
Z á p i s n i c a  

z XXXIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 31.1.2022 

  

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m: - podľa pozvánky 
 

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

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

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

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

       

3. Slovo pre verejnosť. 
 

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

    a investičných fondov.         

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o finančný 
príspevok z Fondu na podporu športu s názvom "Rekonštruk-

cia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica". 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___ 

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

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 
koch registra "C" p. č. 6102/87, 6102/169 a registra "E" 

p.č. 6102/3 k.ú. Považská Bystrica v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.  

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" parc. č. 614/1, 614/2 k. ú. Kostolná - 

Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava. 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 119/2 k.ú. Dolná Breznica v pros-

pech Petra Jambora a manž. Martiny Jamborovej rod. Preko-

povej. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" p.č. 56/1, 221/1 k. ú. Istebník v pros-

pech Mesta Trenčín. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 222/2  k.ú. Rakoľuby v prospech 

Mária Simeona. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 119/3 k.ú. Dolná Breznica v pros-

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

registra "E" parc. č. 9019/502 k. ú. Slavnica v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v pros-

pech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. 

č. 562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno v prospech obce 

Kolačno. 

j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien na pozemku registra "C" 

p. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Petra Žáka.  

k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu-
teľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže - predaj areálu zrušenej Školy v prírode Kľačno. 

l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Moravské Lieskové, 

zapísaného na LV č. 513. 

 

6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - CSS - 
Bôrik voči Františkovi Dudášovi a Emílii Lackovej, CSS-SLOVEN 

voči Ľudmile Vraňákovej a Emílii Mlatkovej, Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne voči Danielovi Zacharovi. 

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

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení       

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 

10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.         

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

 
8. Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

 

9. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian-

skeho samosprávneho kraja za rok 2021.  

   Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.- poslanec Zastupiteľstva TSK     
          a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK 

 

10. Diskusia – Rôzne.  
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
12. Záver. 

 

 

R o k o v a n i e: 

      

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

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  
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p. predseda: - privítal prítomných na dnešnom XXXIV. zasadnutí, 

ktoré sa koná so splnením všetkých nariadení, v súlade          

s aktuálne platnou vyhláškou ÚVZ SR. Dnešné zasadnutie je 

zároveň prvým v poslednom roku volebného obdobia, preto zaželal 

všetkým do nového roka všetko najlepšie, pokoj a dobrú spolu-

prácu.  

Dnešné rokovanie sa koná aj za účasti médií v rokovacej sále, je 

vysielané online a jeho celý priebeh môže verejnosť sledovať 

naživo na webovom sídle TSK, aj na portáli www.youtube.com. 

O prerokovaných bodoch budeme informovať po rokovaní na tlačovom 

brífingu.  

Osobitne privítal na dnešnom rokovaní aj tlmočníkov do posun-

kovej reči, čím chceme sprístupiť priebeh nášho rokovania aj pre 

obča-nov so zdravotným postihnutím. 

Na dnešnom zasadnutí sa zo 47 poslancov vopred ospravedlnilo 11  

(p. Cíbik, Hemza, Steiner, Novotná, Máčeková, Procházka, Hort, 

Halinárová, Bočincová, Abramovičová, Ďureje), 2 prídu neskôr (p. 

Janas a p. Bublavý).  

Predložené materiály boli prerokované v komisiách, okrem dvoch, 

ktoré budú predložené ako doplnenie dnešného programu.  

Materiály boli sprístupnené v intranetovej knižnici aj na webo-

vej stránke TSK.  

     Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, referentku 

Kancelárie predsedu TSK.  

Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutá-

torov určení Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Matej Plánek.   

     Za overovateľov zápisnice z dnešného XXXIV. zasadnutia 

Zastupiteľstva TSK navrhol:  

I.   overovateľ: Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD. 
II. overovateľ: Pavel HALABRÍN. 

 

     Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 34 poslancov, čím 

bolo zasadnutie uzášania sa schopné.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 1: 34-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 31.1.2022 prerokovalo a  s ch v á - 

l i l o  overovateľov zápisnice z dnešného rokovania podľa 

predloženého návrhu.  

                         (viď uznesenie č. 795/2022/A) 

 

 

p. predseda: - predniesol návrh na doplnenie programu v bode 4.  

b) Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na malom  

   projekte "Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti  

   nových trendů cykloturistiky" z Fondu malých projektov v rámci  

   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.  

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

Ide o projekt, v ktorom bude TSK nefinančným partnerom, o čo nás 

požiadali zástupcovia Zlínskeho kraja, po rokovaní komisií a Rady 

predsedov komisií.   

