
Z á p i s n i c a 

z XXXV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 21.3.2022 

  

 

 

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. Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. 

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

       

4. Slovo pre verejnosť. 
 

5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021. 

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

  

7. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021. 

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

2214/3 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Obce 

Trenčianske Bohuslavice. 

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

725/12 k.ú. Dolná Breznica v prospech Obce Dolná Breznica 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 

8755/2 k.ú. Podkylava v prospech Mgr. Jany Vnukovej. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v pros-

pech Obce Kočovce. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "C" p. č. 756/1, 857/8 k. ú. Hanzlíková 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.  
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g) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena      

na pozemku registra "C" p. č. 28/4 k. ú. Istebník          

od vlastníka - Železnice SR, Bratislava. 

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

č. 751/1 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západosloven-

skej distribučnej, a. s., Bratislava. 

i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/517 (most Orlové)- 

Domaniža, I.ETAPA" do správy správcu - Správy ciest TSK. 

j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci 

projektu výstavby "Rozhľadňa BASKE". 

k) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu 

výstavby "Vyhliadková veža v obci Poruba".  

l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    
na pozemkoch registra "C" parc. č. 200, 204/35 k. ú. 

Zlatovce od vlastníka - DOTON, s.r.o., Trenčín. 

 

8. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finanč-
ného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej 

organizácii Kreatívny inštitút Trenčín,n.o.. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského 

štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu 

žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia 

záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, 

športových a kultúrnych súťažiach. 

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

 

10. Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“. 

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci  

 

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

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, 344, 916 11 

Bzince pod Javorinou. 

 

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

    a investičných fondov.          

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

s názvom "Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom 

kraji". 
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13. Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty    

na rok 2022.           

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

 

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 a v súlade s aktuálne platnými pravid-

lami pre organizáciu hromadných podujatí privítal prítomných    

na dnešnom XXXV. zasadnutí, ktoré je zároveň druhým zasadnutím 

v poslednom, piatom roku piateho volebného obdobia.  

     Na úvod požiadal prítomných, aby sme si - na návrh, ktorý 

bol prerokovaný v Rade predsedov komisií, uctili minútou ticha 

viaceré smutné udalosti posledných dní a pamiatku významných 

predstaviteľov slovenského politického života, a to:  

- obetí vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý trvá od 24.2.2022, 
- p. Pavla Dubčeka, ktorý zomrel 18.2.2022, 
- p. Eduarda Kukana, bývalého ministra zahraničných vecí, ktorý  

  zomrel 9.2.2022, 

- p. Ivana Hudeca, bývalého ministra kultúry, ktorý zomrel   

  7.2.2022, 
a p. Ľubomíra Romana, bývalého ministra a prvého župana    

  Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zomrel 13.3.2022.  
 

     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.  

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.  
Oznámil overenie zápisnice z predošlého januárového zasadnutia 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 31.1.2022, a jej zverejnenie na 

webovej stránke TSK.  

     Na dnešnom zasadnutí je zo 47 poslancov prítomných 35 

poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  

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

Hemza, Abramovičová, Smatana, Takáč, Marušinec, Škultéty, p. 

Hajšová a p. Panáček. Neskorší príchod oznámili p. Habánik a p. 

Janas.  
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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. Slávka Gajdošíková.   

     Za overovateľov zápisnice z dnešného XXXV. zasadnutia 

Zastupiteľstva TSK navrhol:  

I.   overovateľ: Ing. Anna Halinárová  
II. overovateľ: JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.. 

 

Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 35 poslancov. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 1: 35-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022 prerokovalo a  s ch v á - 

l i l o  predložený návrh overovateľov zápisnice z dnešného 

rokovania.  

                         (viď uznesenie č. 816/2022/A) 

 

 

p. predseda: - predniesol návrh na doplnenie programu rokovania 

v bode 12. o ďalšie body b), c) a d): 
 

12. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

    a investičných fondov.          

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

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-

nikou Myjava". 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-

nikou Považská Bystrica". 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli- 

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach". 

 

p. predseda: - možnosť zapojiť sa do výzvy prišla pred rokovaním 

komisií a Rady predsedov, v rámci operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra, ktorá vyšla vzhľadom k situácii na Ukrajine, aby 

mohli nemocnice samostatne žiadať o finančné prostriedky, spolu-

financovanie TSK je asi 8 tis. eur na každý projekt. Požiadal  

o zaradenie do programu dnešného rokovania.  

p. Merašický: - navrhol rozšírenie uznesenia v bode 2. ako bod 

VII., alebo samostatný bod 2. a) v znení: 
 

Trenčiansky samosprávny kraj  
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o d s t u p u j e 

od Dohody o trhovo-ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej 

spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Volgograd-

skou oblasťou Ruskej federácie, podpísanou v októbri 2005. 

 

p. predseda: - navrhol doplniť uznesenie v bode 2. ako pozmeňu-

júci návrh a hlasovať spoločne o celom uznesení.  

 

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

TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022  s ch v á l i l o  predlo- 

žený návrh predsedu TSK Ing. Bašku na doplnenie programu 

rokovania v bodu 12. o body b), c), d).  

  

   Na základe výsledku hlasovania č. 3: 36-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022 s ch v á l i l o  program 

rokovania ako celok, vrátane doplnených bodov. K uvedeným 

výsledkom hlasovania bolo prijaté   

 

      U z n e s e n i e   číslo 816/2022 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).     

     

 

2. Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.  

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - predniesol návrh uznesenia, ktorý vychádza 

z nedávneho vyhlásenia NR SR: 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo a 

I. o d s u d z u j e 

     neoprávnenú a nedôvodnú vojenskú agresiu Ruskej federácie  

    proti Ukrajine a ľudské utrpenie spôsobené agresiou 

II. v y j a d r u j e 

     solidaritu s nevinnými obeťami agresie a ochotu Trenčian- 

     skeho samosprávneho kraja podieľať sa na humanitárnej  

     pomoci pre Ukrajinu a jej obyvateľov 

III. s ch v a ľ u j e 
     humanitárnu pomoc pre odídencov formou poskytnutia ubytova-  

     nia v ubytovacích zariadeniach vo vlastníctve Trenčian- 

     skeho samosprávneho kraja a celodennej stravy v súvislosti  

     s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej  

     republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území 

     Ukrajiny 

IV. d e k l a r u j e 

     pripravenosť Trenčianskeho samosprávneho kraja pomôcť  

     Černihivskej regionálnej štátnej správe pri odstraňovaní  

     následkov vojenskej agresie na základe Dohody o spolupráci  

     zo dňa 19.03.2021 

 

V. s ch v a ľ u j e 
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     materiálnu pomoc vo výške 50 000,- eur pre Černihivskú  

     regionálnu štátnu správu na odstraňovanie následkov  

     vojenskej agresie na základe žiadosti Černihivskej regio- 

     nálnej štátnej správy zo dňa 03.03.2022 

VI. p o v e r u j e 

     predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - zabezpečiť  

    finančné krytie na humanitárnu pomoc a materiálnu pomoc 

     v rámci jeho kompetencií v súlade s uznesením zastupiteľ- 

     stva č. 43/2018 zo dňa 29.01. 2018, ktorým bol predsedovi 

     TSK schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien 

     rozpočtu TSK. 

p. predseda: - v súčasnosti máme ubytovaných vyše 100 ľudí, 

ktorí majú štatút dočasného útočiska. V mestách kraja otvárame 

hotspoty, spolu so samosprávami chceme poskytnúť aj ďalšie 

priestory TSK okrem internátov (telocvične). Vyjadril verejné 

poďakovanie všetkým za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou    

z Ukrajiny. Černihivskú regionálnu štátnu správu sme kontak-

tovali a odpísali nám, čo by potrebovali, ide hlavne o humani-

tárnu pomoc, ale aj vojenský materiál (nepriestrelné vesty 

a ochranné prilby). Túto časť žiadosti sme zaslali na MO SR, ak 

sa schváli uznesenie, vo výške 50 tis. eur TSK nakúpi požadovanú 

materiálnu pomoc, ktorú Černihivská oblasť potrebuje, teda nie 

peniaze na účet.  

p. Merašický: - všetci sme zhrození z toho, čo sa deje v posled-

ných dňoch. Veľmi poďakoval p. predsedovi za všetky formálne 

i neformálne kroky, ktoré urobil v tomto čase, v súvislosti 

s hrozivým konfliktom na Ukrajine, ako na pôde TSK aj na pôde 

národnej rady. Poďakoval, že pán predseda podporil predsunutú 

prítomnosť vojsk NATO ako jediný z opozičného poslaneckého 

klubu. Navrhol rozšíriť uznesenie o bod VII. nasledovne:  

TSK  o d s t u p u j e  od Dohody o trhovo-ekonomickej, vedecko-

technickej a kultúrnej spolupráci medzi Trenčianskym samospráv- 

nym krajom a Volgogradskou oblasťou Ruskej federácie, podpísanou 

v októbri 2005. 

p. predseda: – pred dvomi rokmi sme prehodnocovali spoluprácu    

so zahraničnými regiónmi a zrušili spoluprácu s Čuvašskou repu-

blikou. Prečítal znenie bodu:  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022 prerokovalo 

a  

VII. o d s t u p u j e  od Dohody o trhovo-ekonomickej,  

      vedecko-technickej a kultúrnej spolupráci medzi TSK  

      a Volgogradskou oblasťou Ruskej federácie, podpísanou 

      v októbri 2005. 

