
Z á p i s n i c a  

z XXXVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2.5.2022 

 

 

 

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 XXXV. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

      

3. Slovo pre verejnosť. 
 

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

2022.             

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

  

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Gymnázia, Komenského 

2/1074, Partizánske. 

b) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra 

"C" parc. č. 1680/9 a č. 1680/10  k. ú. Veľké Stankovce    

v prospech FERO s.r.o., Veľké Bierovce. 

c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve TSK           

s pozemkami vo vlastníctve Obce Chocholná - Velčice        

v k. ú. Chocholná – Velčice. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v prospech     

Janky Matlákovej rod. Koníčkovej. 

e) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          
k pozemkom od Mesta Púchov. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien v k. ú. 
Nové Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a.s.. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej 

verejnej súťaže: SOŠ Nové Mesto nad Váhom - Sociálna 

budova na parc. č. 2493/29 s prísl.. 

h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK      
v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad 

Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku v k. ú. Pravenec, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

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

na LV č. 2769. 

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

na LV č. 1809. 

  

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

2021 zmluvným dopravcom. 

   Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

        

7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
   za rok 2021.           

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.   

       Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

8. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja    
na roky 2022 – 2024 (1. zmena).        

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

9. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzných nariadení  
Trenčianskeho samosprávneho kraja.       

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

a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o 

financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl  

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v školskom internáte. 

c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné 

náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni   

a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.  

d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní 

výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, 

ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 

29/2020. 
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10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

    a investičných fondov, a v rámci programu Erasmus+.    

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

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "História Panskej 

kaplnky a pamätníku Ploština na dosah ruky", Trenčianske 

múzeum v Trenčíne. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov 

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Hviezdy spájajú“, 

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov.  

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

z Programu INTERREG V-A SK- CZ s názvom "Priemysel 4.0 

štartuje už v škole", Spojená škola, I. Krasku 491, 

Púchov. 

d) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničná stáž - cesta k skvalitneniu odbornej prípravy 

žiakov" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou 

zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica. 

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

e) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy"    

v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravot-

níckou školou, Školská 230, Považská Bystrica. 

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

 

11. Návrh na vymenovanie člena Výboru pre audit. 
    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-vedúci Odd.právneho,SM a VO 

 

12. Návrh na zmenu predsedov dozorných orgánov nemocníc v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb.zdravot.a soc.pomoci 

 

13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2022.       

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

14. Diskusia – Rôzne.  
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
16. 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: - na základe zákona č. 302/2001 Z. z. O samospráve 

vyšších územných celkov privítal všetkých prítomných na dnešnom 
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XXXVI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ktoré je zároveň tretím zasadnutím v poslednom, piatom 

roku piateho volebného obdobia.  

     V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regio-

nálnej samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja je dnešné 

rokovanie zastupiteľstva vysielané online a jeho priebeh môže 

verejnosť sledovať na webovom sídle TSK, aj na portáli 

www.youtube.com, poďakoval aj spoločnosti, ktorá robí online 

prenos.  

Záznamy z rokovaní zastupiteľstva sú zverejnené na webovej 

stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia zastupiteľ-

stva. 

O prerokovaných bodoch budeme informovať po rokovaní na tlačovom 

brífingu.  

Aj dnešné rokovanie je už tradične s tlmočením do posunkovej 

reči, zároveň privítal na rokovaní aj prítomných tlmočníkov. 

 
Oznámil overenie zápisnice z predošlého XXXV. zasadnutia 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.3.2022, a jej zverejnenie na 

webovej stránke TSK.  

      

     Na dnešnom zasadnutí je zo 47 poslancov prítomných 37 

poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  

Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: p. Bielik, Oulehle, 

Máčeková, Beňová, Novotná, Vaňo, Bagin, Bublavý, Smatana.  

Neskorší príchod vopred oznámil p. Marušinec.  

 

Pre poslancov boli materiály sprístupnené v intranetovej 

knižnici, a pre verejnosť aj na webovej 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. Barbora Jánošková.        

     Za overovateľov zápisnice z dnešného XXXVI. zasadnutia 

Zastupiteľstva TSK navrhol:  

I.   overovateľ: Ing. Juraj Hort 
II. overovateľ: Ing. Iveta Randziaková. 

 

Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 37 poslancov. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 1: 35-ZA, 2-SA ZDRžALI 

HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2022 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh overovateľov 

zápisnice z dnešného rokovania.  

                         (viď uznesenie č. 842/2022/A) 

 

p. predseda: - pred hlasovaním o programe dnešného rokovania sa 

spýtal prítomných poslancov zastupiteľstva, či majú doplňujúce 

návrhy, pripomienky, resp. doplnky k programu dnešného 

rokovania. 

 

MUDr. Cíbik, Ph.D.: – požiadal o doplnenie Návrhu na úpravu VZN 

25/2020 – Participatívny komunitný rozpočet, úprava čl. 8, bod 1, 

http://www.youtube.com/
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kde je stanovené kvórum 150 ľudí pre schválenie projektu. Kvórum 

je pre malé obce a malých podávateľov veľmi vysoké, navrhol 

upraviť na 50 hlasujúcich.  

p. predseda: - návrh nie je v programe dnešného rokovania, nebolo 

to ani na Rade predsedov komisií. Teda zaradíme do programu  

v rámci bodu VZN, ako bod 9. e). 

Spýtal sa p. Baláža, či je možné urobiť takúto zmenu VZN, alebo 

je potrebné zverejnenie 15 dní vopred.  

Mgr. Baláž: - je to návrh poslanca, o ktorom je možné rokovať.  

Ing. Trstenský: - nezdieľa názor p. Cíbika, doplniť bod programu 

o výňatok z VZN, ktorý dnes nie je v programe, takto meniť VZN je 

nie dobrý návrh.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: - nadviazal na p. podpredsedu 

Trstenského, návrh mal znieť Návrh na schválenie VZN TSK č. 

25/2020 k participatívnemu rozpočtu, nemôžeme hlasovať o zmene 

niečoho, čo nie je v programe dnešného rokovania. Upozornil, že 

PaKR už funguje, žiadosti sú v procese posudzovania, či je vôbec 

dnes takáto zmena možná.  

PhDr. Škultéty: - tiež sa stotožnil s komentárom p. Trstenského. 

150 obyvateľov pre malú obec je veľa, aj pre malé o.z.. Právne aj 

vecne to nie je správny prístup, neodporučil zaradenie.  

PaedDr. Porubcová: - 150 je veľa, 50 je málo, ale nie je to možné 

robiť v priebehu procesu. Vo VZN je treba zmeniť viac vecí 

a zjednodušiť. VZN bolo nastavené a je v procese, participatívne 

stretnutia prebiehajú, uprostred procesu nie je to vhodné. 

MUDr. Cíbik, Ph.D.: – dal štandardný návrh na doplnenie bodu, 

požiadal o ňom hlasovať. Ešte nie je nič rozbehnuté, proces 

verejných zvažovaní s predkladateľmi sa u nás nezačal.  

p. predseda: - nie je korektné počas behu to meniť, podmienky 

boli dané, za týchto podmienok sa projekty prihlasovali a chcú to 

aj dokončiť. Ak sa má meniť VZN, tak až budúci rozpočtový rok,    

a ak VZN upravuje vzťahy k tretím osobám, bolo by korektné, aby 

to aj oni pripomienkovali.  

Ing. Hajšová, PhD.: - pred prerokovaním musíme mať v meste VZN 

vopred zverejnené, nemôžeme o ňom rokovať, lebo nebolo vopred 

zverejnené.  

Ing. Mičega: – je to v zákone o VUC, musí byť zverejnené 

v lethote 15 dní a potom môžu byť pripomienky, nemožno rokovať 

o VZN, ktoré nebolo zverejnené.  

p. predseda: - súhlasil, aby to nemusela riešiť krajská 

prokuratúra.  

MUDr. Cíbik, Ph.D.: - ak nie je vôľa, sťahuje návrh a bol by rád, 

aby bol prepracovaný, podmienky nie sú rovnoprávne.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 2: 37-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2022 s ch v á l i l o  predložený 

program rokovania. K obom výsledkom hlasovania bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 842/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     
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2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXV.    
 zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Zigo: - na marcovom zasadnutí bolo prijatých 26 uznesení, 1 

formou poverenia predsedu, 4 formou berie na vedomie a ostatné 

schvaľovacie. Ukladacie uznesenie k predkladaniu Vyhodotení 

plnenia ozdravných plánov nemocníc bolo splnené vložením do 

Knižnice poslancov. Druhé ukladacie uznesenie k overeniu 

účtovných závierok nemocníc, s termínom plnenia k 30.6. bude 

vyhodnotené na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.    

