ŠTATÚT
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčín 2016
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s ust. § 11
ods. 2 písm. q) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 302/2001 Z.z.“) schvaľuje
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ŠTATÚT
Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení :
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Štatút
1.

Štatút Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie a pôsobnosť
Trenčianskeho samosprávneho kraja, hospodárenie s majetkom a základné právomoci, úlohy
a postavenie orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalších orgánov nimi zriadených
a verejné ocenenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Článok 2
Právne postavenie Trenčianskeho samosprávneho kraja

2.

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) je samostatný územný samosprávny a správny
celok Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne, ktorý bol zriadený zákonom č. 302/2001 Z.z.
TSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich
obyvateľov.

1.

Článok 3
Územie TSK
Územný obvod TSK je zhodný s územným obvodom kraja. Územný obvod TSK možno meniť
len zákonom.
TSK má 9 okresov so sídlami v Bánovciach nad Bebravou, Ilave, Myjave, Novom Meste nad
Váhom, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi, Púchove a Trenčíne.

1.

2.

Článok 4
Práva obyvateľov TSK
1.
2.

3.

Obyvateľ TSK je osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci na jeho území.
Obyvateľ TSK sa zúčastňuje na jeho samospráve . Je oprávnený najmä:
a) voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva,
b) voliť predsedu a byť volený za predsedu,
c) hlasovať v referende TSK za podmienok ustanovených zákonom o samosprávnych krajoch
(ďalej len „referendum“),
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva ,
e) obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu,
zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.
Na výkone samosprávy sa môže s výnimkou oprávnení podľa bodu 2. písm. a) až c) podieľať aj
ten, kto na území TSK
a) má nehnuteľný majetok,
b) je prihlásený na prechodný pobyt,
c) má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.
Článok 5
Symboly TSK

1.
2.

TSK používa pri výkone samosprávy svoje symboly, ktorými sú erb, vlajka a pečať.
Erb TSK je polovične štiepený a delený štít
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3.

4.
5.

6.

v prvom, striebornom poli zo zlatej, zafírmi zdobenej koruny vyrastajúci červený
obrátený jeleň v zlatej zbroji,
 v druhom, červenom poli na zlatej, perlami zdobenej korune stojaci zlatý orol
v striebornej zbroji,
 v treťom, modrom poli strieborná halapartňa na zlatej, z dolného okraja štítu vyrastajúcej
rukoväti, preloženej strieborným položeným lukom so zlatou tetivou.
Vlajka TSK má tvar obdĺžnika a je rozdelená na štyri pozdĺžne pruhy, kde vrchný a spodný pruh
je modrej farby a každý z nich tvorí 1/6 z celkovej šírky vlajky, vnútorné dva pruhy sú bielej
a červenej farby a každý z nich tvorí 1/3 z celkovej šírky vlajky. Pomer strán vlajky je 2:3.
Základom kompozície je červeno-biela vlajka mesta Trenčín, sídelného mesta TSK, doplnená
o modrú – dominantnú farbu erbu historickej Nitrianskej stolice.
Pečať TSK je okrúhla s erbom TSK umiestneným uprostred s kruhopisom TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ.
Symbolom TSK prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí byť zabezpečená tak, aby
nedošlo k ich zneužitiu, zneváženiu, neoprávnenému, nevhodnému alebo neprimeranému
používaniu ako celku alebo jednotlivých častí.
Podrobnosti týkajúce sa symbolov TSK a ich používania pri výkone samosprávy upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie TSK.
Článok 6
Pôsobnosť TSK

1.

Trenčiansky samosprávny kraj
a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja
územia TSK,
b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia TSK,
c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady TSK a územné plány
regiónov,
d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov TSK a rozvoja TSK,
f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné
právnické osoby podľa osobitných predpisov,
g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a
ostatných prvkov svojho územia,
i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a
spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe
zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,
j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na
rozvoj ďalšieho vzdelávania,
l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a
stará sa o ochranu pamiatkového fondu,
m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,
n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosti o deti a mládež,
o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území TSK,
q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.
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Článok 7
Všeobecne záväzné nariadenia
1.

2.