PaedDr. Porubcová: - spýtala sa, či celodenná strava sa týka  

len tých, ktorí sú ubytovaní len v našich ubytovacích kapaci-

tách, nakoľko v škole máme študentov, ktorí nebývajú v našich 

zariadeniach, a pre ktorých sa z prostriedkov MŠ SR nedajú 

hradiť obedy, či by sme mohli z našich rozpočtov zaplatiť 

študentom obedy v škole. 

p. predseda: - požiadal p. Baláža s p. Ozimovou, aby požiadavku 

doriešili. 

PhDr. PaedDr. Novotná: - verejne vyjadrila veľkú vďaku TSK a p. 

predsedovi ako sa postavil k tomuto problému. V zariadení TSK – 

v SOŠs máme ubytovaných 24 utečencov, z toho 19 detí bez 
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rodičov. Podpora TSK bola od prvej chvíle veľmi vysoká, prispela 

k tomu, aby sme pripravili celé poschodie a poslali materiálnu 

pomoc. Je hrdá na vystúpenie p. predsedu v NR SR.  

Mgr. Henek: - spýtal sa k p. Merašickému (rušeniu spolupráce       

s Volgogradskou oblasťou), aká bola spolupráca, aktívna či 

pasívna. 

p. predseda: - za posledných 9 rokov nebola žiadna bilaterálna 

návšteva, jediné stretnutie bolo ešte za predchodcov. Pozvania 

boli, prispel aj Covid, ale komunikácia ani stretnutia neboli   

od roku 2013.  

Ing. Ozimová: - preveríme možnosti a budeme hľadať riešenia cez 

VZN.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 4: 29-ZA, 1-SA ZDRžAL 

HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

zasadnutí dňa 21.3.2022  s ch v á l i l o  predložený návrh 

poslanca p. Merašického na doplnenie bodu VII. do návrhu 

uznesenia k bodu 2. programu rokovania.  

 

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

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022  s ch v á -

l i l o  predložený návrh uznesenia, vrátane doplnenia bodu VII. 

podľa návrhu p. Merašického. K obom uvedeným výsledkom 

hlasovania bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 817/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

p. predseda: - vysvetlil, že bod Slovo pre verejnosť je 

v programe posunutý o jeden bod, kvôli materiálu k Ukrajine, čo 

bolo schválené v programe.  

 

 

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Zigo: - na predošlom zasadnutí bolo prijatých 21 uznesení, 

v platnosti sú dve ukladacie uznesenia – 247/2019 a 712/2021, 

týkajúce sa nemocníc v ZP TSK. Uznesenie k predkladaniu 

Vyhodnotenia plnenia ozdravných plánov nemocníc do Knižnice 

poslancov bolo splnené vložením materiálu do knižnice 14. marca. 

Druhé uznesenie, s povinnosťou zdravotníckych zariadení vložiť 

do Knižnice poslancov audítorom overené účtovné závierky, má 

termín plnenia do 30.6.2022. 

          

     Na základe výsledku hlasovania č. 6: 30-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2022 

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

plnenia uznesení prijatých na XXXIV. zasadnutí Zastupiteľstva 

TSK, k čomu bolo prijaté   

          U z n e s e n i e  číslo 818/2022 
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                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

     

  

4. Slovo pre verejnosť.          

 

p. predseda: - pán primátor mesta Ilava Ing. Viktor Wiedermann 

opätovne požiadal o vystúpenie k 2 témam z minulého roka:  

1. stav funkčnosti technologického zariadenia na odčerpávanie 

vody železničného podjazdu v Ilave 

2. aktuálna situácia ohľadom výstavby mosta ponad Vážsky kanál. 

Bolo zvolané aj verejné zhromaždenie v Ilave, za účasti p. 

primátora aj zástupcov TSK – p. Hladký, Remo a p. riaditeľ SC 

TSK Karkuš. Odovzdal slovo p. primátorovi.  

Ing. Wiedermann: - poďakoval za možnosť opakovane vystúpiť      

k tejto téme. Nakoľko sme museli 21.2. vyhlásiť mimoriadnu 

situáciu, ktorá bola odvolaná až 16.3. po opätovnom odstránení 

závady na čerpacích zariadeniach pod železničným podjazdom. 

Cesta je momentálne jedinou prístupovou cestou na mestskú časť 

Sihoť, kde žije viac než 1000 obyvateľov, a je v záujme 

zachovania zdravia a bezpečnosti občanov, aby cesta bola 

prejazdná. Situácia vznikla aj z dôvodu intenzívneho dažďa, čím 

došlo k čiastočnému zaplaveniu, preto sme vyhlásili mimoriadnu 

situáciu a následne sme zvolali verejné zhromaždenie aj        

za účasti zástupcov Železníc SR aj SC TSK. Situácia vznikla aj 

preto, že servis nebol vykonávaný ako mal byť a po dohode 

(revízne správy sú pripravené) prevezme zariadenie SC TSK, naše 

mesto ponúklo spoluprácu do budúcna v rámci údržby a servisu 

uvedených zariadení.  

Druhá téma - výstavba mostu cez Vážsky kanál, z dostupných    

informácií stále nie je ukončené VO na zhotoviteľa stavby mostu 

a odstávka mosta trvá už 3 roky. Prvé VO bolo vyhlásené 4.5. 

2020, spýtal sa, či sa proces dáko posunul.  

Poďakoval p. predsedovi, ktorého úsilím sa podarilo vyčleniť     

prostriedky z rozpočtu vlády SR, ale vzhľadom na nárast cien     

po 3 rokoch nemusí suma postačovať. Boli by sme radi, keby     

sa veci pohli. Prečítal informáciu resp. dopyt od občanov       

na vývoj situácie: „My obyvatelia Sihote sme stratili vieru, že 

sa niečo pohne dopredu a my zostaneme odrezaní od sveta, ako sme 

už viac než 4 roky.“ Požiadal vrátiť ľuďom nádej a vieru, že 

veci sa pohnú ďalej a nemusia sa budiť v obavách, čo sa môže 

stať. Poďakoval za možnosť vystúpenia a požiadal, ak sa môžu 

veci urýchliť, aby ste tak urobili.  

p. predseda: - na úvod sa ospravedlnil a požiadal o trpezlivosť 

obyvateľov m.č. mesta Ilava, VO nie je v našich rukách. Vláda p. 

Petra Pellegriniho schválila 3,6 mil. eur na výstavbu nového 

mosta a čiastku musíme minúť do konca roka 2022. Prvé VO, 

vypísané v máji 2020, sme museli zrušiť a keď nám UVO dal      

za pravdu, aj keď jeho účastníci namietali, vypísali sme nové 

VO, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocuje. Ak nebudú problémy 

s účastníkmi VO, budeme môcť pristúpiť k podpisu zmluvy SC TSK 

s víťazným uchádzačom a následne môže dôjsť k realizácii 

výstavby nového mosta. Zákazku nie je možné zadať priamym 

rokovacím konaním, čo by bolo porušením zákona o VO, dostali by 
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sme pokutu a dotáciu vlády by sme museli vrátiť. Veríme, že VO 

dokončíme do zdarného konca. 