 

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

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2022 prero-

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

plnenia uznesení prijatých na XXXV. zasadnutí Zastupiteľstva 

TSK. K uvedenému bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 843/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     

 

    

3. Slovo pre verejnosť.          

 

p. predseda: - v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TSK 

je potrebné vopred - písomne oznámiť záujem o vystúpenie na 

rokovaní. V stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním zastupi-

teľstva nebola na TSK doručená žiadna písomná žiadosť 

o vystúpenie na dnešnom zasadnutí. 

 

 

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

2022.             

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Zigo: - predložený materiál bol predmetom rokovania 

všetkých komisií pri Z TSK aj Rady predsedov komisií, zo strany 

poslancov neboli podané pripomienky, 15-dňová lehota zverejnenia 

pred rokovaním v zastupiteľstve bola splnená.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 4: 36-ZA, 1-NEHLASOVAL, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2022 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán kontrolnej činnosti Útvaru 

hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

júl–december 2022. K uvedenému bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 844/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     
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5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja do správy Gymnázia, Komenského 

2/1074, Partizánske.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o zverenie majetku TSK týkajúce sa navýšenia 

hodnoty majetku o cenu technického zhodnotenia realizáciou 

investičnej akcie Zníženie energetickej náročnosti školy Gymná-

zium Partizánske. O zverení majetku do správy v hodnote nad 700 

tis. eur rozhoduje Z TSK. SIEA súhlasila so zverením majetku do 

správy školy. 

 

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

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 pre-

rokovalo a  s ch v á l i l o  zverenie majetku TSK do správy 

organizácie – Gymnázium, Partizánske, v zmysle predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 845/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     

 

5. 

b) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 

prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov 

registra "C" parc. č. 1680/9 a č. 1680/10  k. ú. Veľké 

Stankovce v prospech FERO s.r.o., Veľké Bierovce.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o pozemky, na ktorých stavebník vybudoval 

účelovú komunikáciu pre rodinné domy, ktorá bude po ukončení 

kolaudačného konania odovzdaná do vlastníctva obce Trenčianske 

Stankovce.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 6: 32-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 

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

teľného majetku TSK (pozemkov) v správe Správy ciest TSK, 

Trenčín v obci Trenčianske Stankovce,  u r č i l o  prevod 

uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK v správe Správy 

ciest TSK, Trenčín, nadobúdateľovi – kupujúcemu FERO s. r. o., 

Veľké Bierovce, za kúpnu cenu, a zároveň  s ch v á l i l o  

odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK 

nadobúdateľovi – kupujúcemu FERO s. r. o., Veľké Bierovce, do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu v zmysle 

predloženého návrhu, K uvedenému bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 846/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     
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 5.               

c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny 
nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve TSK           

s pozemkami vo vlastníctve Obce Chocholná - Velčice v k. ú. 

Chocholná – Velčice.        _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o zámenu pozemkov medzi samosprávami (obce 

a VUC). Rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov je 64 m
2
 v nepros-

pech obce, ale zámena sa navrhuje bez fin. vyrovnania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 preroko-

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

majetku (pozemkov) vo výlučnom vlastníctve TSK v správe Správy 

ciest TSK, Trenčín, v obci  Chocholná - Velčice,  u r č i l o  

prevod – zámenu uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného 

majetku TSK v správe Správy ciest TSK, Trenčín, v obci  

Chocholná - Velčice, s nehnuteľným majetkom (pozemkami)        

vo vlastníctve Obce Chocholná - Velčice, bez finančného 

vyrovnania, a zároveň s ch v á l i l o  prevod – zámenu uvedeného 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK, v správe Správy 

ciest TSK, Trenčín, v obci  Chocholná - Velčice, s nehnuteľným 

majetkom vo vlastníctve Obce Chocholná - Velčice, bez finančného 

vyrovnania, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo 

prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 847/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

 5.  

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v prospech     

Janky Matlákovej rod. Koníčkovej.      

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - na TSK bola doručená žiadosť p. Matlákovej o zria-

denie vecného bremena k pozemku vo vlastníctve žiadateľky, pre 

vybudovanie vjazdu a uloženie prípojok k novostavbe domu v pros-

pech žiadateľky, ktoré spočíva v povinnosti TSK, strpieť uvedené 

na pozemku TSK, za odplatu – jednorazovú náhradu v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 8: 37-ZA, 1-NEHLASOVAL, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo 

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

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

ľuby, v obci Kočovce, na dobu neurčitú, v prospech Janky Matlá-

kovej, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 848/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     
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 5.    

  e) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva          

k pozemkom od Mesta Púchov.        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - v rámci projektu Spoločné inovačné a kreatívne 

centrum Fakulty priem. technológií Púchov Trenč. univerzity A. 

Dubčeka v Trenčíne a Spojenej školy Púchov pre vytvorenie tzv. 

stredoškolsko-vysokoškolského kampusu, a pre vybudovanie oplo-

tenia tohto areálu došlo k zarovnaniu pozemkov, za rovnakú cenu 

ako boli kupované od spoločnosti PARI v minulosti. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 4-NEHLASOVALI,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 

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

k nehnuteľ-nostiam (pozemkom) vo vlastníctve Mesta Púchov, kúpou 

za kúpnu cenu 40,- eur/m², v zmysle predloženého návrhu. 

K uvedenému bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 849/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

 5. 

    f) Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien v k. ú.  

       Nové Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej  

       distribučnej, a.s..         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - na základe žiadosti Západoslovenskej distribučnej, 

a.s. ako investora inžinierskej stavby TSK uzatvoril v roku 2019 

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. Po vybudo- 

vaní elektroenergetických zariadení a právoplatnosti kolaudač-

ného rozhodnutia spoločnosť vyzvala TSK k uzatvoreniu zmluvy 

o zriadení vecných bremien. Vecné bremeno spočíva v povinnosti 

TSK strpieť na pozemku zriadenie a uloženie uvedených zariadení, 

za jednorazovú náhradu.   

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 preroko-

valo a  s c h v á l i l o  zriadenie vecných bremien na časti 

nehnuteľnosti v okrese Nové Mesto nad Váhom, na dobu neurčitú, 

za odplatu v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo 

prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 850/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

 5. 

    g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej  

       verejnej súťaže: SOŠ Nové Mesto nad Váhom - Sociálna  

       budova na parc. č. 2493/29 s prísl..      
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Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prebytočnosti nehnu- 

teľného majetku a súťažných podmienok OVS „Predaj nehnuteľností 

– SOŠ Nové Mesto nad Váhom – Sociálna budova“. TSK je vlastníkom 

uvedeného nehnuteľného majetku (stavieb a pozemkov) na ul. Čach-

tickej, v správe SOŠ N. Mesto n. Váhom. Nakoľko pre školu je 

majetok prebytočný a nevyužitý, predkladáme návrh na rozhodnutie 

o trvalej prebytočnosti majetku, spôsobe predaja formou OVS 

a schválenie súťažných podmienok OVS.  

p. predseda: - SOŠ OaS bude sčasti presťahovaná na SPŠ Bzinská, 

ktorá má dostatočnú kapacitu, kde sme investovali, snažíme sa 

majetky v N. Meste n. V. usporiadať.   

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 11: 37-ZA, 1-NEHLASOVALI,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 

prerokovalo a  s ch v á l i l o : - trvalú prebytočnosť nehnu-

teľného majetku TSK (pozemkov a stavieb) v obci Nové Mesto nad 

Váhom, - spôsob odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou 

obchodnej verej-nej súťaže (OVS), a Súťažné podmienky OVS 

„Predaj nehnuteľností – SOŠ Nové Mesto nad Váhom – Sociálna 

budova s prísl.“. K uvedenému bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 851/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

 

 5. 

    h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK  

       v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad  

       Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.     

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom nehnuteľností (stavby a pozem-

kov) na ul. Jánošíkova v N. Meste nad Váhom (bývalý areál 

Strednej poľnohospod. školy) v správe SOŠ OaS v N. Meste nad 

Váhom, ktorá majetok označila za prebytočný. O majetok prejavilo 

záujem mesto N. Mesto nad Váhom a do zámeny ponúklo pozemky pod 

cestami II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Zámena sa navrhuje 

bez finančného vyrovnania. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 12: 37-ZA, 1-NEHLASOVAL, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 preroko-

valo a  u r č i l o ako prípad hodný osobitného zreteľa - prevod 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK (stavba a pozemky) 

na ul. Jánošíkova (bývalý areál Strednej poľnohospodárskej 

školy) v obci Nové Mesto nad Váhom  z á m e n o u za nehnuteľný 

majetok – pozemky vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom,    

v obci Nové Mesto nad Váhom, nachádzajúce sa pod cestami       

vo vlastníctve TSK, a s ch v á l i l o prevod  uvedeného trvale 

prebytočného nehnuteľného majetku TSK  z á m e n o u  za nehnu- 

teľný majetok - pozemky vo vlastníctve mesta N. Mesto nad Váhom, 

nachádzajúce sa pod cestami vo vlastníctve TSK. Zámena sa 

navrhuje bez finančného vyrovnania. K uvedenému bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e   číslo 852/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

  

Ing. Trstenský: - podakoval za schválenie.  