TSK môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„nariadenie“), ktoré nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonom a s nariadeniami vlády.
Vo veciach, v ktorých TSK plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe
splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR
a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonom
a s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy.
Článok 8
Medzinárodná spolupráca

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

TSK môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s
úradmi iného štátu alebo územnými celkami iných štátov a zoskupeniami iných regiónov a
vyšších územných celkov, vykonávajúcich regionálne funkcie. Má právo stať členom
medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
Spolupráca sa uskutočňuje len na základe dohody o spolupráci, ktorá musí obsahovať
a) názvy a sídla účastníkov dohody,
b) predmet dohody (spolupráca),
c) určenie času, na ktorý sa uzatvára.
Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou o spolupráci osobitný orgán, musí byť uvedený v dohode,
rovnako aj spôsob jeho zriadenia. Tento orgán môže mať len súkromnoprávnu povahu.
Dohoda o spolupráci musí byť uzatvorená písomne a musí byť vopred schválená nadpolovičnou
väčšinou všetkých poslancov Zastupiteľstva TSK.
Dohoda o spolupráci alebo členstvo v medzinárodnom združení územných celkov alebo
územných orgánov nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi,
so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a nesmie byť
v rozpore s verejným záujmom.
TSK zasiela rovnopis uzatvorenej dohody o spolupráci alebo dokladu o členstve v
medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov Okresnému úradu
v Trenčíne, ktorý vedie evidenciu uzatvorených dohôd o spolupráci a o členstve samosprávnych
krajov v medzinárodných združeniach územných celkov alebo územných orgánov.
Okresný úrad v Trenčíne môže podať na súd z dôvodu nesplnenia podmienok ustanovených v
bodoch 2., 3., 4. a 5. návrh na určenie povinnosti vypovedať dohodu o spolupráci alebo členstvo v
medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov; pred podaním návrhu na
súd si vyžiada stanovisko príslušného miestneho orgánu štátnej správy.
Článok 9
Vzťah TSK k iným orgánom a inštitúciám

1.
2.
3.

4.

TSK pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štátnymi orgánmi, s inými samosprávnymi
krajmi, obcami a s inými právnickými osobami.
TSK predkladá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrh symbolov na zápis do
Heraldického registra Slovenskej republiky.
Štátne orgány poskytujú TSK potrebné údaje z jednotlivých evidencií v rozsahu vymedzenom
osobitnými zákonmi. TSK poskytuje štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám údaje
potrebné na ich činnosť v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
Štátne orgány podporujú spoluprácu TSK s územnými a správnymi celkami alebo s orgánmi,
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie; dbajú na to, aby TSK bol
informovaný o možnostiach tejto spolupráce.
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Štátne orgány a TSK utvárajú podmienky na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov
zastupiteľstva a zamestnancov TSK.
6. Prednosta Okresného úradu v Trenčíne sa zúčastňuje na zasadnutí zastupiteľstva, ak program
zasadnutia sa týka úloh miestnej štátnej správy.
7. TSK upozorňuje orgány miestnej štátnej správy a obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri
plnení svojich úloh.
8. Obec poskytuje TSK na plnenie jeho úloh údaje z evidencií, ktoré vedie.
9. Mesto Trenčín, ktoré je sídlom TSK, poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní umiestnenia jeho
orgánov.
10. Štátne orgány vykonávajú dozor a kontrolu nad činnosťou TSK v rozsahu vymedzenom v zákone.
5.

Článok 10
Referendum
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zastupiteľstvo vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy
TSK, ak sa na tom uznesie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov.
Zastupiteľstvo vyhlási referendum o odvolaní predsedu , ak
a) je neprítomnosť alebo nespôsobilosť predsedu na výkon funkcie dlhšia ako šesť mesiacov,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti predsedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v
správe TSK, alebo
c) o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.
Zastupiteľstvo vyhlási referendum podľa bodu 1 a 2 písm. a) a b) tak, aby sa uskutočnilo do 90
dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda.
Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom, zastupiteľstvo vyhlási referendum
tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície TSK. Petíciu podľa bodu 1 a 2 písm. c)
overujú aspoň traja poslanci určení zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru.
Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak
bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda.
Referendum o tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania;
to neplatí, ak ide o referendum o odvolaní predsedu.
Zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch
referenda.
Zastupiteľstvo nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii referenda.
DRUHÁ ČASŤ
MAJETOK A FINANCOVANIE TSK
Článok 11
Majetok TSK

1.