 

p. predseda: - požiadal tiež doplniť aj ďalší bod, ako bod: 
 

 

http://www.youtube.com/
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10. Návrh na voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja  

do výborov pre otázky zamestnanosti.      

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

p. predseda: - požiadal doplniť materiál, nakoľko v zmysle zákona  

zástupcom TSK v piatich výboroch pre otázky zamestnanosti pri 

Úradoch práce v našom kraji končí 4-ročné volebné obdobie k 31.1. 

2022. Nakoľko je súčasné volebné obdobie VUC výnimočne 5-ročné, 

aby poslancom mohlo členstvo pokračovať aj tento rok, a v januári 

budúceho roka si nové zastupiteľstvo zvolí nových zástupcov       

z radov nových poslancov.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 2: 32-ZA, 2-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.1. 2022 s ch v á - 

l i l o   predložený návrh na doplnenie bodu 4. b) do programu 

rokovania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 3: 32-ZA, 2-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.1. 2022 s ch v á - 

l i l o   predložený návrh na doplnenie bodu 10. do programu 

rokovania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 4: 32-ZA, 2-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.1. 2022 s ch v á - 

l i l o  program rokovania ako celok, s predloženou úpravou      

na základe návrhu predsedu TSK. K uvedenému bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 795/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     

 

 

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

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Ing. Zigo: - na novembrovom zastupiteľstve bolo prijatých 53  

  uznesení, väčšina formou schvaľovania. Uznesenie k Vyhodno- 

  teniu plnenia ozdravných plánov nemocníc má splatnosť k 30.  

  6. a k 31.12., bude vyhodnotené na májovom zastupiteľstve,  

  uznesenie k vykonaniu auditu účtovnej závierky nemocníc  

  k 31.12.2021 a zverejnenie v knižnici poslancov do 30.6.,  

  bude vyhodnotené na septembrovom zastupiteľstve.  

    p. predseda: - audity už nemocnice obstarávajú, plnenie bude  

    vyhodnotené v júli alebo v septembri. Kreatívny inštitút  

    Trenčín, n.o. k EHMK bol založený, konali sa 2 správne rady,  

    na marcové zastupiteľstvo bude predložený rozpočet, a pripo- 

    mienky môžete podať na komisiách. V dozornej rade sú aj 2  

    poslanci, budeme dávať aj priebežné správy do zastupiteľ-  

    stva.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 32-ZA, 2-NEHLA-

SOVALI Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31. januára 

2022 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu 
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z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIII. zasadnutí 

Zastupiteľstva TSK, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e   číslo 796/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          

 

p. predseda: - v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľ-

stva TSK je potrebné vopred a písomne oznámiť záujem o vystú-

penie na rokovaní.  

V stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním zastupiteľstva 

neboli na TSK doručené žiadne požiadavky o vystúpenie na dneš-

nom zasadnutí. 

 

 

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

    a investičných fondov.         

    Predkladala: Ing. Martina Lamačková -vedúca Odb. region.rozvoja  

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o finančný 

príspevok z Fondu na podporu športu s názvom "Rekonštruk-

cia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica".  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - k vyhlásenej výzve pripravil TSK žiadosť 

o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu veľkej telocvične 

Gymnázia v Pov. Bystrici, so spolufinancovaním TSK vo výške min. 

40%, termín predkladania žiadostí je dnes, termín realizácie    

do konca roka 2024, cieľom je modernizácia telocvične a zázemia,  

s využitím pre športové kluby a širokú verejnosť.   

p. predseda: - je to druhá žiadosť z tohto fondu, prvá bola     

na rekonštrukciu telocviční SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Ďalšiu 

žiadosť chceme podať pre telocvičňu Gymnázia Ľ.Š. Trenčín. Kvôli 

včasnému predloženiu žiadosti sme dnes tento bod predradili     

na začiatok programu rokovania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 6: 29-ZA, 5-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.1.2022 prerokovalo 

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

z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekon-

štrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, za účelom 

realizácie projektu „Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium 

Považská Bystrica", zabezpečenie realizácie projektu ako aj finan-

čných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu.    

