, 

pokiaľ až môžeme ísť, pokiaľ nám to verejnosť, občania a ďalšie 

inštitúcie tu na Slovensku dovolia. Ale my tu proste niesme nejakí 

takí králici skúšobní, atď. a neviem, čo všetko. Tie pokusy nech 

sa robia na niečom inom, ale keď má ísť fakt k takýmto veľkým 
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zmenám, tak podľa mňa to treba diskutovať za okrúhlym stolom        

a určite mi dá pani Štefíková za pravdu, že vás tam zavolali, aby 

vám niečo predstavili a to bol asi koniec. Pán Steiner tam tiež 

bol asi za ANS, takže to je taká debata, že tu vám to predložíme     

a buď to budete akceptovať alebo nebudete akceptovať. Takže takto 

sa takéto veľké zmeny, ktoré sa týkajú aj zdravotníctva, zdravia 

obyvateľov, nielen Trenčianskeho kraja nerobia, a k tomu treba 

poriadne diskutovať. Takže ja len pripomeniem o čom budeme 

hlasovať, pani poslankyne, páni poslanci.  

Uznesenie 

I. berie na vedomie túto informatívnu správu, ktorú pripravila 
pani Štefiková, ktorej ešte raz ďakujem za tento materiál,  

 II. žiada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 

a) o preradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava a 
b) o preradenie Nemocnice na okraji mesta, n.o. Partizánske 
   do druhej úrovne nemocníc, 

c) o sprístupnenie zdrojových údajov, ktoré boli použité     

pri zaraďovaní nemocníc TSK do jednotlivých úrovní. 

To si myslím, že je dobre mať tieto dáta, tieto údaje, pretože aj 

ten sedliacky rozum nám hovorí, že asi aj tá Nemocnica Myjava, tá 

dostupnosť časová nebude tak, ako je zadefinovaná, 

d) žiadame pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní      
dodržať uvedenú podmienku pre tvorbu siete, to, čo som 

teraz vlastne spomínal, že najmenej 90 % poistencov má čas 

dojazdu do nemocnice druhej úrovne alebo vyššej do 30 

minút, a najviac 1,5 % poistencov má čas dojazdu          

do nemocnice druhej úrovne alebo vyššej nad 45 minút.  

Nič sa nemení na tom návrhu uznesenia. Je také isté, ako ste ho 

dostali do knižnice do vašich materiálov, takže pani poslankyne, 

páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Nech sa 

páči, hlasujeme. Pán rektor nestihol, ale poznám jeho názor, 

určite by hlasoval ZA. 

 

     ZA-37, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVAL-1. Ďakujem veľmi 

pekne, uznesenie pod bodom číslo 10. sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 29 bolo prijaté  

 

                       U z n e s e n i e  číslo 55/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

          tejto zápisnice).   

 

p. predseda: 

Chcem vás poprosiť, my už máme hárky pripravené, potom keď budete 

odchádzať, aby ste si zobrali nejaké hárky, na jednom hárku je 20 

miest na podpis. A niektorí poslanci, ak budete aj tu, aby ste to 

mohli aj dnes podpísať túto petíciu, ktorá reaguje na to, o čom 

sme sa dnes rozprávali. Prejdeme k bodu číslo:  
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11. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja      

za rok 2022. 

   Predkladala: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná - predseda  

                              Komisie pre udeľovanie Ceny TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

PhDr. PaedDr. Novotná:  

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení podpredse-

dovia, pani podpredsedníčka, kolegovia, dámy, páni. Mojou úlohou 

je teraz oboznámiť vás s materiálom - Návrh na udelenie Ceny TSK 

za minulý rok 2022. Podľa štatútu, ktorý schválilo Zastupiteľstvo 

TSK ešte v septembri 2016, TSK do konca apríla príslušného roku 

vždy zverejní prostredníctvom rôznych médií výzvu na predkladanie 

návrhov na udelenie verejných uznaní TSK. Sú to návrhy nielen pre 

jednotlivcov, ale aj pre kolektívy nášho kraja. Predkladať tieto 

návrhy môžu poslanci zastupiteľstva, orgány štátnej správy, 

samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, rôzne občianske združenia, 

ale aj právnické a fyzické osoby z nášho kraja. Návrhy na ocenenie 

jednotlivcov alebo kolektívov sa predkladajú potom do 30. 