2.

3.

Majetok TSK tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj
pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve TSK. Majetok TSK slúži na plnenie
úloh samosprávneho kraja.
TSK, za podmienok stanovených najmä zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vlastní majetok a samostatne s ním hospodári v súlade s
príslušnými právnymi predpismi a Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch je v zmysle ust. § 16 ods. 3 zákona č. č.
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predseda TSK.
Článok 12
Zásady hospodárenia s majetkom TSK

1.

Zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia s majetkom TSK, ktoré upravujú :
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2.

3.

4.
5.

a) rozsah pôsobnosti Zásad hospodárenia s majetkom TSK,
b) obsahové vymedzenie majetku TSK a jeho nadobúdanie,
c) vymedzenie spôsobu hospodárenia s majetkom TSK,
d) správu majetku TSK,
e) nakladanie s prebytočným majetkom TSK,
f) prevod vlastníckeho práva k majetku TSK,
g) prenechanie majetku TSK do užívania iným osobám (nájmy, výpožičky),
h) neupotrebiteľný majetok TSK, jeho vyraďovanie a likvidáciu,
i) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami TSK.
V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK sa majetkom TSK rozumie, najmä:
a) hmotný majetok, t.j. hnuteľné veci a nehnuteľné veci,
b) nehmotný majetok,
c) pohľadávky,
d) cenné papiere,
e) majetkový podiel na inej právnickej osobe,
f) koncesný majetok,
g) prioritný majetok,
ktoré sú vo vlastníctve TSK podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, alebo ktoré TSK nadobudne v budúcnosti do svojho vlastníctva.
TSK nadobúda majetok do svojho vlastníctva, najmä:
a) zo zákona,
b) kúpou, zámenou,
c) darom,
d) dedením zo závetu,
e) vlastnou podnikateľskou a investičnou činnosťou, resp. činnosťou správcu,
f) majetkovou účasťou na podnikaní iných právnických osôb,
g) združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzickými osobami,
h) rozhodnutím orgánov štátnej správy a súdov.
TSK hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu, ktorým môže byť
len rozpočtová alebo príspevková organizácia TSK zriadená podľa osobitného predpisu.
Správou majetku TSK je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku TSK, ku
ktorému mu vznikla správa. Správca koná v mene TSK pred súdmi a inými orgánmi, s výnimkou
katastra nehnuteľností, vo veciach, ktoré sa týkajú majetku TSK, ktorý spravuje, avšak je viazaný
právnym názorom TSK.
Článok 13
Financovanie a rozpočet TSK

1.
2.

Základom finančného hospodárenia TSK je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka.
TSK financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií.
Príjmy rozpočtu TSK sú:
a) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku TSK a z činnosti TSK a
jeho rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
b) výnosy z finančných prostriedkov TSK,
c) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené TSK,
d) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech TSK,
e) podiely na iných daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
f) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych
fondov,
g) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok,
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účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na
realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 302/2001 Z.z.),
i) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
j) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
Výdavky rozpočtu TSK sú:
a) záväzky TSK vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností TSK podľa osobitných predpisov na činnosť
rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených TSK,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných
predpisov,
d) výdavky spojené so správou, s údržbou a so zhodnocovaním majetku TSK a majetku iných
osôb, ktorý TSK užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo s obcou, prípadne
s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti TSK vrátane záväzkov
vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom
združení,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných TSK a výdavky na úhradu
výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
Návrh rozpočtu TSK musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa k nemu
mohli vyjadriť obyvatelia TSK, ako aj osoby podľa ust. § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.; to
platí aj o návrhu záverečného účtu TSK.
TSK vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku TSK overuje audítor.
Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.
Postavenie rozpočtu TSK, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a
použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi
krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje osobitný zákon.
h)

3.

4.

5.
6.