K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 797/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     
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4. 

b) Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na malom 
projekte "Zvyšování znalostí organizačních struktur        

v oblasti nových trendů cykloturistiky" z Fondu malých 

projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská 

republika - Česká republika.        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - predkladateľom projektu bude Zlínsky kraj, TSK 

ako partner projektu nebude mať finančné záväzky vyplývajúce 

z projektu, cieľom je vzdelávanie pracovníkov KU a organizácií 

na propagáciu cestovného ruchu v turistických regiónoch Zlín-

skeho a Trenčianskeho kraja, so zreteľom na nové trendy cestov-

ného ruchu, cykloturistiku a cyklotraily. Dohoda o spolupráci je 

povinnou prílohou žiadosti, termín predkladania žiadostí je 

22.2. 2022.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 7: 30-ZA, 4-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.1.2022 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  uzavretie Dohody o spolupráci partnerov    

na malom projekte z Fondu malých projektov v rámci programu 

Interreg V-A SR – ČR, medzi zmluvnými partnermi: Zlínsky kraj    

a TSK, ktorá upravuje práva a záväzky partnerov na projekte 

„Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových 

trendů cykloturistiky“. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 798/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

                              

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

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

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" p. č. 6102/87, 6102/169 a registra "E" p.č. 

6102/3 k.ú. Považská Bystrica v prospech Považskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o schválenie vecného bremena, na dobu neurči-

tú, v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Pov. 

Bystrica za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí Národná diaľničná 

spoločnosť.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 8: 30-ZA, 3-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčiansky 

samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemky v obci Pov.  

Bystrica, v prospech tretej osoby - Považská vodárenská spo-

ločnosť, a.s., Považská Bystrica, v zmysle predloženého návrhu. 

K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 799/2022 
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                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

 

 5.  

 b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-

koch registra "C" parc. č. 614/1, 614/2 k. ú. Kostolná - 

Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o schválenie vecného bremena na pozemky v obci 

Kostolná-Záriečie, na dobu neurčitú, v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Bratislava, za odplatu-jednorazovú náhradu, 

ktorú uhradí súkromný žiadateľ.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 9: 31-ZA, 2-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo  a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčian-

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemky v obci 

Kostolná - Záriečie, okres Trenčín, v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Bratislava, v zmysle predloženého návrhu,   

za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí súkromný žiadateľ.  

K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 800/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

 

 5.    

    c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "E" parc. č. 119/2 k.ú. Dolná Breznica v pros- 

       pech Petra Jambora a manž. Martiny Jamborovej rod. Preko- 

       povej.            

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena pre TSK, pre ulo-

ženie vodovodnej prípojky a vybudovanie vjazdu na pozemok v obci 

Dolná Brežnica, na dobu neurčitú, v prospech Petra Jambora      

a manž., za jednorazovú náhradu, ktorú uhradia žiadatelia.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 10: 31-ZA, 2-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo  a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčian-

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemky v obci  

Dolná Breznica, okres Púchov, v prospech Petra Jambora a manž., 

v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 801/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     
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5. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-

koch registra "C" p.č. 56/1, 221/1 k. ú. Istebník v pros-

pech Mesta Trenčín.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena pre TSK na ulo-

ženie podzemného káblového vedenia na pozemkoch v k. ú. Isteb-

ník, nachádzajúcich sa v obci Trenčín, okres Trenčín, pre 

vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov na ceste v správe 

TSK, na dobu neurčitú, v prospech mesta Trenčín, za jednorazovú 

náhradu.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 11: 32-ZA, 1-NEHLASOVAL 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo  a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčian-

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemkoch v k. ú. 

Istebník, v obci Trenčín, okres Trenčín, v prospech mesta Tren-

čín, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 802/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

        

 5. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 222/2  k.ú. Rakoľuby v prospech 

Mária Simeona.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena pre TSK na ulože- 

nie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku v k. ú. Rako-

ľuby, v obci Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, na dobu neur-

čitú, v prospech Mária Simeona, za jednorazovú náhradu, ktorú 

uhradí žiadateľ.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 12: 31-ZA, 2-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo  a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčian-

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemku v k. ú. 

Rakoľuby, v obci Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, v zmysle 

predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 803/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

 

 

 5. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 119/3 k.ú. Dolná Breznica v pros-

pech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.   
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Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr.  Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena pre TSK na pozem-

ku v k. ú. Dolná Breznica, na umiestnenie elektroenergetických 

zariadení, na dobu neurčitú, v prospech Stredoslovenskej distri- 

bučnej, a. s., Žilina, za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí 

žiadateľ.  

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 13: 31-ZA, 2-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo  a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčian-

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemku v k. ú.  

Dolná Breznica, v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., 

Žilina, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 804/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

         tejto zápisnice).     