K železničnému podjazdu TSK prevzal niektoré časti pojazdu, 

ktorý bol vytvorený v rámci modernizácie železnice na rýchlosť 

160 km/h. TSK by mal prebrať do majetku aj technológiu – 

čerpadlá, ktoré nefungovali a preto zatápalo podjazd, t.j. 

problém bol na strane Železníc SR. Ak nám odovzdajú 

prečerpávacie technológie v stave, akom majú byť, potom ich TSK  

prevezme do majetku a odovzdá do správy SC TSK. Rozumieme obavám 

ľudí, po zaplavení podjazdu, ale proces VO nie je v rukách TSK 

ani SC TSK, ale záleží na ponukách a správaní uchádzačov súťaže. 

Robíme všetko pre to, aby proces druhého VO prišiel do zdarného 

konca. Veríme, že budeme môcť spoločne poklepať základný kameň 

nového mosta cez kanál v Ilave.  

MUDr. Cíbik, Ph.D., starosta obce Pruské: - nakoľko sme 

rozbiehali františkánsky kláštor ako záchytné centrum, nemohol 

sa zhromaždenia zúčastniť, ale poslal p. primátorovi písomné 

stanovisko. Niekto tam sľuboval nereálne veci-rokovanie priamym 

zadaním. Požiadal poslancov NR SR, navrhnúť úpravy v zákone      

o VO, nakoľko aj oprava strechy v obci sa predĺžila na 5 rokov. 

Týka sa to aj celej oblasti/obcí za Váhom, nakoľko vstup        

do Ilavy je komplikovaný viacerými semaformi a stav sa zhoršuje 

v čase dopravnej špičky. Pre prípad vážnej situácie navrhol  

sprejazdniť úzky cyklochodník a dať kameru a obmedzenie len     

pre havarijné situácie a sanitky, ako záchranné riešenie. TSK 

a p. predseda vyvinuli maximálne úsilie, v zmysle zákona sa viac 

urobiť nedá.  

Mgr. Bočincová: – pripojila sa k vyjadreniu p. Cíbika, 

stretnutia v Ilave sa zúčastnila, ľudia sú odrezaní a firmy 

musia robiť veľké obchádzky, ale musíme ísť zákonným spôsobom    

a za VO budeme bojovať, čo najskôr sa treba posunúť a zreali-

zovať stavbu.  

p. predseda: - nie je to v našich rukách, zákon o VO bol 

viackrát novelizovaný, zajtra bude predložená mimoriadna novela 

- ktoré firmy sa budú môcť uchádzať o zákazky a dúfa, že táto 

súťaž nebude novelou dotknutá, predkladá to p. podpredsedníčka 

vlády pre IRRI. SC TSK, ktorá obstaráva súťaž urobila maximum    

a skôr to bolo bojkotované zo strany uchádzačov. Verme, že sa 

druhé VO podarí dostať do úspešného konca v najbližších 

týždňoch.  

Ing. Wiedermann: - reagoval na p. starostu Cíbika, zvažovali sme 

v krízovej situácii aj sprejazdnenie cyklochodníka, ale nakoľko 

výška podjazdu je len 1,8 m, to nie je možné, preto je situácia 

závažná.  

 

 

5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021.   

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Zigo: - správa bola prerokovaná vo všetkých komisiách aj    

v Rade predsedov komisií, bez pripomienok. Kontrolou neboli 

zistené nedostatky, za sledované obdobie bolo podaných 8 
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sťažností, 3 sťažnosti boli odstúpené na prešetrenie, 1 bola 

odložená z dôvodu nenaplnenia povinnosti pri podaní, a 4 boli 

riešené ako podnet na Odbore dopravy. Boli podané 2 petície, obe 

boli vyhodnotené ako opodstatnené a výsledky boli oznámené 

zákonným spôsobom. Nakoľko nedostatky neboli zistené, nebolo 

potrebné prijať opatrenia.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 7: 30-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2022 

prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu o kontrole 

vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2021, 

k čomu bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 819/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.  

Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Zigo: – správa bola prerokovaná vo všetkých komisiách aj    

v Rade predsedov komisií, bez pripomienok. V sledovanom období 

mala pandémia vplyv na kontrolnú činnosť. Celkovo bolo 

plánovaných 37 kontrol. V minulom roku bolo prijaté uznesenie    

na vykonanie kontroly v NsP PD-Bojnice, ktorá bola nad rámec 

Plánu kontrolnej činnosti. Boli vykonané aj 4 ďalšie kontroly 

spolu s Oddelením vnútornej kontroly. Celkovo bol Plán kontrol-

nej činnosti splnený, zmenou prístupu a nastavením nových 

parametrov pri výkone došlo k nárastu vykonaných kontrol, 

kontrolných opatrení. Aj pre kontroly hospodárenia sme nastavili 

nové parametre, súčasťou je aj kontrola plnenia opatrení, 

vychádzajúc z analýzy kontrol za posledných 5 rokov, kvôli 

časovej efektívnosti. Celkovo bolo preukázaných 108 kontrolných 

zistení. K výsledkom kontroly v Bojniciach bolo prijaté 

uznesenie, ktoré bolo dnes vyhodnotené. V rámci kontrol opatrení 

apelujeme na OvZP, aby prijali opatrenia a zistené nedostatky 

boli odstránené. ÚHK spolupracuje s odbormi Úradu TSK pri 

plánovaní aj výkone kontrolnej činnosti, aj pri konzultácii 

s odbornými útvarmi. Spolupracujeme a zastrešujeme aj Komisiu   

na ochranu verejného záujmu. Kompetenciou hlavného kontrolóra je 

aj napĺňanie zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti, na zriadenej stránke nebolo podané podnety. Spolupráca 

je aj na úrovni HK 8, o.z. hlavných kontrolórov samosprávnych 

krajov. Spomenul aj intenzívne školiace aktivity.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 8: 27-ZA, 7-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2022 

prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2021, k čomu bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 820/2022 
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                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

7. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___  

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

a) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021.  

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - predložil návrh na zmenu uznesenia, nakoľko medzi 

schválením v zastupiteľstve a vkladom do katastra došlo k zápisu 

skolaudovaného rod. domu z podkladov geom. plánu v katastri. Je 

potrebné upraviť predmetné uznesenie len v časti výmer nehnuteľ-

nosti, zápisom rod. domu a zmeny adresy žiadateľov, nemení sa 

rozsah vecného bremena ani výška úhrady za zriadené vecné 

bremeno, ktorú žiadatelia uhradili. Ide o technickú zmenu       

na základe reálneho skutkového stavu.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 9: 21-ZA, 13-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK 

číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021 v zmysle predloženého návrhu,   

k čomu bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 821/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

7. 

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

daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 

2214/3 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Obce 

Trenčianske Bohuslavice.        

     

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - na žiadosť obce Trenč. Bohuslavice o odkúpenie 

pozemku, na ktorom vybudovala v súbehu s cestou chodník,    

navrhujeme schváliť prebytočnosť a predaj nehnuteľného majetku, 

za cenu obvyklú na tento účel, pre samosprávy.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 10: 22-ZA, 12-NEHLASO-   

VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022    

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

teľného majetku TSK (pozemku) v správe SC TSK, Trenčín, v obci 

Trenčianske Bohuslavice, a zároveň  - u r č i l o  prevod 

uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK (pozemku)       

v správe SC TSK, Trenčín, v obci Trenčianske Bohuslavice, ako 

prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy 

nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci Trenčianske Bohuslavice,      

do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu za celý 

predmet prevodu, a  s ch v á l i l o  prevod uvedeného trvale 

prebytočného nehnuteľného majetku TSK (pozemku) v správe SC TSK, 
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ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej 

plochy, nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci Trenčianske Bohusla-

vice, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu    

za celý predmet prevodu. K uvedenému bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 822/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

   

 

 7.               

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

725/12 k.ú. Dolná Breznica v prospech Obce Dolná Breznica 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.      

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - požiadal o uvedenie bodu, hlasovať budeme neskôr, 

nakoľko treba 3/5 väčšinu hlasov všetkých poslancov.  

Mgr. Baláž: - TSK bola doručená žiadosť obce Dolná Breznica 

o odkúpenie pozemku, na ktorom má zámer vybudovať chodník     

v súbehu s cestou, na realizáciu chce obec požiadať o NFP      

zo zdrojov EU, k čomu musí dokladovať majetkovoprávny vzťah   

k pozemkom. V roku 2021 bola uzavretá zmluva o budúcej     

kúpnej zmluve, čo však k výzve nepostačuje, navrhujeme preto      

uzatvorenie kúpnej zmluvy.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 13: 31-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

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

majetku (pozemku) TSK v správe SC TSK, v obci Dolná Breznica,  

u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľ- ného 

majetku (pozemku) TSK v obci Dolná Breznica do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu za celý predmet 

prevodu, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa spočíva v potrebe usporiadania právneho 

vzťahu k novovytvorenému pozemku, na ktorom má Obec Dolná 

Breznica zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia 

bude vo vlastníctve Obce Dolná Breznica. K uvedenému bolo 

prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 823/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

 7.  

d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 

8755/2 k.ú. Podkylava v prospech Mgr. Jany Vnukovej.   