Článok 14
Záverečný účet
1. Záverečný účet TSK obsahuje údaje o plnení rozpočtu, príjmov a výdavkov v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie, vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou
záverečného účtu je bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých
zárukách podľa jednotlivých príjmov a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti.
Záverečný účet TSK schvaľuje zastupiteľstvo.
TRETIA ČASŤ
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE TSK
Článok 15
Orgány TSK

1.

2.
3.
4.
5.

Orgánmi TSK sú:
a) Zastupiteľstvo TSK (ďalej len „zastupiteľstvo“),
b) Predseda TSK (ďalej len „predseda“).
Orgánmi zastupiteľstva sú Rada predsedov komisií a komisie.
Zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie stále alebo
dočasné výkonné, poradné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Administratívne a organizačné veci orgánov TSK zabezpečuje Úrad Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór TSK.
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Článok 16
Zastupiteľstvo TSK
1.
2.
3.
4.

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov TSK (ďalej len „poslanci“) zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi samosprávneho kraja.
Zastupiteľstvo má vyhradené právo rozhodovať o základných otázkach TSK v okruhu svojej
pôsobnosti a stará sa o potreby svojich obyvateľov.
Zastupiteľstvo vykonáva pôsobnosť podľa ust. § 11 zákona č. 302/2001 Z.z..
Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach TSK, a to :
a) uznášať sa na nariadeniach,
b) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TSK a s majetkom prenechaným do
užívania TSK,
c) schvaľovať program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TSK, regionálne
rozvojové plány a programy, ako aj územnoplánovacie podklady TSK a územné plány
regiónov,
d) schvaľovať rozpočet TSK a jeho zmeny, kontrolovať čerpanie rozpočtu a schvaľovať
záverečný účet TSK; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať
predseda,
e) o prijatí úveru alebo pôžičky TSK,
f) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov TSK vypracovaný podľa osobitného
predpisu,
g) o vyhlásení referenda,
h) zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické osoby TSK a na návrh predsedu
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), ak osobitný zákon neustanovuje inak,
ako aj schvaľovať majetkovú účasť TSK a v právnickej osobe,
i) schvaľovať dohody podľa § 5 zákona č. 302/2001 Z.z., schvaľovať združovanie
prostriedkov a činností TSK, ako aj členstvo TSK v združeniach,
j) voliť a odvolávať na návrh predsedu z poslancov zastupiteľstva podpredsedov
samosprávneho kraja, ako aj určovať podpredsedovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon
funkcie, primeranú odmenu,
k) zriaďovať komisie a iné orgány zastupiteľstva, voliť a odvolávať ich predsedov a ďalších
členov,
l) voliť na šesť rokov a odvolávať hlavného kontrolóra TSK a určovať jeho odmenu,
m) určovať odmenu poslancom,
n) určovať odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami,
o) schvaľovať rokovací poriadok zastupiteľstva,
p) o ďalších veciach, ak sú vyhradené v tomto štatúte a nie sú zákonom zverené predsedovi.
Článok 17
Predseda TSK

1.

2.

Predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja v priamych voľbách. Predseda zastupuje TSK
navonok. Je štatutárnym orgánom TSK v majetkovoprávnych, pracovnoprávnych a iných
vzťahoch. Vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a
povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb je správnym orgánom. Postavenie predsedu,
úlohy, právomoc a zodpovednosť upravuje zákon č. 302/2001 Z. z..
Predseda TSK najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutie zastupiteľstva a navrhuje jeho program,
b) rozhoduje vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o
právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy
okrem vecí, o ktorých na návrh predsedu rozhoduje organizačný útvar Úradu TSK určený v
organizačnom poriadku,
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navrhuje zastupiteľstvu na zvolenie podpredsedu TSK z poslancov zastupiteľstva TSK a
určuje rozsah, v ktorom ho podpredseda zastupuje,
d) vydáva organizačný poriadok Úradu TSK, v ktorom ustanoví najmä vnútornú organizáciu
Úradu TSK, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií,
e) na plnenie úloh na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie vymenúva a odvoláva so
súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR lekára, sestru a farmaceuta TSK,
f) vykonáva zmeny rozpočtu (úpravu rozpočtu) v rozsahu určenom zastupiteľstvom TSK,
g) vykonáva ďalšie právomoci a oprávnenia, ktoré predsedovi samosprávneho kraja zveruje
zákon č. 302/2001 Z. z. alebo osobitné zákony alebo rokovací poriadok zastupiteľstva TSK
alebo rokovací poriadok komisií zastupiteľstva TSK alebo uznesenia zastupiteľstva TSK,
vrátane tohto štatútu.
Funkcia predsedu TSK je nezlučiteľná s funkciou :
a)
poslanca zastupiteľstva TSK,
b)
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
TSK,
c)
zamestnanca TSK,
d)
starostu obce alebo primátora mesta,
e)
podľa zákona (napr. zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení
neskorších predpisov, zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 154/2001 Z.z.
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov).
c)