        

 
5. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 9019/502 k. ú. Slavnica v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - predložil návrh na zriadenie vecného bremena    

pre TSK na pozemku v k. ú. Slavnica, na umiestnenie elektro-

energetických zariadení, na dobu neurčitú, v prospech Stredoslo-

venskej distribučnej, a. s., Žilina, za jednorazovú náhradu, 

ktorú uhradí žiadateľ.  

   

     Na základe výsledku hlasovania č. 14: 31-ZA, 3-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo  a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčian-

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemku v k. ú.  

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

v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 805/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

 

       

 5. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - predložil návrh na zriadenie vecného bremena    

pre TSK na pozemku v k. ú. Hôrka nad Váhom, na uloženie  

elektroenergetického zariadenia, na dobu neurčitú, v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava, za jednorazovú 

náhradu, ktorú uhradí žiadateľ.  
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     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 31-ZA, 3-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo  a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre Trenčian-

sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemku v k. ú.  

Hôrka nad Váhom, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 806/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

 

        

5.  

i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-

daja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 

562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno v prospech obce Kolačno._ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o prevod prebytočného nehnuteľného majetku TSK 

v správe Správy ciest TSK - pozemkov pod chodníkmi v obci Kolačno 

za kúpnu cenu obvyklú pre samosprávy.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 33-ZA, 1-NEHLASOVAL 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 preroko-

valo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného 

majetku TSK (pozemkov), v správe SC TSK, v okrese Partizánske,  

v obci Kolačno,  u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného 

nehnuteľného majetku TSK, v správe SC TSK nadobúdateľovi –  

kupujúcemu Obci Kolačno, za kúpnu cenu za celý predmet prevodu, 

a zároveň  s ch v á l i l o  prevod uvedeného trvale prebytočného 

nehnuteľného majetku TSK v správe Správy ciest TSK – kupujúcemu 

Obci Kolačno, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 807/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

 

 

5. 

j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecných bremien na pozemku registra "C" 

p. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Petra Žáka. _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o prevod prebytočného nehnuteľného majetku TSK 

v správe Správy ciest TSK - pozemkov pod chodníkmi v obci Kolač-

no za kúpnu cenu obvyklú pre samosprávy.  

p. predseda: — materiál bude dvakrát schvaľovaný v zastupiteľ-

stve, v zmysle novely Zásad hospodárenia s majetkom TSK.  

 

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

TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a  s ú h l a- 
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s i l o  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vec- 

ných bremien s Petrom Žákom, ako budúcim oprávneným z vecných  

bremien, ktorou sa TSK ako budúci povinný z vecných bremien  

zaviazal - do 30 kalendárnych dní po schválení zriadenia vecných 

bremien na pozemku TSK, v  k. ú. Horné Motešice, Zastupiteľstvom 

TSK, v prospech Petra Žáka, ako budúceho oprávneného z vecného 

bremena - uzavrieť zmluvu o zriadení vecných bremien za jednora- 

zovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK.  

K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 808/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

       

 

5. 

k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu-
teľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže - predaj areálu zrušenej Školy v prírode Kľačno.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prebytočnosti, 

spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 

(OVS) na majetok v areáli zrušenej ŠvP Kľačno, ktorý je po zru-

šení od roku 2013 v nájme nájomcu. Nakoľko nájom končí k 30.6. 

2022 a nájomca prejavil záujem o kúpu areálu, navrhujeme 

odpredaj uvedeného majetku za cenu minimálne podľa znaleckého 

posudku, formou OVS.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 18: 32-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo 

valo a  s ch v á l i l o: - trvalú prebytočnosť nehnuteľného 

majetku TSK (pozemkov a stavieb) zrušenej ŠvP Kľačno, -  spôsob 

odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku TSK formou OVS a - 

Súťažné podmienky OVS. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 809/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

       

 

5. 

l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Moravské Lieskové, 

zapísaného na LV č. 513.        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - Zastupiteľstvo TSK v marci minulého roka rozhodlo 

o trvalej prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku TSK, spôsobe 

prevodu majetku formou OVS a schválilo súťažné podmienky pre OVS.  