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  
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Mgr. Baláž: - TSK bola doručená žiadosť o odkúpenie novovytvo- 

reného pozemku, na ktorom bol vybudovaný vjazd na pozemok 

s napojením na cestnú komunikáciu, prieskumom cien bola 

navrhnutá cena za predaj.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 11: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 pre- 

rokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľ- 

ného majetku (pozemku) TSK, v správe SC TSK, Trenčín, v obci 

Podkylava, u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľ-

ného majetku TSK v správe SC TSK, Trenčín, v obci Podkylava, 

ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa – kupujúcej Mgr. Jane Vnukovej, do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu, a zároveň  s c h v á -

l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku 

TSK, v správe SC TSK, Trenčín, v obci Podkylava, ako prevod 

pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa – 

kupujúcej Mgr. Jane Vnukovej, do výlučného vlastníctva v podiele 

1/1, za kúpnu cenu. K uvedenému bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 824/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 7.    

  e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-    

     koch registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v pros- 

     pech Obce Kočovce.          

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na uloženie verej- 

ného vodovodu a kanalizácie, na dobu neurčitú v prospech obce 

Kočovce, za odplatu - jednorazovú náhradu, ktorú uhradí investor 

stavby.  

     

     Na základe výsledku hlasovania č. 12: 31-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre TSK,     

na pozemok v obci Kočovce, v zmysle predloženého návrhu, k čomu 

bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 825/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

      

p. predseda: - požiadal prejsť na hlasovanie k bodu 7. c).  

 

 

 7. 

    f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-    

       koch registra "C" p. č. 756/1, 857/8 k. ú. Hanzlíková 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava.            
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Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena v k.ú. Hanzlíková, 

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

na uloženie elektroenergetických zariadení, na dobu neurčitú,   

za odplatu - jednorazovú náhradu, ktorú uhradí investor stavby.  

     

     Na základe výsledku hlasovania č. 14: 31-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena pre TSK,     

na pozemky v k.ú. Hanzlíková, v obci Trenčín, v zmysle predlo- 

ženého návrhu, k čomu bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 826/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

        

 

 7. 

    g) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena       

       na pozemku registra "C" p. č. 28/4 k. ú. Istebník  

       od vlastníka - Železnice SR, Bratislava.      

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie nadobudnutia práva 

vecného bremena na pozemku v k.ú. Istebník, od vlastníka – 

Železnice SR, Bratislava. Stavebný objekt – odvodnenie podjazdu 

na Vlárskej ul. bol zmluvne odovzdaný do vlastníctva TSK, 

nakoľko je časť objektu na pozemku Železníc SR, BA, je potrebné 

doriešiť majetkoprávne vyporiadanie formou zriadenia práva 

vecného bremena k pozemku v prospech TSK, na časovo neobmedzenú 

dobu a bezodplatne.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 30-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 prero-

kovalo a  s ch v á l i l o  nadobudnutie práva vecného bremena, 

od Železníc SR, Bratislava, k  pozemku v  k . ú. Istebník,     

v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 827/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

 7. 

    h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie  

       zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" parc.  

       č. 751/1 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západosloven- 

       skej distribučnej, a. s., Bratislava.      

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o zriadenie zákonného vecného bremena        

na pozemku v k.ú. Hôrka nad Váhom pre zriadenie elektroenergetic- 

kého zariadenia, v prospech vlastníka zariadenia – Západosloven-

skej distribučnej, a.s. Bratislava, za jednorazovú náhradu.  
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     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 31-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  jednorazovú náhradu v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK za zriadenie zákonného vecného 

bremena na pozemok v k. ú. Hôrka nad Váhom, v prospech vlast-

níka zariadenia – Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bra-

tislava, ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Západoslo-

venská distribučná, a. s., Bratislava. K uvedenému bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 828/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 
 
7. 

i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/517 (most Orlové)- 

Domaniža, I.ETAPA" do správy správcu - Správy ciest TSK.  

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - TSK realizoval rekonštrukciu cesty, MIRRI súhla-

silo s prevodom nadobudnutého zhodnoteného majetku z NFP        

do správy SC TSK, o hodnote zverenia majetku TSK nad 700 tis. je 

potrebné rozhodnúť v zastupiteľstve.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 17: 32-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  r o z h o d l o  o zverení nehnuteľného majetku vo vý-

lučnom vlastníctve TSK - stavba: „Rekonštrukcia cesty č. II/517 

Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, I. ETAPA“,       

do správy správcu: SC TSK, Trenčín, dňom podpisu Protokolu     

o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do správy. K uvedenému bolo 

prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 829/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

        
 
 7. 

j) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci 

projektu výstavby "Rozhľadňa BASKE".      

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán – TSK, 

4 miestne samosprávy a o.z. Klub slovenských turistov Tr. 

Teplice - na spôsobe združenia fin. prostriedkov a úprave práv 

a povinností zmluvných strán pri realizácii stavby „Rozhľadňa 

Baske“. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 18: 29-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko- 

valo a  s ú h l a s i l o  s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
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zmluve, o združení fin. prostriedkov na realizáciu stavby 

„Rozhľadňa BASKE“, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 830/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

7.  

k) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej    

zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu  

výstavby "Vyhliadková veža v obci Poruba".      

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - rovnako je predmetom zmluvy dohoda zmluvných strán 

– TSK a 9 miestnych samospráv, na budúcom fungovaní a združení 

fin. prostriedkov pri realizácii stavby „Vyhliadková veža v obci 

Poruba“. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 19: 31-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  s ú h l a s i l o  s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve 

o združení fin. prostriedkov pri realizácii stavby „Vyhliadková 

veža v obci Poruba“, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 831/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).   

   

 7. 

l) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena    

na pozemkoch registra "C" parc. č. 200, 204/35 k. ú. 

Zlatovce od vlastníka - DOTON, s.r.o., Trenčín.    

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - spoločnosť bola investorom objektu vodovodu IBV  

Ľ. Stárka, jedna vetva bola vybudovaná pre areál SC TSK, ktorá 

prechádza cez pozemky investora, treba doriešiť majetkovo-právne 

vysporiadanie formou zriadenia práva vecného bremena k pozemkom 

v prospech TSK, na dobu neurčitú, bezodplatne.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 20: 30-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  nadobudnutie práva vecného bremena      

k pozemkom pre DOTON, s.r.o., Trenčín, v zmysle predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 832/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

 

 



17 

 
8. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finanč-

ného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej 

organizácii Kreatívny inštitút Trenčín,n.o..     

Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

    

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: – obe zmluvy popisujú objem 890 tis. eur z rozpočtu 

TSK pre KIT, n.o., ktorá vznikla v januári tohto roka, pre 

úspešnú kandidatúru mesta v roku 2026. Je stále platné 

uznesenie, ktorým by TSK mal získať 15 mil. eur na kap. výdavky 

pre OvZP TSK.  

Ing. Ozimová: - predniesla návrh na schválenie zmluvy o poskyt-

nutí fin. príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie pre n.o. 

Kreatívny inštitút Trenčín, a zmenu uznesenia 735/2021 z 27.9. 

2021. Na základe uznesenia n.o. požiadala TSK o poskytnutie fin. 

príspevku v sume 890 tis. eur, a to formou príspevku na správu 

n.o. (840 tis.) a formou dotácie na činnosť (50 tis.) na rok 

2022. Úprava uznesenia sa navrhuje z dôvodu, aby n. o. mohla 

požiadať o dotáciu, a upravuje sa lehota na predloženie žiadosti 

o fin. príspevok a dotáciu na rok 2022 (do 28.2.), pre ostatné 

roky je termín predloženia do 15.9. predchádzajúceho roka,      

na nasledujúci rok. Materiál bol prerokovaný v komisiách aj    

na Rade predsedov komisií.  