septembra v príslušnom kalendárnom roku Úradu TSK na vopred 

zverejnenú adresu. Verejným uznaním sú podľa štatútu Ceny TSK, 

ktoré sú udeľované zastupiteľstvom a je to aj Cena predsedu TSK, 

ktorú si vyberá a udeľuje predseda kraja. Cena TSK, teda cena 

poslancov je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky, ako 

aj cudzích štátnych príslušníkov, jednotlivcov a kolektívov       

za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj nášho kraja a rovnako aj 

za mimoriadne významné zásluhy vo všetkých oblastiach nášho 

života. Ceny TSK schvaľuje Zastupiteľstvo TSK na základe 

odporúčania komisie, ktorej som sa stala aktuálnou predsedníčkou. 

Pri výbere kandidáta na udelenie ceny komisia prihliada na skutoč-

nosť, aby boli ocenení, pokiaľ je to možné z rôznych oblastí.      

Na toto sme dbali aj tento rok. Na výzvu kraja na predkladanie 

návrhov do konca septembra roku 2022 zareagovalo celkovo 15 

navrhovateľov, ktorí na ocenenie verejným uznaním navrhli 22 

laureátov, z toho 2 kolektívy a 20 jednotlivcov. Na základe 

hlasovania Komisie pre udeľovanie Ceny TSK, ktoré sa uskutočnilo 

12. januára tohto roku, bolo Zastupiteľstvu TSK odporučené udeliť 

Cenu TSK za rok 2022 trom nominovaným a odovzdať ju máme v rámci 

samostatného slávnostného podujatia, niekedy v prvom štvrťroku 

tohto kalendárneho roku. Laureátmi Ceny TSK za rok 2022 sú títo 

traja: 

1. prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc. - je významným vedcom, 

slovenským biochemikom, virológom, objaviteľom enzýmu karbonická 

anhydráza 9. Svojím objavom a výskumom výrazne prispel k rozvoju 

slovenskej, ale aj svetovej vedy, čo potvrdzujú aj tisícky citácií 

v medzinárodných odborných časopisoch. Týmto objavom vznikla nádej 

pre pacientov, ktorí trpia alebo trpeli v minulosti nevylieči-

teľným druhom rakoviny. O jeho kvalitách svedčí aj fakt, že je 

spolutvorcom a spoluautorom rôznych významných svetových vedeckých 

patentov. Dodnes spolupracuje so špičkovými vedcami z celého 

sveta. Získal titul vedec roka a niekoľko rokov bol prezidentom 
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Slovenskej akadémie vied. Jaromír Pastorek je laureátom Ceny TSK 

za rok 2022, za významný prínos v oblasti biológie a virológie, 

ktorým prispel k rozvoju slovenskej a svetovej vedy. Životopis 

budeme čítať potom pri oceňovaní, ale keďže tohto vedca poznám, 

študoval na Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou, potom odišiel do 

Bratislavy na Prírodovedeckú fakultu. Vždy bol výnimočným 

študentom. Informácie charakteru osobného, o rodine, o tom kde 

žije a pôsobí, poskytneme pri predstavovaní osobnosti pri udeľo-

vaní tejto ceny. 

Druhým nominovaným je Ing. Pavol BAHNÍK. Pracoval ako učiteľ 

odborných predmetov v Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom 

v Starej Turej po dobu 27 rokov, pričom 17 rokov pôsobil ako 

riaditeľ tejto školy. Vo svojej učiteľskej profesii sa venoval 

predovšetkým talentovanej mládeži. V januári 2007 sa stal staros-

tom obce Bzince pod Javorinou, kde pôsobil 2 volebné obdobia. 

Počas týchto rokov sa aktívne zapájal do činnosti organizácie 

Združenie miest a obcí Slovenska, podporoval rozvoj školstva      

a športu v obci. Ctil a stále si ctí tradície protifašistického 

odboja v podjavorinskom regióne. Pavol Bahník je laureátom Ceny 

TSK za rok 2022, za dlhoročnú a svedomitú prácu v prospech 

obyvateľov Trenčianskeho kraja a za osvetovú činnosť a budovanie 

podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže v kraji. 