Jediný záujemca splnil požadované podmienky OVS. Navrhujeme 

odpredaj uvedeného nehnuteľného majetku TSK záujemcovi Ivane 

Králikovej za ponúknutú cenu.  
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     Na základe výsledku hlasovania č. 19: 32-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  predaj prebytočného nehnuteľ-

ného majetku (stavba a pozemky) v okrese Nové Mesto nad Váhom,  

v obci Moravské Lieskové, na základe vyhodnotenia cenových 

ponúk v rámci predaja formou OVS - záujemcovi–kupujúcemu: 

Ivana Králiková, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 810/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

 

       

6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - CSS - 
Bôrik voči Františkovi Dudášovi a Emílii Lackovej, CSS-SLOVEN 

voči Ľudmile Vraňákovej a Emílii Mlatkovej, Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne voči Danielovi Zacharovi.     

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie odpisu 5 nevymoži-

teľných pohľadávok – zomrelých klientov CSS Bôrik Nitrianske 

Pravno, CSS-SLOVEN Slavnica a Trenčianskeho múzea Trenčín za ne-

uhradený nájom nájomníka.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 20: 33-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokovalo a  s ch v á -

l i l o  v zmysle predloženého návrhu - odpísanie nevymožiteľných 

pohľadávok:  

- CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno - voči Františkovi Dudášovi  

                                      a Emílii Lackovej) 

- CSS – SLOVEN, Slavnica - voči Ľudmile Vraňákovej 

                              a Emílii Mlatkovej)  

- Trenčianskeho múzea v Trenčíne - voči Danielovi Zacharovi.  

K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 811/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

 

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základ-

ných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení       

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 

10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.            

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Hančin, PhD.: - predniesol návrh VZN, po nadobudnutí 

účinnosti zákona od 1.1.2022 dochádza k úprave poskytovania 

finančných prostriedkov samosprávnymi krajmi zriaďovateľom 
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súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v objeme 100% 

sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, JŠ a dieťa/žiaka 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti sam. kraja. 

p. predseda: - novelou zákona sa majú zrovnať poplatky medzi 

verejnými poskytovateľmi a cirkevnými a súkromnými poskytova-

teľmi. Nakoľko to župa nemá v rozpočte, museli sme riešiť 

rozpočtovým opatrením dofinancovanie neverejných poskytovateľov, 

k čomu sme požiadali o stanovisko MŠ SR k uzatvoreniu zmlúv 

a kontrole použitia verejných prostriedkov, keďže z VZN sme 

vypustili neverejných poskytovateľov.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 21: 32-ZA, 1-NEHLASOVAL, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 40/2022 o financovaní ZUŠ, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-

nosti TSK, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 

10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020. 

K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 812/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).     

 

 

8. Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.: - na základe splnených kvalifikačných a od-

borných predpokladov, i výsledkov výberového konania a odporuče-

nia Komisie školstva preniesol návrh na vymenovanie JUDr. Igora 

Vavru za riaditeľa Hornonitrianskeho múzea Prievidza. Pán Vavro 

sa ospravedlnil, nakoľko vykonal zahraničnú cestu a musel zostať 

v izolácii.  

Ing. Žiak: - za klub pravicoých strán sa zdržíme hlasovania, 

nepovažujeme p. Vavru za ideálneho kandidáta, nemáme výhrady 

k jeho osobe a skúsenostiam, ale vek nie je primeraný na takúto 

pozíciu.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - na Komisii školstva pozorne počúval 

predstavenie kandidáta, ale dostal aj mail, ktorý spochybňoval 

skúsenosti kandidáta v oblasti riadenia takéhoto zariadenia.  

Nevie si predstaviť, ak by vo hvezdárni Partizánske došlo 

k výmene, že by sme tam po výberovom konaní menovali človeka, 

ktorý sa v astronómii neangažoval. Uvedené zariadenie je v Prie-

vidzi, ale robí aktivity aj v Partizánskom. Nebol členom výbero-

vej komisie a nechce vstupovať do rozhodovania poslancov 

Prievidze, na komisii mal dojem, že kandidát má záujem v pozícii 

pracovať. Uvítal by, aby odborná profilácia bola korešpondujúca.  

Bol by rád, aby časť expozície HN múzea bola aj v Partizánskom, 

kde máme malé mestské múzeum. Na rokovaní komisie ponúkol, aby 

časť expozície HN múzea bola požičaná do nášho mestského múzea, 

na čo pán Vavro reagoval ústretovo. Vzhľadom na uvedený mail by 

chcel počuť názor z Prievidze, aby HN múzeum mohlo byť dobrým 
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partnerom v Partizánskom. Máme najdlhšie volebné obdobie, TSK 

nepracuje na princípe koalície a opozície, ale na princípe 9 vo-

lebných obvodov. Potreboval by viac informácií od kolegov z Prie- 

vidze a bude rešpektovať ich názor.  