Mgr. Ďureje, PhD.: – spýtal sa, či 15 mil. bude rozdelených    

na okresy alebo len v meste Trenčín.  

p. predseda: – KV by mali smerovať len do mesta Trenčín, aj keď 

boli kontaktované aj iné mestá v rámci projektu a budú vyčlenené 

z OP Slovensko v ďalšom roku a investované do majetku TSK.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - nakoľko TSK sa podieľa na kofi-

nancovaní aktivít a bol nosným partnerom projektu, požiadal p. 

predsedu, KV budú v hlavnom meste Trenčín, ale na pôde komisie 

bolo povedané, že aktivity budú aj v okresoch, aby to bolo 

rozdelené na polovicu – pre mesto Trenčín a tretí sektor. 

Navrhol spoločné stretnutie na úrovni TSK, mesta Trenčín a 9 

primátorov okresných miest, aby v tzv. mäkkých aktivitách-

kultúrnych podujatiach v roku 2026 mohli peniaze využiť aj 

subjekty, ktoré podporovali mesto Trenčín. Ak má TSK pôsobnosť 

na území celého kraja, aby aj územné miestne samosprávy mali čo 

povedať do mäkkých aktivít. Bez podpory v Zastupiteľstve TSK by 

projekt neuspel, je to výzva aj pre p. primátora mesta Trenčín. 

Ak budú KV len v meste a okrese Trenčín, aby mäkké/kultúrne 

aktivity boli aj v ostatných mestách celého kraja. Požiadal, aby 

p. predseda urobil v tomto roku prvé stretnutie. 

p. predseda: – poďakoval za návrh. Pán primátor mesta v úvode 

príprav požiadal aj primátorov 17 miest o podporu projektu, aj 

partnerský kraj Zlín a je vhodné, aby aj ostatné mestá na tom 

participovali. V BitBooku víťaza – mesta Trenčín boli spomínané 

aj mäkké aktivity-projekty v ostatných mestách kraja. Na stret-

nutí treba povedať, kde budú podujatia organizované nielen      

v roku 2026, ale aj skôr. Ak má TSK  dávať takmer 1 mil. eur, 

mali by byť aj samosprávy kraja zainteresované. Navrhol nečakať        

do volieb, ale aby mestá vedeli, s akými projektami môžu rátať, 

a s KIT, n.o. a s mestami bude stretnutie zorganizované čo 

najskôr. Bola už zvolená p. riaditeľka aj umelecká riaditeľka, 
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budú mať aj financie, ak sa dnes schvália, ešte chýba zasadnutie 

dozornej rady, s doplnením p. Habánika a p. Takáča za TSK, ktorú 

treba čo najskôr zvolať.  

 

    Na základe výsledku hlasovania č. 21: 30-ZA, 6-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  zmenu uznesenia Z TSK číslo 

735/2021 zo dňa 27.09.2021 v bode IX. - s ch v á l i l o 

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku n. o. 

Kreatívny inštitút Trenčín, Trenčín, v znení prílohy č. 1 

uznesenia, a  s ch v á l i l o  uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí 

dotácie n.o. Kreatívny inštitút Trenčín, Trenčín, v znení 

prílohy č. 2 uznesenia. K uvedenému bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 833/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského 

štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu 

žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom 

zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky       

vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.      

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

 

Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Hančin, PhD.: - predniesol návrh VZN o poskytovaní kraj-

ského štipendia, za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové 

odbory vzdelávania a pre zvýšenie záujmu žiakov dosahovať mimo-

riadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych 

súťažiach, vzhľadom na klesajúci záujem žiakov o 3-ročné odbory 

aj o študijné odbory so zvýšeným počtom hodín praktického 

vyučovania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Zoznam nedostat-

kových odborov bude zverejnený na webovej stránke TSK do 30.9. 

každý rok, a už je zverejnený. Vydané metodické usmernenie pre 

školy bude schvaľované Krajskou radou pre odborné vzdelávanie 

a prípravu. Za mimoriadne výsledky bude považované umiestnenie 

na celoslovenských súťažiach na národnej úrovni. Podmienkou pre 

získanie štipendia je prospech, správanie a dochádzka, resp. 

umiestnenie na celoslovenskej súťaži, a bude poskytované od 1.9. 

2022, a vyplácané po I. polroku školského roka, až v roku 2023. 

p. predseda: - odbory, o ktoré je malý záujem, sú v regióne     

žiadané, druhá časť VZN je pre motiváciu žiakov k účasti        

na súťažiach.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - súhlasil s obsahom a cieľom VZN. Spýtal sa 

na kritériá, na základe ktorých budeme vytvárať zoznam každý rok 

k 30.9., resp. metodické usmernenie. Zoznam by mal byť súčasťou 

VZN, ktoré by sme preschválili každý rok. V stanovisku TSK bolo 

18 odborov, na webe je 33. Spýtal sa, či sme už nemali mať 

metodické usmernenie do budúcna, na výber nedostatkových odborov, 

a ich vytypovanie podľa presných kritérií. Kritériá by mali byť 

súčasťou VZN. Bude ich špecifikovať KRpOVaP, kde sú odborníci, 
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ale navrhol doplniť aj odborníkov z okresov (zamestnávateľov, 

výskumných pracovníkov z oblasti školstva) a zvážiť do budúcna, 

aby zoznam bol súčasťou VZN.  

p. predseda: - chcete aby zoznam schvaľovali poslanci. KRpOVaP 

sú definované v zákone, kde je presne stanovené, ktoré orga-

nizácie majú tvoriť na VUC Krajskú radu pre OVaP, nemôžeme si 

vyberať členov, nominujú ich stavovské organizácie. Počet 

nedostatkových odborov je každoročne aktualizovaný MŠ SR alebo 

ŠIOV. Zvažovali sme preschvaľovanie prílohy v zastupiteľstve, 

ale teraz je potrebné mať schválené VZN, ktoré sa odvoláva      

na prílohu. Teraz sme to navrhli takto.  

Ing. Hančin, PhD.: - vysvetlil ako funguje celý proces, členovia 

krajskej rady sú zo zákona menovaní stavovskými organizáciami. 

Odborov je 33, ktoré sme robili na základe podkladov MPSVaR ako 

dodatočná potreba trhu práce, ktorý sa každoročne spracováva pre 

plánovanie počtu žiakov do škôl. 18 je počet odborov od 1.9.2022 

na 13 školách, metodické usmernenie nie je dobré dávať priamo   

do VZN, kvôli možným zmenám z praxe, schvaľovanie s VZN by 

časovo obmedzilo proces. Sme medzi prvými krajmi, ktoré to 

zavádzajú.  

p. predseda: - má to iba Trnavský kraj, iné župy nie, zatiaľ je 

to nastavené takto, časom to môže ísť s VZN. Zoznam nedostat-

kových odborov robí Trexima, partnerská firma MPSVaR.  

Ing. Bagin, bývalý predseda K-školstva a riaditeľ školy: -ocenil 

tento návrh, pred 6 rokmi už otvoril tému na Rade predsedov, že 

treba riešiť motiváciu študentov do odborov, ktoré sú ohrozené 

a nedostatkové, čo v plnom rozsahu podporuje. Pán Hančin 

výstižne reagoval na p. Ďureje, navrhol nekomplikovať proces. Aj 

predošlá vedúca Odboru školstva robila všetko pre to, aby bol 

najviac zohľadnený záujem rodičov a žiakov, nakoľko v 80-90% 

rozhoduje o osude študenta rodič, vo väčšine prípadov matka. VZN 

pre motiváciu študentov formou štipendia je jedna strana mince, 

aj bez VZN robili riaditelia aktivity, aby bol záujem 

u študentov, a motivovali aj finančne cez zamestnávateľov, napr. 

na národnej úrovni 1.000 eur, a nadnárodnej úrovni až 3000,     

ktoré som získal pre školu od zamestnávateľov, nie z rozpočtu 

TSK. Motivácia je potrebná aj do škôl pre nových pedagógov, pre 

riaditeľa je nadľudské úsilie získať nového pedagóga, ktorý musí 

mať na odbornej škole dve vysoké školy, pričom ohodnotenie je   

na úrovni predavača, takú úroveň nepamätá. Chýba nám zdravý 

rozum, nie komplikovať, ale robiť v dobrej viere veci. Apeloval 

aj na poslancov NR SR, ak nám záleží na vzdelaní našich detí.   

Za 45 rokov praxe robil 41 rokov v školstve, bez nasadenia 

a lásky k poslaniu to nejde. Apeloval znova robiť niečo 

s motiváciou pedagogických pracovníkov pre získanie nových kval-

litných a zapálených pedagógov.  

p. predseda: - nie všetko môžeme vyriešiť na TSK, veľa sa odvíja 

zo strany vlády.  