 

 5. 

i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku v k. ú. Pravenec, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o prebytočný majetok TSK – areál bývalého SOU 

nábytkárskeho Pravenec. V roku 2009 Z TSK schválilo prebytočnosť 

uvedeného majetku, ale doteraz sa nepodarilo majetok predať 7x 

formou OVS. O majetok prejavila záujem obec Pravenec, ktorá má 

záujem predmetné stavby zbúrať pre výstavbu obecných nájomných 

bytov, aby mladí ľudia mohli bývať v obci a pracovať v blízkom 

priemyselnom areáli. Prevod sa navrhuje za kúpnu cenu vo výške 

hodnoty pozemkov, z dôvodu osobitného zreteľa. Obec sa zároveň 

zaväzuje odstrániť stavby na pozemku do 5 rokov na vlastné 

náklady (podobne ako tomu bolo pri prevode majetku v Novákoch).   

Mgr. Ďureje, PhD.: - spýtal sa, či by sme osobitný zreteľ 

nemohli dostať aj do zmluvy s obcou Pravenec, znižujeme sumu o 1 

mil. eur a po voľbách sa zmení zastupiteľstvo a môžu to predať. 

Mgr. Baláž: - tento podnet sa premietne do návrhu zmluvy, bude 

tam osobitný zreteľ aj zabezpečenie, že ak nepríde do 5 rokov 

k zbúraniu stavieb podľa zmluvy, majetok prejde naspäť do 

vlastníctva TSK, t.j. aj osobitný zreteľ aj sanácia budov 

a zmluvná pokuta bude vo výške ceny za pozemky. Musí to zostať 

v obci na nájomné byty, plomba by im znemožnila čerpanie úveru 

zo ŠFRB, bude to zmluvne zabezpečené.  

p. predseda: - pre p. poslanca nie je problém vopred zmluvu 

poskytnúť. Pre Nováky a Fortischem sme takto už predávali. NKU 

pri kontrole nenašiel žiaden protizákonný postup.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 13: 34-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo 

a  u r č i l o  prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vý-

lučnom vlastníctve TSK v k. ú. Pravenec (stavby a pozemky)       

v prospech obce Pravenec v podiele 1/1, za kúpnu cenu, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa,  s ch v á l i l o  odpredaj 

uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku, v prospech obce 

Pravenec v podiele 1/1, za kúpnu cenu, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému 

bolo prijaté  
  

      U z n e s e n i e   číslo 853/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  
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  5. 

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

na LV č. 2769.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o areál bývalého gymnázia v Handlovej, od r. 

2015 trvale prebytočný a neúspešne ponúkaný 9x na odpredaj 

formou OVS, až v poslednom kole prišla 1 ponuka a záujemca 

splnil podmienky OVS. Predkladáme návrh na odpredaj tomuto 

záujemcovi. Účel využitia je rekonštrukcia na bytové jednotky 

s využitím spoločných priestorov (telocvičňa, suterén) aj pre 

záujmové krúžky a organizácie, vybudovanie oddychovej zóny, 

ihriska a parkovacích miest členených do udržiavaného parku.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - poďakoval p. Trstenskému a členom K-

finančnej. V roku 2019 bola na tento majetok žiadosť súkromnej 

spoločnosti o osobitný zreteľ, vtedy členovia komisie vypočuli 

moje argumenty a nepredali za 50% ceny, o 3 roky máme záujemcu 

za 100% ceny.  

JUDr. Ing. Stopka, PhD.: – podporí návrh a objekt bude využitý, 

subjekt v meste podniká, je predpoklad, že zámer bude dodržaný. 

p. predseda: - je rád, ak sa predáva majetok za vyššiu cenu      

a bude využitý.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 14: 29-ZA, 7-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05. 2022 

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

teľného majetku (pozemky a stavby) v obci Handlová, na základe 

vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja formou OVS záujem-

covi – kupujúcemu: HRC SK s.r.o., Handlová, za ponúknutú cenu, 

v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

  

      U z n e s e n i e   číslo 854/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).     

  

 5.  

 k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Zubák, zapísaného      

na LV č. 1809.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom pozemku v obci Zubák, ktorý je 

pre TSK prebytočný a na novembrovom zastupiteľstve rozhodlo 

o predaji formou OVS, bola predložená 1 ponuka fyzickej osoby, 

ktorá ponúkla cenu 20,- eur/m
2
. Navrhujeme rozhodnúť o prevode 

tomuto záujemcovi.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 29-ZA, 7-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  predaj prebytočného nehnuteľného majetku 

(pozemku) v obci Zubák, na základe vyhodnotenia cenových ponúk 

v rámci predaja formou OVS záujemcovi – kupujúcemu: Dominik 

Martiš, za ponúknutú cenu, v zmysle predloženého návrhu. 
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K uvedenému bolo prijaté  

  

      U z n e s e n i e   číslo 855/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).    

 

  

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

2021 zmluvným dopravcom.         

   Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Hladký: - po rokovaní K-dopravy, K-finančnej a Rady predse-

dov komisií bol materiál dopracovaný o závery kontrolných ziste-

ní. V mesiaci február-marec 2022 bola u oboch zmluvných doprav-

cov vykonaná kontrola EON a výnosov za rok 2021. V zmysle záve-

rov správ o výsledku finančnej kontroly bola výška EON znížená 

o kontrolné zistenia u SAD PD o 49.202,- eur a SAD TN o 8.016,- 

eur, výsledná suma neuhradenej preukázanej straty činí pre SAD 

Prievidza 1.578.875,- eur a pre SAD Trenčín 3.567.638,- eur.  

Výšku preukázanej straty oproti roku 2020 najviac ovplyvnili: 

náklady na spotrebu PHM, vyššie náklady na opravy a udržiavanie, 

vyššie náklady na priame mzdy a odvody, a ostatné náklady. 

V rámci výnosov – tržby z cestovného nepriaznivo ovplyvnilo 

šírenie ochorenia Covid-19, znížením počtu prepravených osôb, 

pričom tržby z cestovného boli vyššie, z dôvodu úpravy tarify od 

13.12. 2020. V roku 2021 sme zaznamenali oproti roku 2019  

pokles tržieb z cestovného o 2,8 mil. eur. Zo strany TSK boli 

realizované viaceré opatrenia na zvýšenie efektívnosti prímest-

skej dopravy (vyhodnocovanie spojov, pripôsobovanie dopravy 

potrebám škôl, optimalizácia PAD zmenou cestovných poriadkov     

od 1.4.2022 a úpravy spojov s ohľadom na obmedzenia spojov 

susedných krajov na území TSK).   

p. predseda: - od 1.4. sme robili zmenu cestovných poriadkov,  

hlavne víkendy, sviatky a nevyťažené spoje s 2-4 cestujúcimi sme 

zrušili, celková úspora je 500 tis. tarifných km. Stálou úlohou 

Odboru dopravy bude zefektívňovanie cestovných poriadkov, čomu 

sa venujú 2-3 ľudia, ktorí majú optimalizovať cestovné poriadky.  

Nové autobusy sa nebudú obstarávať, pripravuje sa nové výberové 

konanie na dopravcu v októbri 2023, aby sme neurobili chyby pri 

VO ako v iných krajoch.  

PhDr. Škultéty: - k SAD TN sa spýtal na náklady na naftu, 

v porovnaní s predpokladom na rok 2021 boli vyššie o 130 tis., 

režim bol ovplyvnený pandémiou a väčšia časť spojov jazdila ako 

cez prázdniny. Požiadal objasniť, čo znamená väčšia časť spojov, 

ked sme v konečnom dôsledku zaplatili viac za naftu.  

Mgr. Hladký: - ak porovnávame rok 2020 a 2021, v roku 2021 bolo 

najazdených o 1,2 km menej, do apríla bola doprava v prázdnino-

vom režime, pre školy sa efektívne pridávali posilové spoje.  

PhDr. Škultéty: - porovnával s predpokladom roka 2021, nie 2020.  

Mgr. Hladký: - na začiatku pandémie bol režim víkendový, potom 

štandardný a prázdninový, potom bol tretí špecifický pre školy 

1.-4. ročník, kedy sme posilnili vybrané spoje. 
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     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 29-ZA, 6-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo 

a  v z a l o  na  v e d o m i e - Správu o náhrade preukázanej 

straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave za rok 2021 zmluvným dopravcom; a zároveň     

s c h v á l i l o  úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty 

za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 

na území TSK za rok 2021 pre zmluvných dopravcov SAD Prievidza 

a. s. a SAD Trenčín, a. s., v zmysle predloženého návrhu. 