Ing. Žiak: – poďakoval p. Božikovi a doplnil, že vek nie je 

najhorší faktor, ale nemali sme vedomosť o riadení kultúrnej 

inštitúcie.  

p. predseda: - postupovali sme podľa zákona, p. riaditeľka 

odišla do dochodku, bola tam dlhé roky, múzeum dostala na vysokú 

úroveň, vypísali sme výberové konanie, konečné rozhodnutie je    

na vás poslancoch.  

Ing. Takáč, predseda K-školstva: – na komisiu boli predložené 

informácie, v súlade so zákonom boli prihlásení 3 uchádzači, 

ktorí absolvovali písomný aj ústny pohovor, p. Vavro mal 

výsledky najlepšie. Bol prítomný aj na K-školstva, členovia sa 

pýtali na predstavy fungovania zariadenia, p. Vavro má bohaté 

manažérske skúsenosti. HN múzeum čaká výzva manažovania budúceho 

sťahovania a projektu na Vinohradníckej ul., veríme, že p.doktor 

to zvládne. Pozitívne prekvapila komunikácia s p. primátorom 

Partizánskeho s ponukou možnosti výstav v Partizánskom, aj 

spolupráca s p. riaditeľkou SZŠ. Pán Dr. Vavro je vhodný 

kandidát, bude hlasovať ZA.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 22: 16-ZA, 10-SA ZDRŽALO 

HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad-

nutí dňa 31. 01. 2022 prerokovalo a v súlade s Čl. 1, § 11, ods. 

(2), písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch    

v platnom znení  v y m e n o v a l o  od 01. 02. 2022 - JUDr. 

Igora VAVRU, za riaditeľa Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, 

k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 813/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).    
 

p. predseda: - škoda, že neprišiel kandidát na funkciu riaditeľa 

osobne, aby obhájil svoje zámery s múzeom.  

 

 

9. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian-
skeho samosprávneho kraja za rok 2021.       

   Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.- poslanec Zastupiteľstva TSK     
          a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: – návrh vždy predkladal predseda Komisie finančnej 

a poslanec Zastupiteľstva TSK, odovzdal slovo p. Habánikovi.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: - v súlade so zákonom môže zastupiteľ-

stvo schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu do výšky 30% súhrnu 

platov. Na tento rok sme pre UHK naplánovali 35 kontrol, ktoré 

boli vykonané, vykonané boli aj kontroly naviac, vrátane 

mimoriadnej kontroly v NsP Prievidza-Bojnice. Na základe roko-

vania Finančnej komisie odporúčame schváliť Z TSK odmenu 
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hlavnému kontrolórovi TSK za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021  

vo výške 20% súhrnu platov.  

Ing. Žiak: - pochválil p. kontrolóra za prácu, čo sa ukázalo pri 

kontrole v NsP Bojnice, jeho správa dopomohla k odchodu bývalého  

riaditeľa nemocnice, za celý klub podporíme predložený návrh.  

p. predseda: - hlavný kontrolór vykonal za minulý rok viaceré 

kontroly mimo Plánu kontrolnej činnosti, odmenu si zaslúži, 

odmena môže byť do 30%, je to na vás poslancoch.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 23: 30-ZA, 2-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 prerokova-

lo a  s ch v á l i l o  hlavnému kontrolórovi TSK - odmenu     

za rok 2021 v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 814/2022 

                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).    

 

p. predseda: - poďakoval p. hlavnému kontrolórovi aj celému 

útvaru HK za odvedenú prácu.  

 

 

10. Návrh na voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja 
do výborov pre otázky zamestnanosti.      

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: - ide o 5 úradov práce v Trenčianskom kraji – Nové 

Mesto nad Váhom, Partizánske, Pov. Bystrica, Prievidza a Tren-

čín, dnešným dňpm končí zástupcom TSK 4-ročný mandát vo výboroch 

pre otázky zamestnanosti, preto je potrebné predĺžiť členstvo   

na ďalšie 4 roky, ale po voľbách v januári si nové zastupiteľ-

stvo zvolí nových zástupcov. Predniesol zloženie zástupcov TSK 

z radov poslancov v jednotlivých výboroch pre otázky zamest-

nanosti pri Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne:      

a) Nové Mesto nad Váhom - Ing. Anna HALINÁROVÁ  
                     - Pavel HALABRÍN 

b) Partizánske - doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD.  
            - Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.       

c) Považská Bystrica - MUDr. Igor STEINER, MPH   
                   - Ing. Milan PANÁČEK      

d) Prievidza - Ing. Richard TAKÁČ   
          - PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ            

e) Trenčín - Ing. Juraj HORT  
        - Bc. Eduard FILO.        