RNDr. Beňová: - ocenila časť VZN, ktorá sa venuje motivácii     

študentov a podpore talentov v kraji. O probléme hovorila už     

na zastupiteľstve v septembri 2018 a pán predseda povedal, že sa 

tomu budeme venovať. MŠ SR žiadne talenty nepodporuje, síce 

prispieva školám za mimoriadne výsledky žiakov, ale škola ich 
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nemôže použiť na odmeňovanie žiakov, ale učiteľov, preto určite 

bude hlasovať za. 

PaedDr. Porubcová: - MŠ SR dáva peniaze na podporu talento-    

vých súťaží pre pedagógov, čo je v poriadku. Štipendiá pre 

úspešných robíme už dávno, ale deti potrebujú vedieť, že si ich 

vážia aj inde, nielen na škole, kde sa stretávajú denne. Teší 

sa, že kraj supluje štát. Uviedla príklad z poslednej celoslo-

venskej chemickej olympiády, ktorú sme organizovali so SOŠ 

Nováky a vyhodnotenia sa zúčastnil p. predseda, ktoré     

skončilo o 13.00 a nedostali ani obed, odišli do Košíc aj do ČR. 

Boli to najlepšie deti, ktoré sa venujú chémii ďaleko nad rámec 

učiva. Dostali sme veľa financií, ale stále to nie je dosť. 

Inklúzia sa jej dotýka osobne, ale aj starať sa o tých 

najlepších je dôležité. Predseda slovenskej chem. olympiády sa 

pýtal detí, koľkí chcú študovať na slovenských školách, žiaľ iba 

jeden. Zo 48 zúčastnených detí bolo 16 našich, čo je veľký 

úspech. Nezáujem študovať doma je aj preto, že talenty sa 

nedoceňujú, vzdelanie sa sprístupňuje všetkým, ale starostlivosť 

je o priemerných. Úspešní žiaci sú z pomerne skromného pros-

tredia. Na našej škole všetci uvítajú, že úspechy oceňuje aj 

zriaďovateľ. Návrh určite podporí. 

PhDr. Tám, MBA: - každý rok oceňujeme učiteľov aj žiakov na Deň 

učiteľov, návrh VZN treba schváliť, je to základ, neskôr sa môže 

doplniť.  

p. predseda: - na prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina hlasov     

všetkých poslancov. Požiadal o prezentovanie sa pred hlasovaním.     

Prezentovaných bolo 33 poslancov.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 22: 33-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 41/2022 

o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl, podľa 

predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 834/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

p. predseda: - poďakoval za predloženie i schválenie. Verí, že 

financie budú dobre investované.  

   

 

10. Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.  

Predkladala: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd.soc.pomoci  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: - doterajšiu koncepciu nahradí nová. 

PhDr. Nekorancová: - je to tretí dokument TSK, ktorý formuluje 

politiku soc. zabezpečenia od roku 2022. Koncepcia zahŕňa 

potreby cieľových skupín osôb ohrozených sociálnym vylúčením, 

s podporou zotrvania v prirodzenom prostredí. 4 priority sa 

odvíjajú od národných priorít. Uviedla jednotlivé priority 
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predloženého návrhu. Koncepcia bola zverejnená na webovej 

stránke TSK a neboli vznesené pripomienky.  

Pri mapovaní a analýze soc. služieb na 1000 obyvateľov v okrese 

pripadá 16 lôžok v okrese MY, deficit je v okrese BN, kde by 

smerovanie soc. služieb malo byť aj na komunitnej úrovni. Nie sú 

legislatívne stanovené limity na úrovni kraja, ale kde nie je 

dostatok lôžok, mala by byť rozvinutá ambulantná alebo terénna 

soc. služba. Je stúpajúci trend v oblasti fyzického a psychic-

kého násilia, ale len malá časť osôb sa obráti na políciu. 

Formou transformácie z DSS sme nevyužívané lôžka pretransfor-

movali na špecializované, o ktoré je záujem. Značnej časti 

seniorov je poskytovaná opatrovateľská služba. Nie je potrebné 

stavať ZSS, nakoľko zamestnancov je nedostatok, ale rozvinúť 

sociálne služby na komunitnej úrovni. Vieme kam sa uberať pri 

poskytovaní služby v špecializovanom zariadení.  

Mgr. Bočincová, predsedníčka K-soc. pomoci a zdravotníctva: - 

srdečne poďakovala tvorcom koncepcie - p. Nekorancovej a celému 

jej tímu. Na komisii nám bolo vždy všetko odborne vysvetlené.  

p. predseda: - vieme o kvalitách týchto ľudí, preto ich tu máme, 

chodí nám veľa ďakovných listov a mailov na toto oddelenie, tiež 

poďakoval p. Nekorancovej.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 23: 28-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  Koncepciu rozvoja sociálnych služieb 

TSK do roku 2030, podľa predloženého návrhu, k čomu bolo 

prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 835/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

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

Predkladala: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd.soc. pomoci  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine 
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, 344, 916 11 

Bzince pod Javorinou.         
 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

PhDr. Nekorancová: - predložený dodatok sa vydáva pre zosúlade-

nie adresy sídla v registri poskytovateľov soc. služieb na TSK 

s Centrálnym registrom adries na MV SR, a podľa novely zákona 

o soc. službách od 1.1.2022 bola doplnená odborná činnosť – 

pomoc pri pracovnom uplatnení, pre fyzické osoby, ktoré sa chcú 

realizovať na trhu práce. Návrh predkladáme s účinnosťou od 1.4. 

2022.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 24: 28-ZA, 4-NEHLASO- 

VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022       

s ch v á l i l o - Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine CSS – 

DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou podľa predloženého návrhu, 

k čomu bolo prijaté 
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          U z n e s e n i e  číslo 836/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

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

a investičných fondov.          

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

s názvom "Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom 

kraji".            

  

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: - navrhol uviesť všetky body a)-d) a hlasovať 

o všetkých 4 bodoch spoločne.  

Ing. Lamačková: - všetky 4 návrhy sú v rámci OP Integrovaná in- 

fraštruktúra (OP II). V bode a) ide o moderné technológie v TSK, 

vybudovanie smart systému na monitoring a údržbu majetku TSK 

a zavedenie prvkov telemedicíny v NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach. Systém umožňuje vyhodnocovanie dát na diaľku - 

monitoring stavu mostov. Facility management je správa budov 

TSK, so zameraním na spotrebu energií, ale aj iné údaje.       

3. oblasť je zavedenie prvkov telemedicíny v NsP Bojnice,         

na meranie telesných funkcií a zapisovanie cez NIS do zdravotnej 

dokumentácie pacienta. Projekt musí byť ukončený do septembra 

2023. 

Ďalšie 3 projekty uviedla spoločne, obsah je rovnaký pre všetky 

nemocnice v ZP TSK, ide o informačnú a kybernetickú bezpečnosť, 

žiadateľmi musia byť nemocnice, nie kraj, ale zriaďovateľ pos-

kytne financie na spolufinancovanie, ktoré sa vrátia po zúčto-

vaní platieb. Prebieha spracovanie podkladov, predkladáme max. 

výšku žiadosti o NFP - 200 tis. eur, spolufinancovanie 8168 eur 

pre každú nemocnicu. Prvý projekt treba predložiť do 26.4. 

a ostatné 28.4.2022. 

MUDr. Steiner, MPH: - požiadal o vysvetlenie k doplnenému 

materiálu. Poskytnutie prostriedkov obmedzuje čerpanie na ďalšie 

3 roky, bije sa to s Plánom obnovy. V nemocnici nemáme tak 

vzdelaných IT pracovníkov, nevieme aká bude udržateľnosť 

projektu a financovanie zamestnancov nemocníc, navýšili sa 

vstupy a osobné náklady, nepridala nám žiadna poisťovňa, jedna 

navrhla zníženie. Udržateľnosť projektu a realizácia je otázna, 

ak nebude zabezpečená zo strany TSK alebo externou službou, bude 

to mať naša nemocnica zložité, aby sme prostriedky nevracali     

a neprišli o možnosť zapojiť sa do iných rozsiahlejších 

projektov, ktoré sú výhodnejšie. Projekt je veľmi dôležitý, máme 

to na nízkej úrovni, ale nemá dostatok informácií, aby mohol 

slobodne zahlasovať za.  

p. predseda: - každá nemocnica má informatika, možno dôjde k ich 

výmene. Spýtal sa, či sú tým nemocnice vyblokované z eurofondov.   