Tretím oceneným je PhDr. Leo KUŽELA. Je novinárom, etnografom, 

kultúrnym pracovníkom, ale aj komunálnym politikom. Bol správcom 

Trenčianskeho hradu, riaditeľom Trenčianskeho múzea, ale aj 

divadelným a seriálovým hercom. V rokoch 1974-76 pracoval ako 

metodik pre folklór v okresnom osvetovom stredisku Trenčín, kde 

okrem inej agendy spracovával aj scenáre programov na Kopani-

čiarske slávnosti v Starom Hrozenkove, či folklórne slávnosti 

v neďalekej Mníchovej Lehote. Následne pracoval ako etnograf      

v Kysuckom, neskôr v Trenčianskom múzeu, ktorého riaditeľom sa 

stal roku 1990. Svojou nezávislou novinárskou prácou, pôsobením     

v kultúrnej oblasti, ale aj riadiacimi funkciami sa Leo Kužela 

zapísal do histórie mesta Trenčín i do sŕdc mnohých obyvateľov 

kraja. Leo Kužela je laureátom Ceny TSK za rok 2022 za dlhoročnú 

prácu v oblasti uchovávania folklórneho dedičstva a za nezmaza-

teľnú stopu, ktorú zanechal na poli našej regionálnej kultúry. 

Toľkoto k nominantom Ceny TSK, ktorú schvaľuje Zastupiteľstvo TSK.  

p. predseda:  

Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa a zároveň predsedníčka 

Komisie pre udeľovanie Ceny TSK. Otváram diskusiu k tomuto bodu, 

ak sa niekto hlási a má nejaké návrhy. Podľa Štatútu TSK, ktorý je 

schválený, tieto návrhy dáva Komisia pre udeľovanie Ceny TSK, 

ktorá sa skladá z podpredsedov, predsedov komisií, atď.            

a výsledok, na čom sa zhodne táto komisia potom ide na schválenie 

do zastupiteľstva, pretože je to cena vaša, cena poslancov 

Zastupiteľstva TSK. Janko Bielik, nech sa páči. 

doc. MUDr. Bielik, CSc.:  

Ďakujem pekne. Tých laureátov pribúda a bude pribúdať a bude to 

história laureátov a ocenení, či to máme zachytené a ak nie, či by 

nebolo vhodné zachytiť to na webe TSK v nejakej príslušnej 
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kolónke, aby to bolo vidieť potom aj historicky, keď by si to 

niekto chcel pozrieť, lebo tí ľudia si to zaslúžia a takto ostane 

prinajmenšom pamäťová stopa.  

p. predseda:  

Ja súhlasím Janko s tvojím návrhom aj v rámci transparentnosti aj 

všetkých ďalších vecí, máme tu niekoho z OKaMV, p. Kukučkovú alebo 

kto to manažuje tieto veci, Barborka vy viete? Je to tam, aj tá 

história, aj Cena predsedu aj Cena zastupiteľstva, čiže to si dáme 

úlohu pani Hájková: 

OKaMV zabezpečiť tieto medailónky aby boli na večné veky zvečnené 

aj na našom webe, na našich sieťach. Aj tá história udelených 

ocenení - Cena predsedu aj Cena TSK. Z: Oddelenie komunikácie a MV 

Ďakujem veľmi pekne za pripomienku, nech sa páči, ešte niekto      

k týmto návrhom, ktoré navrhla komisia a vy schvaľujete?  

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

o uznesení, ktoré je pod týmto bodom 11., kde teda zastupiteľstvo 

schvaľuje udelenie Ceny TSK za rok 2022 Ing. Pavlovi Bahníkovi, 

PhDr. Leovi Kuželovi a prof. RNDr. Jaromírovi Pastorkovi, DrSc.. 

Nech sa páči pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o tomto 

návrhu. 

 

     ZA-32 poslancov, PROTI-0, ZDRžALO SA-0, NEHLASOVALO-5, 

konštatujem, že uznesenie bodu číslo 11. a udelenie Ceny TSK za 

rok 2022 sme schválili.  

Na základe uvedeného výsledku hlasovania č. 30 bolo prijaté  

 

                       U z n e s e n i e  číslo 56/2023 

          (obsah uznesenia viď príloha  

          tejto zápisnice).   