PaedDr. Porubcová: - je správne, aby to tak pokračovalo.  

 

Na základe výsledku hlasovania č. 24: 31-ZA, 1-NEHLASOVAL, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.01.2022    

z v o l i l o  od 01.02.2022 zástupcov TSK za členov výborov    

pre otázky zamestnanosti pri Úradoch práce, sociálnych vecí 

a rodiny podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 815/2022 
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                (obsah uznesenia viď príloha  

     tejto zápisnice).    

 

p. predseda: - poďakoval p. Božikovi, podpredsedovi TSK, že 

upozornil na potrebu nominácii.  

 

 

11. Diskusia – Rôzne.          

 

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - dal do pozornosti aktivitu Ústredia 

práce, SVaR - Národnú linku na pomoc deťom a mládeži vo veku    

do 18 rokov, ktoré sa ocitli v ohrození, v núdzi alebo ťažkej 

situácii a nevedia kde hľadať pomoc, s názvom „Viac ako NI(C)K“, 

a týka rôznych foriem násilia, šikany, sociálnej izolácie, 

samoty, depresií. Linka je k dispozícii 24 hodín denne. Ústredie 

práce oslovilo repera z Partizánskeho  (Kristián Kane), ktorý 

natočil pre tento účel 4-minútové video. Na rokovaní 

s Kristiánom a koordinátorkou UP p. Andrášovou prisľúbil, že 

bude o tom hovoriť na pôde Z TSK. Bol by rád, aby bolo video 

prezentované počas vyučovania, na II. stupni ZŠ aj SŠ. Problémov 

počas pandémie pribudlo a týmto problémom sa treba venovať. 

Požiadal p. predsedu TSK, aby p. riaditeľ úradu alebo vedúci 

odboru školstva aby dali do pozornosti toto video a pedagógovia 

v rámci vyučovania pustili video žiakom a študentom. Oslovil aj 

všetkých primátorov a starostov, aby tlmočili túto informáciu 

a deti v ohrození sa mohli spojiť s odborníkom. Video je 

dostupné na youtube, a môže mnohým pomôcť.  

PaedDr. Porubcová: - link máme, aj sme ho deťom poskytli, prišlo 

nám to z Odboru školstva.  

p. predseda: - v tomto období treba takéto veci podporovať. Je 

rád, že od zriaďovateľa stredných škôl už tieto informácie  

išli. Požiadal, aby sa témy ujalo aj naše OKaMV a poďakoval p. 

Božikovi.  

Ing. Bagin: - most cez Vážsky kanál v Ilave je dlhodobo zatvo-

rený, po dvoch interpeláciách mal prísľub, že tento rok by sa 

mali práce začať. Spýtal sa, či vôbec práce začnú tento rok     

na tak dôležitom moste v jeho volebnom obvode, pre obyvateľov 

Ilavy.  

p. predseda: - minulý rok vyhlásená prvá súťaž bola zrušená, 

bola vypísaná druhá súťaž, na základe námietky uchádzača proti 

zrušeniu prvej súťaže dal ÚVO predbežné opatrenie na druhú 

súťaž, a prvú súťaž nám ÚVO dovolil zrušiť. Prebieha druhá súťaž 

so zmenenými parametrami, lehota na predkladanie ponúk je 

14.2.2022. Financie vo výške 3,6 mil. eur sme dostali ešte      

od bývalého premiéra Pellegriniho, TSK bude dofinancovávať 

projekt výmeny a sanácie starého mosta, následne bude prebiehať 

VO. Podpísanie zmluvy záleží na výsledku VO, budeme informovať 

o ďalších krokoch.  

 

doc. MUDr. Bielik, CSc.: - reagoval na vystúpenie p. Božika, je 

to chvályhodný počin, z ktorého sa dá vyťažiť aj viac, ako len 

pomocou dieťaťu. Ak má niekto kontakt s organizátormi linky, 

navrhol, aby malo vyhodnocovanie výsledkov už na začiatku istú 

štruktúru, a výstupy môžu dať cenné údaje aj medicínsky, ktoré 
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chýbajú pediatrom, detským psychiatrom. Napr. v Izraeli vyprodu-

kovali veľa štúdií o Covide, ktoré sú publikované vo svetových 

časopisoch. Je rozdiel, ako my dokážeme ťažiť z dát, ktoré máme.  

p. predseda: - zrejme to národná linka bude analyzovať a vy-

hodnocovať.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - linka kladie dôraz na anonymitu, ide 

o to, ak má dieťa problém, aby vedelo, že môže anonymne 

komunikovať s odborníkom, ktorý mu pomôže, deti sa môžu bez obáv 

vyjadriť.  