Ing. Lamačková: - výzva ide v schéme štátnej pomoci, preto je 

obmedzená výška príspevku na 3 roky, aj Plán obnovy ide v schéme 

štátnej pomoci, ale zatiaľ sa nevie, ako bude MZ SR pristupovať 
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k štátnej pomoci. Zrejme bude musieť byť notifikovaná skupinová 

výnimka alebo inak ošetrená schéma štátnej pomoci pre Plán 

obnovy. Preverili sme to voči projektom IROP, subjekty 

hospodárskej mobilizácie boli vyňaté zo štátnej pomoci, ale je 

predpoklad, že sa bude musieť určiť špeciálna schéma pomoci pre 

Plán obnovy komplet, nielen pre nemocnice. Interné kapacity, 

ktorými musí žiadateľ disponovať je jeden IT odborník Senior 

a Junior na dobu realizácie projektu, výzva vylučuje zabezpe-

čenie externou službou.  

p. predseda: – je to z OP II ako štátna pomoc len pre nemocnice. 

Ing. Lamačková: - zatiaľ nevieme ako bude nastavená štátna pomoc 

pre Plán obnovy.  

Ing. Trstenský: - je za schválenie, ale kvôli implementácii by 

sme sa mali zaoberať, či to podáme. Poslanci NR SR nám 

poschvaľovali toľko úloh, ktoré budú stáť mestá veľa financií 

pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti podľa schválenia v NR 

SR, je to dôležitá vec, ale nie je možné prijímať zákony 

s uložením povinnosti samosprávam za tisíce eur bez toho, aby na 

to dostali peniaze, alebo vytvoriť schému, z ktorej by sa dali 

kryť. Odporučil materiál schváliť a navrhol pred podaním 

žiadosti sa stretnúť na úrovni TSK a nemocníc a rozobrať dopady, 

ktoré môžu vzniknúť.  

p. predseda: - súhlasil, po schválení si treba prejsť 3 projekty  

s nemocnicami konkrétnejšie, aby sme si nezablokovali čerpanie 

zdrojov z Plánu obnovy, kvôli štátnej pomoci. Požiadal 

o hlasovanie k bodu 12. ako celku, a)-d) spoločne.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 25: 

31-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

21.03. 2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti 

o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Moderné 

technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“ realizovaného     

v rámci výzvy z OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ako 

aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu, podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 837/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

12. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

     finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná   

     infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor- 

     mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-   

     nikou Myjava".          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 25: 

31-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

21.03. 2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti 

o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj gover-
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nance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v NsP 

Myjava“, v rámci výzvy z OP Integrovaná infraštruktúra;  ako aj 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu, podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 838/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

12.  

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli-

nikou Považská Bystrica".        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 25: 

31-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

21.03. 2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti 

o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj gover-

nance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v NsP 

Považská Bystrica“, v rámci výzvy z OP Integrovaná infraštruk-

túra; ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinan- 

covanie projektu, podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 839/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

 

12. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom "Rozvoj governance a úrovne infor-

mačnej a kybernetickej bezpečnosti v Nemocnici s polikli- 

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach".     

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č. 25: 

31-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

21.03. 2022 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti 

o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Rozvoj 

governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“, v rámci výzvy z OP 

Integrovaná infraštruktúra; ako aj zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu, podľa predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté 
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          U z n e s e n i e  číslo 840/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

p. predseda: - poďakoval za hlasovanie a požiadal 3 projekty 

kybernetickej bezpečnosti zanalyzovať s nemocnicami, aj vo vzťahu 

k Riadacemu orgánu a k Plánu obnovy.  

 

 

13. Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty    

na rok 2022.           

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

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Lamačková: - Región Biele Karpaty (RBK) pôsobí od roku 2000 

v cezhraničnom priestore, v Zlínskom kraji pôsobí Región Bílé 

Karpaty a spoločne tvoria Euroregión Bílé-Biele Karpaty (EBBK). 

V roku 2021 sa TSK stal členom RBK na slovenskej strane, čím sa 

stal členom EBBK. Našou ambíciou je spravovanie Fondu malých 

projektov, k čomu je nevyhnutné spracovanie dokumentu na roky 

2021-2027 pre EBBK. Po dohode oba kraje prispejú výškou mimo-

riadneho príspevku na spracovanie spoločného strategického 

rozvojového dokumentu, ktorého spracovanie zabezpečí český RBK. 

Finančné krytie je zabezpečené v rozpočte TSK na rok 2022.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 26: 31-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  navýšenie členského príspevku TSK združeniu 

Región Biele Karpaty na rok 2022 podľa predloženého návrhu,     

k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 841/2022 

                              (obsah uznesenia viď príloha  

                               tejto zápisnice).     

 

p. predseda: - za Zlínsky kraj je to už schválené, 6.4. bude 

spoločné rokovanie na TSK, ktoré bolo odložené kvôli Covidu 

z minulého roka, po prvýkrát sa stretneme s novým vedením 

Zlínskeho kraja.  

 

     

14. Diskusia – Rôzne.           

 

p. predseda: - k letáku, ktorý bol schránkovaný do domácností 

odovzdal slovo Ing. Karkušovi, aby uviedol veci na správnu 

mieru, o čom informoval už na K-dopravy.  

Ing. Karkuš: - letáková akcia distribuovaná zrejme p. Mikušom je 

ďalší podnet ako poškodzovať dobré meno SC TSK. Súdny proces, 

ktorý p. Mikuš opisuje sa nezačal, nakoľko došlo ku zmieru medzi 

organizáciou a p. Mikušom, na odporučenie sudcu, ktorý rokoval 

s oboma stranami o možnosti zmierenia. Dôvody výpovede p. Mikuša 

boli legitímne - porušenie pracovnej disciplíny, interných 

predpisov, odmietal pokyny nadriadeného, neplnil si pracovné 
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povinnosti ako boli určené, miesto toho hľadal spôsob, ako sa 

dostať k osobnému prospechu a snažil sa získať lacnú popularitu 

bežných zamestnancov, v rozpore s etickým kódexom a pracovným 

poriadkom. Počas svojho pôsobenia vo funkcii námestníka dal 

pokyn podriadeným – majstrom cestmajsterstiev, aby neoprávnene 

vyplatili nadčasy, ktoré neboli odpracované, čím spôsobil škodu 

vo výške asi 14 tis. eur. O likvidácii škody rozhodovali  

škodové komisie a hovorili sme s odborármi, ktorí zastupovali 

zamestnancov, ktorí boli proti vymáhaniu škody od zamestnancov. 

Jednalo sa o sumy 50-300 eur, postupne sa peniaze  refundovali 

nadčasovou prácou, resp. krátením odmien v priebehu roka a škodu 

sme postupne zlikvidovali. 

K súdu sudca vyslovil predbežný názor, že keď sa škoda 

nevymáhala, akoby ju pán Mikuš nespôsobil, čo sme rozporovali,  

a napriek tomu sme pristúpili k uzavretiu dohody pred začatím 

pojednávania. Návrh prijali obe strany, dohoda bola vo výške 12 

mesiacov zaplatiť odstupné, ušlú mzdu, nárok p. Mikuša bol oveľa 

vyšší-zaplatiť 17 mesiacov, čo bola doba, kedy sa kvôli Covidu  

pojednávania odročovali. Nevedeli sme definovať závery súdu, 

preto sme zvažovali s právnym zástupcom zmierlivú cestu, nakoľko 

súdne pojednávanie by trvalo 2-3 roky, pristúpili sme na dohodu, 

ktorá je menej zaťažujúca k rozpočtu, ako prehrať súd a vyplácať 

vyššiu sumu. Naša organizácia si splnila povinnosť vyplatiť 

odstupné zamestnancovi vrátane odvodov, ktoré sme museli 

zaplatiť my. Následne sme si uplatnili vrátenie odvodov, čo p. 