K uvedenému bolo prijaté  

  

      U z n e s e n i e   číslo 856/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

    

p. predseda: - po komisiách a Rade predsedov komisii sa suma 

upravovala o kontrolné zistenia.  

 

 

7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
   za rok 2021.           

       Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 
 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - navrhol spoločnú diskusiu k bodom a) a b).  

Ing. Ozimová: - záverený účet (ZU) TSK za rok 2021 vyjadruje 

vysledky hospodárenia za uvedené obdobie. Bežné príjmy dosiahli 

nárast o 5,5 mil. eur v porovnaní z predošlým obdobím, BV pred-

stavujú 95% z rozpočtovaného objemu. Kapitálové príjmy boli 

plnené na 29,54% z rozpočtovaného objemu a pokles o 10 mil. eur 

oproti predošlému roku. Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 

42,8% z rozpočtovaného objemu, z toho čerpanie na realizáciu 

investičných akcií pre úrad a OvZP dosiahlo výšku 27,7 mil. eur, 

t.j. 67,98%. V oblasti implementácie investičných projektov 

realizovaných v rámci EŠIF dosiahlo čerpanie kap. výdavkov 24,2% 

z rozpočtovaného objemu. Prebytok hospodárenia dosiahol objem 

14,28 mil. eur, kapitálový rozpočet dosiahol schodok 28,5 mil. 

eur. Schodok rozpočtového hospodárenia bol upravený o zostatok 

fin. operácií. Zostatkom finančných prostriedkov TSK za rok 2021 

je prebytok 22.007.798,93 eur, ktorý bude použitý na tvorbu 

rezervného a peňažného fondu. Návrh Záverečného účtu bol 

predložený hlavnému kontrolórovi TSK na vypracovanie stanoviska, 

a prerokovaný vo všetkých komisiách Z TSK. Materiál bol 15 dní 

vopred zverejnený, do dnešného dňa neboli podané žiadne pripo-

mienky. Odporučila schválenie ZÚ TSK za rok 2021 s výrokom 

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 17: 27-ZA, 8-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo  

v súlade s §16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu TSK 

za rok 2021 a  s ch v á l i l o:  
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- prebytok rozpočtového hospodárenia TSK za rok 2021 vo výške 

  22 007 798,93 eur,  

- tvorbu peňažných fondov nasledovne: 

a) tvorbu rezervného fondu v objeme   5 300 000,00 eur 
b) tvorbu peňažného fondu v objeme   16 707 798,93 eur,  
- Záverečný účet TSK za rok 2021 s výrokom celoročné hospodárenie 

sa schvaľuje bez výhrad. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e   číslo 857/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

 7. 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.   

       Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Zigo: - každoročná povinnosť vypracovať stanovisko je daná 

zákonom o samosprávnych krajoch, ktorému predchádzala kontrola 

UHK. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Poďakoval za súčinnosť 

pri kontrole a vypracovaní stanoviska Odboru finančnému aj 

kontrolórom UHK. Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách 

a v Rade predsedov komisií, bez pripomienok. Odporučil Z TSK  

schváliť Záverečný účet TSK za rok 2021 bez výhrad.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 18: 29-ZA, 6-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2022 prero-

kovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Stanovisko hlavného 

kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2021, 

v prijatom  

  

      U z n e s e n í  číslo 858/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

 

8. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja    

na roky 2022 – 2024 (1. zmena).        

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Ozimová: - predniesla dôvody zmeny Rozpočtu TSK na roky 

2022-2024 (1. zmena) a návrhy úprav v jednotlivých oblastiach.  

Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách Z TSK a zverejnený 

15 dní pred prerokovaním. K návrhu prišla jedna pripomienka, 

ktorá bola vzatá späť.  

p. predseda: - prihlásil sa p. Habánik, predseda K-finančnej, 

ktorý predloží pozmeňujúci návrh na základe dohody z Rady 

predsedov komisií, s odôvodnením.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: - predniesol zdôvodnenie návrhu       

na zmenu Rozpočtu v časti rozpočtu klasického aj Programového, 

na základe záverov z rokovania Rady predsedov komisií, ktoré sa 

konalo 19.4.2022 nasledovne:  
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a) z v ý š e n i e  pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov 

určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK, a to 

z objemu 350 000 eur na objem 550 000 eur, t.j. o sumu 

200 000 eur. Dôvodom je snaha o širšiu podporu regionálnych 

aktivít v oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, 

kultúry, športu, ako aj v iných oblastiach. Aktuálne údaje 

o počte žiadostí hovoria, že TSK prijal v stanovenom termíne 

do 31.3.2022 spolu 394 žiadostí o poskytnutie dotácie 

v úhrnnej výške 982 764 eur. Touto zmenou sa vytvorí 

priestor, aby mohlo byť podporených viac žiadostí a tým 

prispejeme k naštartovaniu aktivít po viac ako dvoch rokoch 

útlmu v dôsledku globálnej pandémie COVID-19, 

b) z v ý š e n i e  pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov 
určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy 

dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného Plánu opráv ciest 

II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2022, a to 

z objemu 7 500 000 eur na objem 7 600 000 eur, t.j. o sumu 

100 000 eur. Dôvodom je vyššia predpokladaná hodnota zákazky 

z titulu výrazného medziročného nárastu cien stavebných 

materiálov. 

Na rozpočtové krytie bežných výdavkov v úhrnnej výške 300 000 

eur navrhujem použiť objem prostriedkov, ktorý je v predkladanom 

materiáli „Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. 

zmena)“ smerovaný na predfinancovanie a spolufinancovanie 

projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.  

Návrh na uznesenie predložil písomne.  

p. predseda: - požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: - predniesol návrh na uznesenie: 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo a  

I. s ch v a ľ u j e 
pozmeňujúci návrh poslanca Zastupiteľstva TSK a predsedu 

Komisie pre financie, rozpočet a investície- doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD. - k „Návrhu na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (1. zmena)“: 

1. zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov 

určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, a to z objemu 350 000 eur na objem 

550 000 eur, t.j. o sumu 200 000 eur,  

2. zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov 

určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy 

dodávateľským spôsobom, a to z objemu 7 500 000 eur na 

celkový objem 7 600 000 eur, t.j. o sumu 100 000 eur, 

3. rozpočtové krytie bežných výdavkov v úhrnnej výške       

300 000 eur bude zabezpečené z objemu prostriedkov, ktorý 

je v predkladanom materiáli „Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK 

na roky 2022-2024 (1. zmena)“ smerovaný na predfinan-

covanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operač-

ného programu Interreg V-A SR-ČR, 

4. pozmeňujúci návrh sa týka textovej časti klasického roz-
počtu a rozpočtu v programovej štruktúre, ako aj tabuľ-

kovej časti. 
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p. predseda: - žiadostí je veľa, dohodli sme sa na Rade 

predsedov komisií, aby sme mali aspoň polovicu žiadostí finančne 

krytých. Komisia bude rozhodovať, aby bolo čo najviac žiadostí 

uspokojených, aj keď v priemere v polovičnej výške, ako bolo 

žiadané, inak by sme mohli rozdeliť len 300 tis. eur pre 

žiadosti za takmer 1 mil. eur. Je rád, že po dvoch rokoch je 

toľko žiadostí a aktívnych organizácií a združení, pre kultúrne, 

športové i sociálne vyžitie.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - diskusia na Rade predsedov bola 

obsiahlejšia. Veľký záujem o podujatia a stretnutia sa v našom 

meste Partizánske prejavil počas 30. ročníka Májového kultúreho 

festivalu a stavaní májov v 9 mestských častiach. Ideme do 

ťažkého obdobia, stúpajú ceny, inflácia, p. predseda a odbor 

našiel zdroje, aby sme mohli návrh schváliť. Asi každého 

poslanca osloví organizácia, aby sa prihovoril k dotácii na 

podujatie, za čo poďakoval. Objem peňazí na cesty nebude 

postačujúci, hodnoty zákaziek stúpli, nárast cien cítime v TSK, 

aj v obciach a mestách, pri každej investícii aj pri opravách 

ciest. Po regionálnych voľbách sa nové zastupiteľstvo bude 

zaoberať tým, ako zostaviť rozpočet na budúci rok. Požiadal 

urobiť všetko pre to, aby dopady inflácie a negatívnych opatrení 

boli čo najnižšie. Ponúkli sme ľuďom, aby sa mohli stretávať na 

voľnočasových akciách. Verí, že tak ako bol návrh predložený p. 

predsedom na Rade predsedov a prijatý, bude tomu tak aj dnes.  

PaedDr. Porubcová: - veľmi požiadala o prijatie predloženého 

návrhu, pre vrátenie sa do bežného života, čomu predložený návrh 

pomôže a ľudia majú záujem o aktivity.  

p. predseda: - k cestám – budú sa obstarávať úseky, ktoré ste 

schválili minulý rok, SC TSK si pridá ešte 300 tis. eur. Uvidíme 

či sa stihne obstarať do júla, ak bude lepší vývoj daňových 

príjmov, môžeme priložiť dalšie prostriedky, aby sa v lete tých 

59 km zrealizovalo.  