 

p. predseda: 

Ďakujem veľmi pekne. Ešte máme 2 body - bod 12. Diskusia, rôzne,   

a potom ešte máme bod 13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva 

TSK. Nech sa páči, otváram bod: 

 

 

12. Diskusia – Rôzne. 
 

p. predseda: 

Kým sa nám niekto prihlási, dovoľte mi ešte informovať vás o dvoch 

takých veciach, ktoré sú takého januárového dátumu. Viete, že 

minulý rok sme hovorili, že v marci bude prvá zmena rozpočtu, 

potom v máji bude druhá zmena rozpočtu a teraz minulý týždeň nám 

schválila banka Rady Európy ten rámcový úver vo výške 

30.000.000 EUR, ktorý môže byť použitý na spolufinancovanie 

rôznych investičných akcií, aktivít, o ktorých samozrejme rozhod-

nete vy. Tak som rád, že nám to na tom sedení všetkých tých, ktorí 

o tom rozhodujú Banka Rady Európy, tento úver schválila. My už nie 

sme pre túto banku nepopísaným papierom, my už sme od nich nejaké 

úvery brali a práve preto aj tá rýchlosť toho schválenia bola 

taká, že teraz v januári nám to schválili. Ak by sme možno inú 
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banku brali, ECB, EIB, tak tam by ten rozhodovací proces bol 