Mikuš odmieta a to bolo zrejme spúšťať akcie, ktorú rozbehol.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - pozorne počúval slová p. riaditeľa 

SC TSK. Sme jedným z miest a okresov, ktorým bol schránkovaný 

predmetný text v letáku. Na stretnutí s p. riaditeľom som  

požiadal o prerokovanie v komisii aj o vystúpenie na zastu-

piteľstve. Blíži sa obdobie predvolebnej kampane a je 

pravdepodobné, že sa rôzne veci môžu zneužiť voči ktorémukoľvek 

volenému predstaviteľovi TSK (poslancom alebo predsedovi kraja), 

preto navrhol, aby ÚHK verifikoval postup, ktorý SC TSK 

vykonala, aby sme závery kontroly mohli použiť. Nespochybňuje 

konanie p. riaditeľa, veci sa snažil logicky vysvetliť, ale 

kvôli istej miere objektivity, verifikácii krokov, ktoré boli 

použité, požiadal ako poslanec p. hlavného kontrolóra a jeho 

útvar, aby to prekontroloval, verifikoval a dal k tomu 

informáciu, aby sme sa o pár mesiacov mohli v diskusiách oprieť 

o takéto stanovisko.  

p. predseda: - súhlasil, aby pán hlavný kontrolór preveril 

správnosť postupu z pohľadu zákonných vecí, ktoré má hlavný 

kontrolór  k dispozícii.  

Ing. Zigo: - na nasledujúce zastupiteľstvo pripravuje Plán 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, dá sa zapracovať 

a naplánovať kontrolu.  

p. predseda: - požiadal uviesť do zápisnice, aby to p. hlavný 

kontrolór zapracoval do materiálu, predkladanom na najbližšom  

zastupiteľstve. Požiadal o poskytnutie podkladov p. hlavnému 

kontrolórovi.  

 

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - predniesol dva podnety – 

v partnerskom Zlínskom kraji majú tradíciu - oceňujú objekty 
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obnovy ľudovej architektúry, nie ako u nás na Slovensku – 

oceňovať národné kultúrne pamiatky, ale ľudovej architektúry, 

k čomu citlivo pristupujú naši starostovia a primátori. Ako kraj 

by sme si mohli zobrať vzor zo Zlínskeho kraja.  

K druhému podnetu – poďakoval, že TSK rekonštruuje priestory 

patriace múzeu v Považskom Podhradí, a mesto Považská Bystrica 

by sa rado dohodlo s múzeom, aby sme s pomocou p. predsedu 

dostali časť priestorov (2 miestnosti) pre zriadenie múzea m.č. 

Považské Podhradie, kde sú 2 kaštiele, hrad a historická 

tradícia. Priestory by sme z vlastných prostriedkov zrekon-

štruovali do podoby obecného múzea.   

p. predseda: - je to pod našim Vlastivedným múzeom v Považskej 

Bystrici, ktoré má priestory v Pov. Podhradí. Zabezpečí p. 

Hančin a p. riaditeľka,  

- oceňovanie obnovy ľudových tradícií v obciach Trenč. kraja.  

Zabezpečí p. riaditeľ úradu, prostredníctvom Odboru školstva 

a kultúry.   

 

Ing. Máčeková: - nadviazala na tradície a historické a kultúrne 

dedičstvo nášho kraja. Náš kraj aktívne pomáha všetkým 

samosprávam, ktoré organizujú podujatia a uchovávajú kultúrne 

a historické dedičstvo. Minulý rok sme dostali pomoc zastupiteľ-

stva, p. predsedu a vedenia k organizácii 100. výročia narodenia 

A. Dubčeka. Zorganizovali sme viacero sprievodných podujatí – 

slávnostné zhromaždenie, v spolupráci s TSK a Trenč. univerzitou 

A. Dubčeka to bol odborný vzdelávací seminár, ktorý mal úspech, 

za čo poďakovala p. rektorovi-kolegovi poslancovi a poslancovi 

NR SR p. Habánikovi. Hlavné podujatie sa kvôli pandémii 

nepodarilo zorganizovať ako bolo plánované, ale v novembri sme 

sa za účasti organizátorov stretli pred rodným domom a položením 

vencov sme si uctili pamiatku. Dnes už medzi nami nie je Dr. 

Pavol Dubček, syn A. Dubčeka, ale jeho spomienka je zapísaná 

v knihe, ktorú ste dnes obdržali. Veľmi poďakovala poslancom 

TSK, zamestnancom i p. predsedovi za podporu pre vydanie knihy.  

Pán Bielik, ktorý tu dnes nie je medzi nami, na zastupiteľstve 

inicioval zhrnúť v knihe všetky údaje o p. Dubčekovi, 

aj pamätníky, ktoré sú doma i v zahraničí, čo sa nám podarilo 

v spolupráci s MZV SR. Vyjadrila veľké poďakovanie odovzdaním 

plakety TSK, ktorú odovzdala osobne p. predsedovi, aj všetkým 

spoluorganizátorom. Tento rok by sme radi slávnostne uviedli 

knihu do života. V nedeľu bude udelená Cena A. Dubčeka vládou SR 

pre 8 osobností, medzi ktorými je aj p. prof. Ivan Laluha, 

historik, ktorý celý svoj život zviditeľňoval meno a odkaz p. A. 

Dubčeka, ako jeho osobný priateľ, a je veľmi rada, že cena bude 

udelená p. Laluhovi, z radu všetkých, ktorí sa pričinili 

o zviditeľňovanie celoživotného diela a odkazu A. Dubčeka.   

p. predseda: -  Zastupiteľstvo TSK navrhlo na ocenenie p. 

Máčekovú, ale komisia Úradu vlády rozhodla. Pani Máčeková ako 

poslankyňa a dlhoročná starostka obce Uhrovec urobila veľa pre 

zveľadenie domu A. Dubčeka, aby sa jeho odkaz pripomínal. 

Vyjadril poďakovanie za knihu aj podujatie, ktoré finančne 

podporil TSK, a podarilo sa zrealizovať aspoň v rámci kraja, bez 

najvyšších ústavných činiteľov, k ucteniu pamiatky A. Dubčeka.  
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Ing. Máčeková: - ak je záujem, veľmi rada poskytne knihy zdarma 

ako ocenenie v súťažiach a podobne.  

 

PhDr. PaedDr. Novotná: - ako predsedníčka Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri Z TSK informovala, že majetkové priznania 

treba podať do konca apríla. Niektoré už boli doručené na ÚHK, 

primátori podávajú priznania do NR SR a prípadnú pomoc alebo 

informácie môžete adresovať jej. Tlačivá sú rovnaké ako 

v minulosti, minulý rok dala NR SR našej komisii a TSK 

informáciu, ktoré riadky je povinné vyplniť, budúci týždeň sa 

stretne s hlavným kontrolórom na úrade a pošleme podrobné 

pokyny.  

 

PaedDr. Porubcová: - cesta okolo Jerichova a úsek Trenčianske 

Mitice-Hradište je štátna cesta, požiadala vyzvať štát, aby 

urobil opatrenia na riešenie problému premnoženej zveri. Keď 

nevypílili náletové dreviny, aby obnovili pachové zábrany, resp.  

opatrenia proti vstupu zveri na cestu.  

p. predseda: - zabezpečí Odbor dopravy.  

 

Mgr. Bublavý: - nadviazal na p. Máčekovú, pri poďakovaní       

za spoluprácu bol spomenutý náš kolega p. Bielik a mnohí sme 

teraz v myšlienkami s ním, nakoľko bojuje s ťažkou chorobou 

a všetci mu prajeme, aby boj vyhral, lebo nám chýbajú jeho 

hlboké odborné myšlienky, ktorými nás obohacoval a veríme, že ak 

mu dnes pošleme pozitívnu energiu, že to pomôže.   

p. predseda: - všetci mu držíme palce a želáme všetko  

najlepšie.  

 

 

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

p. predseda: - vopred požiadal o písomné predloženie interpelá-

cií.  

Zo strany poslancov neboli podané žiadne interpelácie.  

 

 

16. Záver.            

 

p. predseda: - poďakoval všetkým za účasť, za prijatie 

predložených materiálov, aj s pozmeňujúcimi návrhmi. 

Zasadnutia komisií sú plánované na 11. a 13.4. 2022, Rada pred-

sedov sa zíde v utorok, 19.4. po Veľkonočnom pondelku,  

najbližšie zastupiteľstvo je plánované na 2.5.2022.  
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     Na záver poprial všetkým príjemné veľkonočné sviatky, veľa 

zdravia a šťastia. Poďakovaním za účasť rokovanie ukončil. 

 

 

 

Trenčín,  4. 4. 2022 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 
 

I. overovateľ: Ing. Anna HALINÁROVÁ, v.r. 
 

 

II. overovateľ: JUDr. Ing. Jozef STOPKA, PhD., v.r. 
 

 

                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