PhDr. Tám, MBA: - poďakoval vedeniu TSK aj zamestnancom úradu za 

navýšenie prostriedkov na dotácie. Na otvorení Letnej turis-

tickej sezóny po pandémii boli tisíce ľudí na námestí, aj pri 

stavaní mája, za čo poďakoval všetkým.  

 

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

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2022 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  pozmeňujúci návrh poslanca Z TSK a predsedu 

Komisie pre financie, rozpočet a investície - doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD. - k „Návrhu na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (1. zmena)“, v zmysle 

predloženého návrhu.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 20: 33-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prero-

kovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001    

Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z.    

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Návrh     

na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022–

2024 (1. zmena)“ a  s ch v á l i l o  Zmenu Rozpočtu Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (1. zmena), vrátane 

pozmeňujúceho návrhu poslanca doc. Ing. Habánika, PhD.. 

K obom uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

  

      U z n e s e n i e  číslo 859/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

 
9. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzných nariadení  

Trenčianskeho samosprávneho kraja.       

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

a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - požiadal o predloženie všetkých materiálov a spo-

ločnú diskusiu ku všetkým VZN, následne hlasovať jednotlivo.  

Ing. Hančin, PhD.: - predložil návrhy VZN, ktoré súvisia 

s pomocou pre odídencov, utekajúcich pred vojnou.  

a) VZN TSK č. 42/2022 valorizuje tarifné platy zamestnancov 

jazykových škôl a škol. zariadení, v zmysle kolektívnej 

zmluvy VS o 3% od 1.7.2022, dochádza aj k navýšeniu výšky 

príspevkov subjektom podľa Prílohy 1. o 20%, v súvislosti 

s predpokladaným nárastom cien energií. VZN je zároveň úplným 

znením, nakoľko pôvodné prešlo viacerými zmenami.  

Ing. Takáč, predseda K-školstva: – predložil pozmeňujúci návrh 

na zmenu VZN 42/2022 v čl. 4 bod 5., kde je pôvodne uvedené:  

5. Na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou výdajnej školskej 
jedálne poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný 

príspevok vo výške: 

a) 0,21 eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej školskej 
jedálni v rámci mesta (sídla školy jedálne),  

b) 0,32 eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej školskej 
jedálni mimo mesta (sídla školy jedálne).  

Navrhovaná úprava:  

5. Na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou výdajnej školskej 
jedálne poskytuje Trenčiansky samosprávny kraj finančný 

príspevok vo výške uvedenej v Prílohe č. 1 tohto všeobecne 

záväzného nariadenia. 

Nakoľko v každej časti VZN odkazujeme na prílohu č. 1, len 

v tejto časti to zostalo, aby sme do budúcna nemuseli meniť VZN, 

ale len prílohu 1. 

Ing. Hančin, PhD.: - poďakoval za návrh, súhlasil s technickou 

úpravou, aby neboli dvakrát uvádzané sumy v texte aj v prílohe.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 21: 30-ZA, 2-SA ZDRžALI 

HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad-

nutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  pozmeňujúci 

návrh poslanca Zastupiteľstva TSK a predsedu Komisie školstva, 

kultúry, mládeže a športu -Ing. Takáča - na zmenu Návrhu VZN TSK 
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č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,    

v Článku 4, bod 5, v zmysle predloženého návrhu. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 22: 31-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zria-

ďovateľskej pôsobnosti TSK, vrátane pozmeňujúceho návrhu poslanca 

Ing. Takáča. K obom uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 860/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 
9. 

b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním v školskom internáte.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.: - VZN TSK č. 43/2022 dopĺňa oprávnenie 

predsedu TSK na zníženie alebo odpustenie mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie, ak oprávnená osoba o to 

požiada. Zároveň prehodnocuje výšku cien energií max. o 35%.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 23: 31-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 43/2022 o určovaní výšky mesač-

ného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubyto-

vaním  v školskom internáte. K uvedenému bolo prijaté  

        

      U z n e s e n i e  číslo 861/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

9. 

c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné 

náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni    

a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.     

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.: - VZN TSK č. 44/2022 dopĺňa oprávnenie pred-

sedu TSK na zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, ak o to oprávnená osoba požiada. 

     Na základe výsledku hlasovania č. 24: 31-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 preroko-

valo  a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 44/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
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zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku 

zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni   

a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto 

príspevkov. K uvedenému bolo prijaté  

        

      U z n e s e n i e  číslo 862/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

9. 

d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia     

       Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní  

       výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým  

       sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.: - VZN TSK č. 45/2022 dopĺňa oprávnenie 

predsedu TSK na zníženie alebo odpustenie školného, po predlo-

žení čestného prehlásenia oprávnenej osoby o nedostatku fin. 

prostriedkov.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 25: 31-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 45/2022 o určovaní výšky 

úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN 

TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020. K uvedenému bolo 

prijaté  

           

      U z n e s e n i e  číslo 863/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

 

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

    a investičných fondov, a v rámci programu Erasmus+.    

Predkladali: Andrea Molnárová, BSBA-vedúca Odd.ŽP a územ.plánovania 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "História Panskej 

kaplnky a pamätníku Ploština na dosah ruky", Trenčianske 

múzeum v Trenčíne.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - požiadal o predloženie bodov naraz, oboch pred-

kladateľov a otvoríme spoločnú diskusiu.  

p. Molnárová, BSBA: - predložila 3 návrhy projektov na schvá-

lenie podania žiadostí o NFP v rámci malých projektov z OP 

Interreg V-A SK-CZ. V bode a) ide o projekt Trenčianskeho múzea 

Trenčín, ktorého hlavným zámerom je zvýšiť atraktívnosť 

kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov 

Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Mobilná aplikácia umožní 
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návštevníkom vidieť zrekonštruovanú virtuálnu expozíciu Panskej 

kaplnky na Trenč. hrade a pamätníka Ploština.  

p. predseda: - navrhol hlasovať o bodoch a) - e) spoločne.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 26: 

32-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

2.5. 2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti 

o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu: „História 

Panskej kaplnky a pamätníku Ploština na dosah ruky“, ktorého 

predkladateľom je Trenčianske múzeum v Trenčíne, - zabezpečenie  

finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného pro-

jektu a financovanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štát-

neho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté  

           

      U z n e s e n i e  číslo 864/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  
 

10. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 

vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov   

z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Hviezdy spájajú“, 

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov.       

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. Molnárová, BSBA: - projekt predložilo Gymnázium Púchov, 

v projekte budú spolupracovať dve gymnáziá (Gymnázium Val. Klo-

bouky), v rámci ktorého sa vytvoria organizačné a personálne 

podmienky astronomickej činnosti a technické vybavenie oboch 

škôl, výsledkom bude súbor 10 pozorovaní.   

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 26: 

32-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

2.5. 2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti 

o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu: „Hviezdy 

spájajú“, ktorého predkladateľom je Gymnázium, Púchov, - zabezpe-

čenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu a financovanie projektu z prostriedkov TSK, do úhrady 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štát-

neho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté  

           

      U z n e s e n i e  číslo 865/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  
 

10. 

    c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 

       vratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov  

   z Programu INTERREG V-A SK- CZ s názvom "Priemysel 4.0 

štartuje už v škole", Spojená škola, I. Krasku 491, 

Púchov.            

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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p. Molnárová, BSBA: - projekt predložila Spojená škola I. Krasku 

Púchov, cieľom je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na oboch 

stredných školách.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 26: 

32-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

2.5. 2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti 

o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu: „Priemysel 4.0 

štartuje už v škole“, ktorého predkladateľom je Spojená škola, 

Púchov, - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinanco-

vanie realizovaného projektu a financovanie projektu z prostried-

kov TSK, do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté  

           

      U z n e s e n i e  číslo 866/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

10. 

d) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničná stáž - cesta k skvalitneniu odbornej prípravy 

žiakov" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou 

zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.  

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.: - hlavným cieľom projektu je pripraviť odbor-

ných učiteľov pre nový študijný odbor Masér a podpora pre ďalšie 

zdokonaľovanie jazykových a profesijných zručností žiakov 

v zdravotníckych zariadeniach. Organizácia požiadala o finančné 

prostriedky na predfinancovanie záverečnej platby projektu,     

po zúčtovaní projektu škola čiastku poukáže späť zriaďovateľovi. 

p. predseda: - požiadal, aby sa to stihlo vyčerpať do konca 

budúceho roka.  