3.

Článok 18
Podpredseda TSK
1.
2.

Predsedu TSK zastupuje na základe písomného poverenia podpredseda, a to v rozsahu určenom
predsedom.
Podpredsedu volí zastupiteľstvo z radov poslancov na návrh predsedu.
Článok 19
Úrad TSK

1.

2.
3.
4.
5.

Administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených
zastupiteľstvom zabezpečuje úrad, ktorý tvoria zamestnanci samosprávneho kraja (ďalej len
„úrad“).
Postavenie a pôsobnosť úradu určuje ust. § 21 zákona č. 302/2001 Z. z..
Prácu úradu organizuje, riadi a kontroluje riaditeľ úradu (ďalej len „riaditeľ“), ktorý za svoju
činnosť zodpovedá predsedovi.
Úrad plní svoje úlohy v organizačných útvaroch, ktorými sú odbory, oddelenia.
Úrad TSK najmä:
a) zabezpečuje:
 výkon rozhodnutí samosprávneho kraja,
 administratívne, organizačné, reprezentačné, technické a ďalšie potrebné záležitosti pre
činnosť zastupiteľstva, predsedu a iných poradných orgánov TSK zriadených
zastupiteľstvom a vybavuje ich požiadavky súvisiace s činnosťou samosprávneho kraja,
 vypracovanie návrhu všeobecne záväzných nariadení samosprávneho TSK,
 vypracovanie návrhu rozpočtu, návrhu záverečného účtu TSK a jeho predloženie na
schválenie zastupiteľstvom,
 vypracovanie návrhu strategických dokumentov TSK a ich predloženie na schválenie
zastupiteľstvom,
 styk TSK s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a obyvateľmi kraja,
b) preberá poštu, potvrdzuje príjem zásielok, protokolárne rozdeľuje došlú poštu jednotlivým
organizačným útvarom úradu.
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Článok 20
Hlavný kontrolór
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja, vzťahujú sa naňho všetky povinnosti
vedúceho zamestnanca. Postavenie hlavného kontrolóra vymedzuje ust. § 19 zákona č. 302/2001
Z. z..
Hlavný kontrolór zároveň plní v TSK úlohy zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z,
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo.
TSK zriadil útvar hlavného kontrolóra.
Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. Útvar hlavného
kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh
hlavného kontrolóra.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou :
f)
poslanca zastupiteľstva TSK,
g)
predsedu TSK,
h)
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je TSK,
i)
iného zamestnanca TSK.
Článok 21
Rada predsedov komisií

1.
2.
3.

Rada predsedov komisií (ďalej len „rada“) je tvorená členmi rady, ktorými sú predsedovia
komisií, podpredseda TSK a predsedovia poslaneckých klubov TSK.
Rada je poradným orgánom predsedu.
Rada najmä:
1. prerokováva všetky materiály pred ich predložením na rokovanie zastupiteľstva,
2. k predloženým materiálom prijíma svoje stanoviská, ktoré majú pre zastupiteľstvo
odporúčajúci charakter,
3. rieši ďalšie zásadné otázky súvisiace s činnosťou zastupiteľstva.
Článok 22
Komisie

1.

2.

Zastupiteľstvo TSK zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
zastupiteľstvom. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie pozývať odborníkov z praxe.
Predsedom komisie môže byť len poslanec.
Pôsobnosť komisií vymedzuje § 20 zákona č. 302/2001 Z.z.. Pravidlá rokovania komisií upravuje
rokovací poriadok.
Článok 23
Poslanci zastupiteľstva TSK

1.