PaedDr. Porubcová: - každý počin na tomto poli je veľmi 

prospešný a urgentný, každý deň máme zistené nové nálezy u detí 

od psychiatra, ktoré pozorujeme priamo. Ako pedagóg za 30 rokov 

vidí tak veľa závažných stavov, ako nikdy predtým. Linka je 

jednou z možností ako deťom pomôcť.  

 

Ing. Bagin: - za roky, ktoré bol pedagógom aj riadil školskú 

inštitúciu školskú, oceňuje takéto aktivity. Učiteľ niekedy vie 

viac ako rodič. Preto sa obracia s prosbou na vyššie inštitúcie,  

aby pomohli školám v tomto smere. Keď bol riaditeľom, škola mala  

vyše 10 rokov školského psychológa. Je to otázka financií, nedo-

chádza k pozitívnej zmene. Apeloval, aby boli na školách školskí 

psychológovia, na pomoc pedagógom aj agresorom. Poďakoval p. 

Božikovi a reagoval na p. Bielika. Získané dáta prispejú k tomu, 

aby sa situácia riešila.   

 

p. Merašický: - upozornil na žiadosť starostov z regiónu, tento 

týždeň by mal byť v NR SR zákon o výstavbe, ktorý predkladá 

vláda, ktorý zavádza do legislatívy nové pojmy, ako vyhradená 

stavba, a rôzne sprísnenia na realizátorov verejných stavieb, čo 

sa týka obcí, miest aj VUC. Pýtal sa viacerých odborníkov, ktorí 

potvrdili, že návrh zákona znemožní malým a stredným podnika-

teľom výstavbu pre naše obce, mestá a VUC, a k zákazkám sa budú 

môcť dostať len veľké firmy. Apeloval na kolegov-poslancov NR 

SR, aby zvážili po diskusii s odborníkmi podanie návrhu, ktorý 

by tento zákon zmiernil, nakoľko by skomplikoval situáciu. 

Spýtal sa p. predsedu na aktuálnu situáciu VO rekonštrukcie 

prvého úseku cesty Veľké Uherce-Skýcov v okrese Partizánske, 

údajne sa zastavilo na UVO.  

p. predseda: - UVO zrušil prvú súťaž, pred vyhlásením druhého VO 

podáme dnes na UVO na ex ante kontrolu, či to je v poriadku. 

Prvý úsek je oveľa ťažší ako nitrianska časť.  

Prebiehajú ďalšie VO na 2 úseky cesty Veľké Uherce-Skýcov  

hranica s NSK a obe VO pôjdu na kontrolu.  

K novému stavebnému zákonu boli výhrady aj Únie miest a ZMOS,    

v stredu by sa malo k tomu rokovať v parlamente. Je tam viacero 

zákonov - o územnom plánovaní a nový stavebný zákon, ktoré sa 

týkajú samospráv, budeme hájiť záujmy miest a SK 8.  

Ing. Žiak: - stavebný zákon má ísť do prvého čítania, pre 

stavebníctvo je lídrom SaS p. Matejka, pripomienky treba 

adresovať jemu, je čas na zapracovanie pripomienok, nemusí ísť 

hneď na hlasovanie, budú ešte rokovania so samosprávami, treba 

nájsť spoločnú cestu.  

p. predseda: - nový stavebný zákon už bol pripravený a stiahol 

sa, je tam veľa pozitívnych ale aj problematických vecí.  
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Poďakoval poslancom za vecné príspevky, ktoré otvorili v tomto 

bode.  

 

 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

Interpelácie poslancov neboli predložené.  

  

 

13. Záver.            

 

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

Ďalšie zasadnutie je plánované na 21. marec 2022, Rada predsedov 

sa zíde výnimočne v piatok, 4.3.2022 (kvôli jarným prázdninám 

v Trenčianskom kraji od 7.3.2022) a komisie budú zasadať 28.2. 

a 2.3.2022. 

Dnešné rokovanie týmto končím.  
 

 

Trenčín,  14.2.2022 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 
 

I. overovateľ: Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD., v.r. 

         

II. overovateľ: Pavel HALABRÍN, v.r.   
 

 

                        

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

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 