Ing. Hančin, PhD.: – preveríme.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 26: 

32-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

02.05.2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o poskytnutie finančných 

prostriedkov SZŠ, Považská Bystrica, na úhradu záverečnej plat-

by projektu „Zahraničná stáž – cesta k skvalitneniu odbornej 

prípravy žiakov“ v rámci programu Erasmus+, poukázanie poskytnu-

tých finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

Strednou zdravotníckou školou, Považská Bystrica, do 15 pra-

covných dní od prijatia záverečnej platby z Národnej agentúry 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 

K uvedenému bolo prijaté  

           

      U z n e s e n i e  číslo 867/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  
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10. 

e) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 
"Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy"      

v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravot-

níckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.    

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hančin, PhD.: - hlavným cieľom je posilniť kompetenciu 

učiteľov v oblasti riešenia konfliktov prevencie šikany, nových 

tvorivých metódach a nástrojoch. Organizácia požiadala o poskyt-

nutie finančnej čiastky na predfinancovanie záverečnej platby 

projektu, ktorú po zúčtovaní projektu poukáže späť zriaďova-

teľovi.   

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 26: 

32-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

02.05.2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o poskytnutie finančných 
prostriedkov SZŠ, Považská Bystrica, na úhradu záverečnej plat-

by projektu „Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite 

školy“ v rámci programu Erasmus+, poukázanie poskytnutých 

finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

Strednou zdravotníckou školou, Považská Bystrica, do 15 pra-

covných dní od prijatia záverečnej platby z Národnej agentúry 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 

K uvedenému bolo prijaté  

           

      U z n e s e n i e  číslo 868/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

 

11. Návrh na vymenovanie člena Výboru pre audit.     

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd.právneho,SM a VO 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - od júla 2016 je v účinnosti zákon o štátnom 

audite, ktorý definuje VUC (TSK) ako subjekt verejného záujmu, 

ktorý je povinný zriadiť výbor pre audit. Naposledy schvaľovalo 

zriadenie výboru a jeho členov Z TSK v januári 2018, na TSK bola 

v marci 2022 doručené oznámenie Dr. Bílikovej o vzdaní sa 

členstva k 31.3.2022. Za p. Bílikovú navrhujeme menovať od 10.5. 

2022 Ing. Katarínu Kráľovú, Ph.D., ktorá spĺňa požadované 

predpoklady.    

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 27: 30-ZA, 7-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokova-

lo a  v y m e n o v a l o  s účinnosťou od 10.05.2022 - Ing. 

Katarínu KRÁĽOVÚ, Ph.D., za člena Výboru pre audit, pre účtovnú 

jednotku Trenčiansky samosprávny kraj. K uvedenému bolo prijaté   

           

      U z n e s e n i e  číslo 869/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  
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12. Návrh na zmenu predsedov dozorných orgánov nemocníc v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb.zdravot.a soc.pomoci 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

PhDr. Štefíková, MPH: - od roku 2018 je v platosti mandátna 

zmluva medzi nemocnicami a MZ SR na oddlžovanie zdravotníckych 

zariadení, platnosť ktorej je do 31.12.2022. Jednou z povinností 

je zriadenie dozorných orgánov (DO), pričom predseda DO je nomi-

nant MZ SR. Predložila návrh na vymenovanie predsedu DO všetkých 

3 nemocníc, na základe listu ministra MZ SR s nomináciou pred-

sedu DO všetkých 3 nemocníc - prof. PhDr. Róberta BABEĽU, PhD., 

MBA, MSc (HTA), FISAC, štát. tajomníka MZ SR, od 5.5.2022, pričom 

dňom účinnosti mandátnej zmluvy končia aj dozorné orgány 

a nominácia.     

p. predseda: - boli problémy s DO nemocniciach, posledný nomi-

nant odmietol ujať sa funkcie predsedu DO, po vymenovaní Z TSK.  

PhDr. Štefíková, MPH: – p. Verešová oznámila len MZ SR vzdanie 

sa funkcie predsedníčky DO v NsP Bojnice, nakoľko je v Dozornej 

rade VšZP.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - máme dlhodobo problém s predsedom DO NsP 

Bojnice, od septembra 2021. Posledné rokovanie DO bolo 23.6.2020 

a do septembra 2021 bolo zvolané niekoľko krát, ale členovia 

neprišli, čo oznámil p. predsedovi TSK, že členovia nevykonávajú 

činnosť, preto ak sa bude v závere roka 2022 prenominovávať 

členstvo, aby sme uvažovali s členmi, ktorí sa budú venovať 

dozornej rade.   

p. predseda: - do konca roka budú staré zmluvy a dozorné rady, 

je potrebné, aby sa čo najskôr ujali činnosti, ale paralelne je 

ďalšie oddlžovanie 3 nemocníc, ktoré podpísali nové zmluvy s MZ 

SR a my ako zriadovateľ sme museli súhlasiť so súčinnosťou. 

PhDr. Štefíková, MPH: - v zmluvách sú nové kompetencie pre 

zriaďovateľa, ktorý sa musel zaviazať, že bude realizovať 

mechanizmus za daných podmienok.  

p. predseda: – požiadal prebrať to podrobne na komisii 

a požiadal o zaslanie poslancom.  

PhDr. Štefíková, MPH: – zmluvy boli zverejnené a platia do 31. 

12.2023. Oddlžujú sa záväzky nemocníc k 30.11.2020, NsP Bojnice 

prihlásila aj záväzky voči spol. BFF vo výške 1,95 mil. eur, 

celková výška záväzkov je 11,96 mil. eur, z toho dodávatelia 4,6 

mil. eur a Soc. poisťovňa 7,3 mil. eur. NsP PB - záväzky len 

voči Soc. poisťovni vo výške 6,8 mil. eur a NsP MY záväzky len 

voči Soc. poisťovni vo výške 872 tis. eur, na základe mandátnej 

zmluvy účinnej od 5.4.2022.   

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 28: 33-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2022 preroko-

valo a  v z a l o  na  v e d o m i e: 

a) vzdanie sa PhDr. Mgr. Ľubomíra Nebeského, PhD., funkcie 

predsedu dozorného orgánu NsP Myjava k 31.03.2020, 

b) oznámenie Mgr. Ivana Bukovského, LL.M. o odmietnutí ujať sa 
funkcie predsedu dozorného orgánu NsP Považská Bystrica,  

c) oznámenie Ing. Martiny Verešovej o tom, že od júla 2021 nie 
je predsedom dozorného orgánu NsP Prievidza so sídlom     
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v Bojniciach,  

a zároveň  v y m e n o v a l o - prof. PhDr. Róberta BABEĽU, 

PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, s účinnosťou od 05.05.2022 - za 

predsedu: 

a) dozorného orgánu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,  
b) dozorného orgánu NsP Považská Bystrica,  
c) dozorného orgánu NsP Myjava. 

K uvedenému bolo prijaté  

           

      U z n e s e n i e  číslo 870/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

p. predseda: - požiadal p. Štefíkovú, aby upovedomila p. štát-

neho tajomníka, aby čo najskôr zvolal zasadnutie dozornej rady. 

 

 

13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2022.       

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - júlové zasadnutie bude 6.7., k čomu boli upravené 

termíny komisií a Rady predsedov komisií. Predbežný obsah roko-

vaní je v materiáli uvedený, v júli ako poslanci budete musieť 

určiť volebné obvody a počet poslancov v okresoch. Počet 

obyvateľov kraja klesol a dotkne sa to 3 okresov, kde budú mať 

o 1 mandát menej, t.j. 44 poslancov, podľa posledného sčítania 

k 31.12.2021. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 29: 33-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokova-

lo a  s ch v á l i l o  Plán činnosti zasadnutí Zastupiteľstva 

TSK na II. polrok 2022, v prijatom  

 

      U z n e s e n í   číslo 871/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice).  

 

 

14. Diskusia – Rôzne.           

 

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - predniesol diskusný príspevok  

na vedenie TSK a majetkovo-investičný odbor. Pred rokmi sme 

zamenili pozemky pri nemocnici (park) za pozemky pod cestami pre 

TSK, mesto je pripravené na rekonštrukciu, za čo poďakoval p. 

predsedovi, poslancom i pracovníkom TSK. Narazili sme na problém 

na strane TSK – nemocnica potrebuje zameniť ďalšie pozemky, 

nakoľko poliklinika je na mestských pozemkoch a pre Fond obnovy 

je potrebné vysporiadať vlastníctvo, navrhujeme prevziať aj 

pozemky v okolí a malé parkovisko nad parčíkom. Ľudia sa 

domáhajú vybudovania chodníka, a medzi parkoviskom a parkom sú  

rozbité schody, ktoré sme chceli opraviť za mestské financie, 

ale ak to TSK nechce zameniť a ponúka nám iné pozemky, nech 

naplánuje Odbor investícií opravu schodov. Ak ku zámene dôjde 
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v najbližšom zastupiteľstve, chceme to do volieb celé zrekon-

štruovať.   

p. predseda: - dali sme úlohy majetko-právnemu oddeleniu, 

prídeme s návrhom za Úrad TSK. Máme schválené prostriedky na re-

konštrukciu vstupov do 3 nemocníc, čo bolo schválené v tejto 

zmene rozpočtu. Je to úloha pre p. Baláža, rokovať so zástupcami 

MsU, nemocnice a naším Odd. majetkovo-právnym.  