Poslanec TSK je oprávnený najmä :
a) predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy,
b) interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti,
c) požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených TSK
vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť na území TSK, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania,
e) zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažnosti a iných podaní, ktoré
uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány,
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požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon
poslaneckej funkcie.
Poslanec TSK je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
b) obhajovať záujmy TSK a jeho obyvateľov,
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
d) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.
Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou :
a) predsedu,
b) zamestnanca TSK,
c) podľa zákona (napr. zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení
neskorších predpisov, zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 154/2001 Z.z.
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov).
Funkcia poslanca TSK sa vykonáva spravidla bez prerušenia pracovného pomeru alebo
obdobného pracovného vzťahu. Poslanec TSK nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na
právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného
vzťahu. Zamestnávateľ umožní svojmu zamestnancovi výkon funkcie poslanca TSK podľa
osobitných predpisov. Poslancovi TSK, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní odmena od TSK.
Poslancovi TSK patrí náhrada výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie.
Poslancovi TSK, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, možno za výkon funkcie
poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej
mzdy.
f)

2.

3.

4.

5.
6.

Článok 24
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
1.
2.

3.

4.

5.

TSK podľa osobitných predpisov zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a
príspevkové organizácie v pôsobnosti TSK.
Rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovacej pôsobnosti TSK sú právnické osoby TSK,
platia pre ne finančné vzťahy určené zriaďovateľom a osobitnými predpismi. Zriaďujú sa na
plnenie úloh TSK, na realizáciu ich základných verejných funkcií, alebo na verejnoprospešné
činnosti. Tieto úlohy, na ktoré boli zriadené sú vymedzené v predmete zriaďovacej listiny.
Rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovacej pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP“) môžu
vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa ich zriadenia v súlade s platnou
legislatívou.
Rozpočtová organizácia TSK je právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
zapojená na rozpočet TSK. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu príjmov a
výdavkov s prostriedkami, ktoré jej určí TSK v rámci svojho rozpočtu a s prostriedkami prijatými
od iných subjektov. Nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje
inak. Môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti iba so súhlasom
TSK.
Príspevková organizácia TSK je právnická osoba, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je
pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet TSK zapojená príspevkom. Hospodári samostatne podľa
svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Môže vykonávať podnikateľskú
činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti iba so súhlasom TSK.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK :
a) kultúrne zariadenia,
b) sociálne zariadenia,
c) zdravotnícke zariadenia,
d) školské zariadenia,
e) Správa ciest TSK.
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Článok 25
Podpisovanie písomností
1.

Písomnosti, ktoré smerujú k vzniku práv a/alebo povinností; písomnosti, ktoré TSK zaväzujú k
plneniu povinností alebo oprávňujú nadobúdať práva, alebo písomnosti, ktoré smerujú k vzniku,
zmene alebo zániku právnych vzťahov podpisuje v mene TSK predseda TSK. Predseda môže
osobitným písomným plnomocenstvom poveriť podpredsedu TSK alebo inú osobu na podpísanie
takýchto písomností. Podrobnosti upravuje vnútorný predpis vydaný predsedom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VEREJNÉ UZNANIA
Článok 26
Verejné uznania
1. Verejné uznania TSK sú:
a) Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja udeľovaná zastupiteľstvom (ďalej len „Cena
TSK“)
b) Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja udeľovaná predsedom (ďalej len
„Cena predsedu“)
2. Trenčiansky samosprávny kraj najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka
zverejní prostredníctvom tlačených a elektronických médií výzvu na predkladanie návrhov na
udelenie verejných uznaní TSK.
3. Návrh na ocenenie jednotlivcov alebo kolektívov môžu predkladať poslanci zastupiteľstva,
orgány štátnej správy, samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, občianske združenia, právnické
alebo fyzické osoby.
4. Návrh na ocenenie jednotlivcov alebo kolektívov musí obsahovať: údaje navrhovaného (v
prípade jednotlivcov meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a v prípade kolektívov
názov a adresu sídla), údaje navrhovateľa, podrobné odôvodnenie návrhu, dátum a podpis
navrhovateľa.
5. Návrhy na ocenenie jednotlivcov alebo kolektívov sa predkladajú do 30. septembra
príslušného kalendárneho roka úradu TSK. Návrhy doručené po tomto termíne sa
nezohľadňujú.
6. Evidencia verejných uznaní sa vedie v pamätnej knihe , ktorá obsahuje mená a hlavné údaje
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým
osobám (subjektom) udelené.
7. Spravidla sa udeľujú tri (3) Ceny TSK a tri (3) Ceny predsedu v jednom kalendárnom roku.
8. Cena TSK a Cena predsedu sa odovzdáva jedenkrát ročne slávnostným spôsobom na stretnutí
s významnými osobnosťami TSK a to najneskôr do 31. decembra.
9. Pri odovzdávaní uznaní obdrží ocenený aj listinu o udelení ocenenia. Listina obsahuje meno a
priezvisko nositeľa ceny alebo názov kolektívu, ako aj popis zásluh, za ktoré bola cena
udelená a dátum udelenia ceny. Listinu podpisuje predseda a je opatrená odtlačkom pečate
TSK. Ak sú verejné uznania TSK udeľované cudzím štátnym príslušníkom, môže byť listina o
ich udelení vypracovaná dvojjazyčne.
10. Ak sú verejné uznania TSK udeľované "in memoriam", preberá ocenenie a listinu pozostalý
manžel, manželka, prípadne príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva.
Článok 27
Cena TSK
1. Cena TSK je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky, ako aj cudzích štátnych
príslušníkov, jednotlivcov a kolektívov, za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj
Trenčianskeho samosprávneho kraja a mimoriadne významné zásluhy vo všetkých oblastiach
spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.
12