dlhší, ale Rozvojová banka Rady Európy nám poskytla najlepšie 

financovanie. Čo sa týka toho januára, tak sme sedeli párkrát hneď 

po novom roku, aj minulý týždeň aj počas celého januára spoločne 

so zamestnancami z jednotlivých odborov a pozerali sme si možnosť 

financovania našich investícií a nielen investičných projektov, 

ktoré pôjdu za Trenčianskou župou, či sú to cesty, cyklotrasy, 

mosty, či sú to nemocnice, či sú to stredné školy, zariadenia 

sociálnych služieb (ZSS). Pri tých ZSS, tam je asi tá možnosť 

najmenšia, ale aj tam sme našli nejaké možnosti a zdroje na finan-

covanie týchto zariadení, a veľa ďalších projektov. Máme pripra-

vený taký zásobník, ktorý by sme potom chceli niekedy možno koncom 

februára, ak to dáme celé dokopy, aj predložiť. Tak ako sme 

hovorili, že sme v decembri nestihli sedieť s vami po okresoch, 

tak teraz by sme to chceli nejakým spôsobom nachystať v tom 

februári, a už aj ten zásobník projektov bude obsahovať aj nejaké 

hodnotenia Hodnoty za peniaze, ktoré chceme mať na každom projekte 

nejaký takýto pohľad. Druhá vec bude to, že z čoho chceme tie 

projekty financovať, niektoré budú cez tie integrované územné 

investície, niektoré pôjdu z Programu Slovensko, niektoré chceme 

financovať z Plánu obnovy. V rámci Programu Slovensko bude aj 

INTERREG, čiže tieto cezhraničné projekty. Viete, že župa teraz 

bude manažovať celú česko-slovenskú hranicu vo Fonde malých 

projektov cez Euroregión Bílé-Biele Karpaty. To sú tie malé soft 

projekty za 20 - 30.000 EUR tuším. Čiže INTERREG som spomínal, 

potom tam máme aj štátne nejaké fondy, Envirofond, Štátny fond 

rozvoja bývania, s ktorým tiež ako župa uvažujeme, Fond na podporu 

športu, ktorý teda každý rok dáme nejaké športovisko a veľa veľa 

ďalších. Je toho veľmi veľa, veľa sme si povedali a musíme 

samozrejme aj nejaké finančné prostriedky už tento rok dať na 

prípravu niektorých tých projektov, či sú to nejaké dokumentácie 

atď.. Dokonca možno, keď aj teraz vyjde určitá výzva, tak by sme 

mohli dostať preplatené možno nejaké projektové dokumentácie, 

možno aspoň tie väčšie. Takže je toho naozaj veľmi veľa, len to 

musíme celé projekčne pripraviť za župu. Myslím si, že skôr bude 

problém, nie že nebudú peniaze, ale bude tých peňazí veľa, teraz 

môžem povedať za Slovensko asi, bude veľa tých peňazí, ale nebudú 

asi pripravené projekty. Takže pripravujete aj samosprávy, viem, 

že to máte ťažké teraz, tie rozpočty, ktoré ste si museli 

schvaľovať na tento rok. My určite vyčleníme aj teraz nejaký 

balíček finančných prostriedkov na to, aby sme si tie prioritné 

projekty začali rozbiehať už tento rok. Takže toto vám chceme celé 

pripraviť, bude toho ešte veľa, aj tých sedení bude hodne. Toto 

vám chceme potom predložiť po tých okresoch a chceme jednak 

dokončiť aj tie projekty, ktoré máme. Celkom sa nám zadarilo aj     

v tom decembri a v januári, už nám poschvaľovali aj po kontrolách 

veľmi veľa projektov, ktoré majú dobehnúť do konca tohto roka, či 

sú to úseky ciest Nové Mesto-Myjava, tam už máme tuším všetky 

schválené etapy, Považskú máme tiež už schválené všetky etapy, 

Orlové s Prečínom, Veľké Uherce-Skýcov tam už máme niektoré 

odkontrolované, ale mali by prísť asi teraz v najkratšej dobe 
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tieto úseky. Cyklotrasu sme už poklepali základný kameň v piatok, 

to je Ladce-Beluša-Púchov, ďalšiu máme schválenú už aj Považskú 

Bystricu-Žilinský samosprávny kraj, to chceme ísť klepnúť niekedy 

o 2 týždne a potom ešte nás čaká jedna, to je Partizánske-

Šimonovany, ktorá je teda z IROP-u, alebo z REACT-EU, už si to 

nepamätám, a postupne vlastne chceme a ja pevne verím, že sa nám 

to podarí všetko aj nejakým spôsobom stihnúť. Možno také 

fázovanie, ak to bude možné, jedného projektu a to je Machnáč 

smerom na Petrovu Lehotu na odbočku, lebo to sa ešte súťaží ako 

posledná cesta a tá bude asi fázovaná. Mestá a obce, ktoré ste 

mali nejakých Ukrajincov, ubytovávate Ukrajincov, takže tiež MIRRI 

pripravilo nejaké finančné prostriedky, ktoré dostanete, je tam 

nejaký objem na každého toho Ukrajinca, MIRRI to má a mala by 

prísť niekedy teraz takáto výzva vo februári alebo marci, tie 

finančné prostriedky budete môcť ako samosprávy potom použiť na čo 

chcete. Toľko asi z mojej strany pri týchto dvoch veciach.  

Pani Hájková, chcem ešte jednu vec vás poprosiť, všetky tie úlohy, 

čo máme, aj tie listy na ministerstvá, uznesenia, atď., potom aj 

tie menovačky, nominácie do tých jednotlivých rád, všetko treba 

nachystať, čo najskôr, tento týždeň, z tých uznesení jednotlivých, 

zase, aby sme nezabudli, ako že sme nepodpísali zmluvu s Tren-

čianskou univerzitou, pán rektor kebyže mi to nepovie, tak doteraz 

nie je podpísané a bolo to schválené v septembri, alebo kedy. 

Muselo to ísť ešte na Správnu radu Trenčianskej univerzity, proste 

všetky tieto veci, ktoré nám z toho vyplývajú, aby sme dotiahli   

do konca. Pani poslankyňa Novotná, nech sa páči. 

PhDr. PaedDr. Novotná:  

Ďakujem za slovo. Mojou povinnosťou je informovať vás o výsledku 

rokovania dnešnej Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. Dnes sme skontrolovali na komisii 

počet doručených oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majet-

kových pomerov za rok 2021. Skonštatovali sme, že všetci 14 

novozvolení poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho kraja odovzdali 

svoje majetkové priznania v zákonom stanovenom termíne, do 30 dní 

odo dňa, kedy sa ujali svojej funkcie. Majetkové priznania 

priniesli buď osobne alebo ich poslali poštou. Všetky oznámenia 

spĺňajú náležitosti podľa ústavného zákona. Chcem poďakovať 

hlavnému kontrolórovi a tajomníkovi komisie doktorovi Ladislavovi 

Tóthovi za pomoc. Všetky tieto majetkové priznania sú uložené       

v trezore hlavného kontrolóra TSK. Verím, že si pripravujete aj 

ostatní majetkové priznania za rok 2022, pokiaľ potrebujete 

akúkoľvek pomoc či informáciu, tak hlavný kontrolór vám vo všet-

kých otázkach poradí. Dohodnite si konzultáciu, resp. stretnutie.  