 

doc. PaedDr. Božik, PhD., podpredseda TSK: - diskusný príspevok 

konzultoval s p. županom a pýtal sa na tému, ktorú otváral 

v roku 2019 - zníženie podielových daní samospráv (miest, obcí a 

krajov). Opatrenia, ktoré pripravuje p. minister financií 

znamenajú výpadok podielových daní 628 mil. eur, v roku 2019 to 

bolo 200 mil. eur, čo je výrazne horšia situácia. V roku 2019 

sme nerátali s pandémiou, ani s dvojcifernou infláciou ani 

s vojnovým konfliktom na Ukrajine, pýtal sa na to aj poslancov 

v NR SR. Budúci primátori a starostovia, budúci poslanci kraja 

a budúci župan TSK sa s tým budú musieť vysporiadať. Únia miest 

a ZMOS to akcentujú, týka sa to budúceho volebného obdobia      

a dúfa v zdravý rozum. Dopad na náš kraj bude nasledovný:  

628 mil. eur : 5,4 mil. obyvateľov = 116,- eur na občana, ktoré 

ak rozdelíme na 70% obce a mestá a 30% samosprávne kraje = asi 

80,- eur, v prípade kraja je to 0,36 eur, x 580.000 obyvateľov = 

mínus 20 mil. eur. Pre mesto Partizánske je to 1,75 mil. eur, čo 

je oveľa viac ako v roku 2019. Cena energie sa zvýšila od mája 

z 56,- na 480,- eur, čo je taker 1000 % nárast, a v tomto čase 

sa idú odoberať príjmy samosprávam. Nie je pravdou, že všetky 

opatrenia bude znášať 100 najbohatších firiem, ale z 1 miliardy 

budú 628 mil. eur znášať obce, mestá a samosprávne kraje.  

Požiadal poslancov Z TSK, ktorí sú poslancami NR SR, aby o tom 

premýšlali pri hlasovaní v NR SR. ZMOS bude mať mimoriadny snem 

18.5. a Únia miest organizuje veľkú tlačovú besedu za účasti 60 

predstaviteľov miest počas rokovania vlády tento týždeň. 

Samospráva už nebude môcť pomáhať, ale zaoberať sa tým, či 

zvýšiť dane z nehnuteľností a poplatky, alebo zastaviť činnosť 

mnohých oblastí. Požiadal, aby sa o tom začalo hovoriť otvorene. 

Bojovali sme za nemocnice, bojovali sme za súdy, krajský súd 

v Trenčíne zostal, ale teraz ide o existenciu samospráv. 

V kritickom čase im zobrať 628 mil. eur, je obrovská suma.  

Požiadal, aby sa obce, mestá a kraje zomkli a jasne vyjadrili, 

že ak nám o toľko klesnú podielové dane, bude obmedzená činnosť 

samospráv, alebo zvyšovanie daní z nehnuteľností, čo je cesta  

do pekla. Požiadal diskutovať o tom v parlamente, hovoril o tom  

s viacerými poslancami NR SR, problémy bude mať každý kraj, 

mesto i obec.  

p. predseda: - prichádza to v takej dobe, keď je dvojciferná 

inflácia, máme problémy pri verejných obstarávaniach, firmy 

odstupujú od zmlúv a nechcú podpísať zmluvy, nakoľko náklady 

stúpajú, aj na TSK, a máme prísť o ďalších 20 mil. eur, pre 

navyšovanie daňových bonusov. Je za zvýšenie financií rodinám s 

deťmi, ale nie na úkor výkonu kompetencií miest a obcí 

a samosprávnych krajov, preto budem navrhovať aj na úrovni SK 8, 

aby sme prijali stanovisko. Mestá a obce môžu navýšiť dane 

z nehnuteľností, ale my sme čisto rozpočtová organizácia štátu 
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napojená na daň z príjmu fyzických osôb. Pre TSK to predstavuje 

sumu mínus 20 mil. eur. Vzhľadom na zvyšovanie cien energií, 

pandémiu, Ukrajinu, nebude na nič nové v kraji. Požiadam SK 8, 

aby zaujala stanovisko a podporila stanovisko ZMOS a Únie miest 

Slovenska. K súdnej mape vysvetlil, že zostáva Krajský súd      

v Trenčíne, odvolania obchodného práva pôjdu do Žiliny a správne 

konania do B. Bystrice. Okresný súd bude v Trenčíne a Prievidzi, 

v Bánovciach n. B. a N. Meste n. Váhom budú pracoviská patriace 

pod Okresný súd TN, pracovisko v Partizánskom bude patriť pod 

Okresný súd Prievidza, a pracovisko Okresného súdu Pov. Bystrica 

bude patriť pod Okresný súd Žilina. Obchodný register Pov. 

Bystrice a Púchova bude v Žiline. Bojovali sme, máme 2 súdy a 5 

okresných plnohodnotných prokuratúr, zmeny boli už schválené 

v parlamente. Výpadok 20 mil. eur bude mať negatívny vplyv na 

fungovanie VUC aj samospráv miest a obcí.  

Ing. Trstenský: - podčiarkol, čo povedal p. Božik, čaká nás 

neriešiteľná situácia. Dnes sme schvaľovali prebytok bežného 

rozpočtu 14 mil. eur, ak prídeme o 20 mil. z podielových daní, 

nebude možné zostaviť vyrovnaný bežný rozpočet a samosprávny 

kraj bude mať len jednu šancu – prepustiť veľa ľudí, nakoľko na 

1 pracovníka potrebuje asi 20 tis. eur, za 20 mil. je 1000 

zamestnancov. Parlament SR sa bude musieť s tým vysporiadať, 

samospráva je základ štátu, je to ničenie samosprávy, bude to 

nezvládnuteľná situácia. Máme novelu zákona o soc. službách, 

školského, stavebného zákona, ktoré ukladajú samospráve kompe-

tencie bez financií. V Novom Meste n. V. za 3 roky nestúpli 

podielové dane ani o cent. V roku 2019 sme museli zvýšiť funkčné 

platy o 10%, a v roku 2020 tarifné platy o 10%, t.j. za dva roky 

sme zvýšili bežné výdavky z titulu rastu miezd o 1,67 mil. eur, 

čím sme ubrali zo zdrojov na rozvoj miest. Pán minister financií 

sľuboval verejnej správe razantné zvyšovanie platov v roku 2023.  

Ak budú novinári informovať obyvateľov, mali by povedať, že      

v mestách a obciach príde k 60-70% zvýšeniu daní z nehnuteľností 

vrátane podnikateľov, ak má samospráva zostaviť vyrovnaný 

rozpočet, zníženie bežných výdavkov je cez prepúšťanie 

pracovníkov. Verí, že pravda zvíťazí.  

p. predseda: - ak nebude na prevádzku, bude samospráva prepúšťať 

ľudí, čo má negatívny vplyv na DPFO, nie je to dobre 

prepočítané, máme zvyšovať platy a samosprávy sa môžu sa dostať 

do cros defaultu. Máme začať splácať úvery štátu, nie je dobré 

zvyšovať daňové bonusy na úkor znižovania daní z príjmu FO, 

samosprávy to nezvládnu.  

p. Merašický: - pridáva sa ku slovám oboch podpredsedov. Veľmi 

sa teší, že vláda po rokoch prijala rozhodnutie podporiť rodiny 

s deťmi formou zvýšenia daňových bonusov, ale spôsob je veľmi 

nešťastný a hlboko zasiahne samosprávy. Podporil názor p. 

Božika, ak by dokázal sformulovať slová do uznesenia smerom k MF 

SR alebo vláde SR a zákonodarnému zboru, podporí také uznesenie, 

čo by viac zarezonovalo ako výstup z dnešného zasadnutia.  

  

PhDr. Škultéty: - predniesol jednu otázku na p. predsedu 

k Hodnote za peniaze, ktorý bol zriadený a má byť financovaný 

z eurofondov. Požiadal o informáciu formou výstupu alebo 

v konkrétnej práci, čo má tento úsek na starosti - na ďalšom 
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zastupiteľstve alebo aj teraz, ako vyzerá jeho práca a či je 

konkrétny výstup, s ktorým sa pracuje pri investíciách.  