2. Cenu TSK predstavuje umelecké dielo zobrazujúce erb TSK a nápis „Cena Trenčianskeho
samosprávneho kraja“.
3. Udelenie Ceny TSK schvaľuje Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja spravidla
na svojom poslednom pracovnom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku, na základe
odporúčania komisie pre udeľovanie Ceny TSK (ďalej len „komisia“). Závery komisie
v písomnej forme majú pre zastupiteľstvo odporúčajúci charakter.
4. Pri výbere kandidáta na udelenie ceny komisia prihliada na skutočnosť, aby ocenení boli,
pokiaľ je to možné, zo všetkých oblastí spoločenského života.
5. Komisia je zložená z:
a) podpredsedov TSK
b) predsedov poslaneckých klubov, pričom každý predseda môže namiesto seba do komisie
nominovať iného člena poslaneckého klubu,
c) predsedov komisií zriadených zastupiteľstvom, pričom každý predseda môže namiesto
seba do komisie nominovať iného člena komisie.
Článok 28
Cena predsedu
1. Cena predsedu je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky a cudzích štátnych
príslušníkov, jednotlivcov alebo kolektívov za mimoriadny prínos a významné výsledky, ktorí
v príslušnom roku:
a) prispeli k oživeniu ekonomiky TSK a zníženiu nezamestnanosti,
b) sa zasadili o obohatenie ľudského poznania v oblasti, školstva, vedy, výskumu a techniky,
c) doma či v zahraničí dosiahli pozoruhodné výsledky na poli kultúry, umenia a športu,
d) zaslúžili sa doma či v cudzine o propagáciu TSK,
e) s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo
záchrane značných materiálnych hodnôt
2. Cenu predsedu predstavuje umelecké dielo zobrazujúce erb TSK a nápis „Cena predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja“.
3. O udelení ceny predsedu rozhoduje predseda. Pri udeľovaní ceny predseda prihliada na
skutočnosť, aby ocenení boli, pokiaľ je to možné, zo všetkých oblastí spoločenského života.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 29
1.
2.
3.

Tento štatút, ako aj jeho ďalšie zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu zastupiteľstvom.
Tento štatút nadobudne platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho schválení
zastupiteľstvom a je záväzný pre poslancov a orgány TSK, právnické osoby a organizačné
jednotky, zamestnancov a fyzické osoby v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti TSK.
Štatút Trenčianskeho samosprávneho kraja bol schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho
samosprávneho kraja dňa 26.09.2016 Uznesením č. 416/2016.

Trenčín, 26.09.2016
Ing. Jaroslav Baška, v. r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
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