p. predseda:  

Ďakujem pani predsedníčka komisie, veľmi pekne. Ešte jednu vec 

chcem povedať, zabudol som to pri tej Cene TSK. V minulosti sa 

stávalo, že hodne málo poslancov chodilo na tie samotné 

oceňovania, na ten galaprogram. Tak chcem navrhnúť jednu vec, že 

či by sme to neurobili v marci, keď tu budete všetci v Trenčíne, 

odhadli by sme si nejaký čas rokovania, dali by sme nejakú hodinku 

prestávku a potom by som vás teda pozval. Či ten termín môžem dať 
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teda v ten deň, keď už ste tu v Trenčíne, na to udelenie Ceny TSK, 

pretože doteraz to bolo tak, zase vás volať do Trenčína, 

neprídete, atď., takže chceme, keď už tu budete na zastupiteľstve, 

dáme nejakú rezervu na samotné rokovanie a potom by sme vlastne 

mohli urobiť túto Cenu TSK, udeľovanie a nejaký gelaprogram a spo- 

ločne aj s Cenu predsedu TSK. Viete čo chcem povedať, že          

v minulosti to bolo také, že sme odovzdali tieto ceny a bolo nás 

tam 5, takže či to môžeme takto urobiť a dať na ten marec, 27. 

marca bude zastupiteľstvo, aby to malo aj nejaký honor, keď to 

niekomu schválite, aby ste tam aj potom prišli, proste že ten 1 

deň venujete návšteve Trenčína a svojim poslaneckým povinnostiam. 

Dobre pani Hájková, môžete to takto začať chystať. Ešte niekto    

do diskusie? Ak nikto, prejdeme na bod číslo: 

 

 

13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
 

p. predseda: 

Čiže tie musia byť podané písomne, takže pani poslankyňa Novotná, 

nech sa páči. 

PhDr. PaedDr. Novotná:  

Mám jednu interpeláciu. Chcem poprosiť o informáciu aj v mene 

mojich kolegýň p. Máčekovej a p. Hajšovej. Je plánovaná 

rekonštrukcia Domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. 

Poprosili by sme o odpoveď.  

p. predseda:  

Áno, ďakujeme pekne, dáte to písomne a ja tiež odpoviem písomne.    

A teraz poviem, že to bol jeden z tých projektov, pri ktorom sme 

sedeli teraz počas januára, takže chceli by sme to dať z Plánu 

obnovy a ja som zadal aj nejaké úlohy p. Lamačkovej, nejaké 

termíny, lehoty, kedy to chceme vlastne celé podať. Ten projekt sa 

len zaktualizoval, vyráta sa energetický výpočet, aby mohlo to byť 

podané cez Plán obnovy. Kedy sme si dali termín, pani Lamačková, 

koncom februára či 15. februára? Určite, nie koncom februára? 

Takže samozrejme odpíšeme tak ako sa patrí.  

Ak nikto do interpelácii, tak končím aj bod Interpelácie.  

 

 

14. Záver. 
 

p. predseda: 

Chcem vám, pani poslankyne, páni poslanci poďakovať za účasť      

na tohtoročnom prvom Zastupiteľstve TSK a chcem vás len 

informovať, že ďalšie zasadnutie je plánované na 27. marca, Rada 

predsedovi by bola tiež v pondelok, ale 14 dní vopred, 13. marca, 

komisie by mali zasadať 6. a 8. marca, čiže v pondelok a v stredu, 

tak ako ste si povedali, ako vám rokovanie tých komisií vychádza. 

Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Poďte sa občerstviť ešte, ktorí 

ste nemali a prajem vám pekné cestovanie, hlavne bezpečne domov. 

Tento týždeň hlásia, že by malo napadnúť nejakých 30 cm snehu. 

Dúfam, že to nenapadne celé v jednom dni alebo v dvoch dňoch, ale 
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že to bude rozptýlené na viacero dní, ako v Grónsku. Potom vám tie 

petície prosím vás necháme tuná, ako sa podpisujete, keď prichá-

dzate na rokovanie zastupiteľstva, tak tam by sme nechali niektoré 

hárky na petície a potom samozrejme vám ich vieme poslať aj 

mailami. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. 

 

 

Trenčín,  13.2.2023 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK   
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