Reagoval tiež na kolegov a súhlasil s nimi, jednostranná 

závislosť sa ukazuje ako dlhodobo neudržateľná, t.j. závislosť 

samosprávnych krajov, miest a obcí na jednom zdroji príjmov, 

a to sú príjmy fyzických osôb. Na jednej strane to spôsobuje 

problémy a na druhej to limituje každú vládu pri opatreniach, 

ktoré by chcela robiť, napr. daňové bonusy, znižovanie daní 

z príjmu FO, čo postihne samosprávy. Bolo by dobré v Únii miest, 

ZMOS a SK8 otvárať tému daňového mixu, ktorý bol pred rokmi 

odmietnutý, treba otvoriť diskusiu a zabezpečiť viaczdrojové 

financovanie.  

p. predseda: - útvar Hodnoty za peniaze funguje, máme pripravené 

interné smernice. Bol by rád, ak by na vašu komisiu príp. na 

ďalšie zastupiteľstvo prišla p. Horváthová vysvetliť čo všetko 

sa urobilo. Na HzP sú dvaja manažéri a 3 analytici, t.j. 5 ľudí 

je financovaných z OP Efektívna verejná správa, projektu Lepší 

Trenčiansky kraj. Pripravili metodiku, veci riešia s MF SR. Ako 

jeden bod do júlového zastupiteľstva môžeme dať Výstupy útvaru  

Hodnoty za peniaze, ktorý by prezentovala p. Horváthová (v akom 

je stave, čo je doteraz urobené, čo plánujeme do budúcna, akým 

spôsobom je HzP aplikovaná na VUC TSK). 

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval za diskusiu. Dodal ešte 

informáciu – v piatok sme mali rokovanie s projektovými 

manažérmi k implementácii programu tzv. spravodlivej trans-

formácie aj regiónu horná Nitra. Požiadal pracovníkov MIRRI, aby 

informovali p. ministerku a p. štátneho tajomníka Veliča, že ak 

takto ohrozia fungovanie samospráv, nebudeme mať zdroje na 

kofinancovanie európskych projektov, ktoré sa zvýšilo  z 5 na 8, 

10 a viac percent, a v tomto čase prichádza samospráva podľa 

návrhu v roku 2023 o 628 mil. eur. Požiadal, aby sme hlasovali, 

na čo zvukový a písomný záznam postačí, aby: 

Zastupiteľstvo TSK  

požiadalo vládu a MF SR, aby avizovaný výpadok podielových daní 

vo výške 628 mil. eur, ktorý bude spôsobený aplikáciou zvýšenia 

daňových bonusov, bol obciam, mestám a samosprávnym krajom 

kompenzovaný. Ak tomu tak nedôjde, samosprávy nebudú schopné 

plniť tisícky funkcií, ktoré v ostatných 30 rokoch dostali do 

vienka.   

Sme za pomoc rodinám, ale nie tým, že vezmú peniaze samosprávam, 

že prestane šport, kultúra, verejné osvetlenie, obecné polície, 

atď. Ak by sme mali v Partizánskom vykompenzovať 1,75 mil. eur, 

museli by sme zvýšiť dane z nehnuteľností o 120-130%, ak by to 

odmietli zaplatiť podnikatelia a mali by to znášať iba občania, 

bolo by to 450%, čo je katastrofa a žiaden primátor to nena-

vrhne. Požiadal obsahovo akceptovať takýto návrh, že poslanci 

TSK žiadajú vládu, aby v žiadnom prípade nespôsobila výpadkom 

628 mil. eur na podielových daniach znefunkčnenie plnenia úloh 

obecných, mestských samospráv a samosprávych krajov.  

p. predseda: - predniesol  návrh uznesenia:  

Zastupiteľstvo TSK  ž i a d a 

- MF SR, aby pripravilo dopadovú štúdiu na rozpočty miest, obcí 
a VUC z titulu pripravovaných opatrení pri zvyšovaní daňového 

bonusu a rodinných prídavkov,  
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- predsedu TSK, aby s touto problematikou oslovil o spoločné 

stanovisko združenie SK 8.  

Ing. Trstenský: - ako riešenie by sme mali žiadať MF SR, aby nám  

garantovalo minimálnu výšku podielových daní na úrovni rozpočtu  

na rok 2022. Ak budeme žiadať istú garanciu v tejto mimoriadnej 

situácii, ktorou je inflácia, Covid a Ukrajina, aby mohli mestá 

a obce fungovať, čo je v minimálnej výške podielových daní,     

na úrovni rozpočtov na rok 2022. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 30: 18-ZA, 1-PROTI, 17-

NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05. 

2022 prerokovalo predložený návrh na uznesenie podľa návrhu p. 

predsedu TSK, a výsledkom 50%-ZA uznesenie  n e b o l o  prijaté.  

  

 

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

Ing. Maláň: – predložil interpeláciu, ktorá sa týka súťaže       

o nového dopravcu prímestkej dopravy od jesene 2023. 

Financovanie prímestskej dopravy je jedným z najväčších kusov 

rozpočtového koláča TSK a mala by mu byť daná náležitá 

pozornosť. Okrem rozpočtovaných prostriedkov riešime každoročne 

aj dofinancovanie prímestskej dopravy, a vlastne aj dnes. Ako 

poslanec dostáva málo informácií k tejto pripravovanej súťaži 

a VO, napriek jej dôležitosti. Na komisii dostáva informácie, je 

vytvorená osobitná komisia, ktorá súťaž pripravuje, ale výstupy 

z nej dostávajú poslanci v Komisii dopravy, a my ostatní len 

sporadicky. Nakoľko už nemáme veľa riadnych zastupiteľstiev      

v tomto volebnom období, preto by bol rád, aby sme na každom 

riadnom zasadnutí Z TSK ako poslanci dostávali aktuálnu 

informáciu o príprave tejto súťaže, aby  nebolo VO na poslednú 

chvíľu, alebo šité horúcou ihlou. Vie, že súťaž sa pripravuje 

už niekoľko rokov a Úrad TSK mu venuje dôležitú pozornosť. 

Prímestská doprava sa týka nielen každého okresu a poslanca, ale 

verejnosť ju vníma veľmi citlivo. Svoju požiadavku predložil aj 

na poslednej Finančnej komisii, ale neboli sme uznášania sa 

schopní, preto podáva interpeláciu. Bol by nerád, keby sme 

s novým dopravcom skončili ako v BSK alebo ŽSK a verí, že 

príprava TSK je profesionálna a poučíme sa na chybách iných.  

Interpeláciu odobvzdal písomne.  

p. predseda: - súhlasil, odpovieme písomne na interpeláciu      

a budeme informovať pravidelne na zastupiteľstvách o komisii.  

Mgr. Ďureje, PhD., člen komisie: - podľa  môjho  názoru je to 

sprístupnené na cloude v Knižnici všetkým poslancom, príp. si 

skontrolujte poslanci, či vám na cloude v Knižnici funguje 

priečinok Doprava, prípadne ďalší sa môžu vyjadriť.  

p. predseda: – nie je to všetkým prístupné, iba členom komisie, 

ktorí sú poslanci Z TSK. Urobíme výstup, ako komisia pokročila.  

JUDr. Ing. Stopka, PhD., predseda K-dopravy: - všetky informácie 

z komisie nie sú verejné a členovia podpísali mlčanlivosť, 

konkurencia by nemala byť informovaná, ako sa pripravuje verejná 

súťaž. Treba zodpovedne vyberať, čo sa zverejní poslancom.  
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p. predseda: - p. Baláž pripraví informáciu o stave príprav VO 

na nového poskytovateľa osobnej verejnej dopravy (PAD). 

Poslancov budeme informovať v rozsahu, v akom môžeme. 

 

 

16. Záver.            

 

p. predseda: - poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnom 

zasadnutí, ďalšie zasadnutie zastupiteľstva bude v stredu, 6. 

júla 2022, Rada predsedov sa zíde 20.6.2022 a komisie budú 

zasadať 13. a 15.6.2022. 

Zároveň informoval, že v mesiaci máj od 23.5. do 27.5.2022 

pripravujeme sériu slávnostných odovzdávaní ocenení zamest-

nancom, ktoré sa bude konať vždy od 16.00 v kasárni Trenčian-

skeho hradu, a to:  

- v pondelok, 23.5.2022 – oceňovanie zdravotníckych pracovníkov 

- v utorok, 24.5.2022–oceňovanie zamestnancov v sociál.službách 

- v stredu, 25.5.2022– oceňovanie zamestnancov Správy ciest TSK 

- v piatok, 27.5.2022 – odovzdávanie verejných uznaní – Ceny           

                      TSK a Ceny predsedu TSK.  

Kto má záujem, môže sa vopred prihlásiť na OKaMV Úradu TSK, 

nakoľko kapacity v kasárni Trenčianskeho hradu sú obmedzené. 

Rokovanie Zastupiteľstva TSK touto informáciou ukončil.  

 

 

Trenčín,    16.5.2022 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková,  

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 
 

I. overovateľ: Ing. Juraj HORT, v.r. 

 

II. overovateľ: Ing. Iveta RANDZIAKOVÁ, v.r. 
 

 

                        

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