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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            

     
 

 
Trenčín, 27. januára 2015  
X. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
V roku 2015 poslanci Trenčianskeho  samosprávneho kraja rokovali po prvýkrát. 
Rokovanie otvoril a viedol predseda TSK Jaroslav Baška a  konalo sa podľa schváleného 
plánu v pondelok 26.1.2015. V úvode si minútou ticha uctili prítomní zosnulého 
slovenského  spisovateľa a publicistu, autora literatúry faktu Drahoslava Machalu, rodáka 
zo Zemianskeho Podhradia (TSK) ako aj obete teroristických útokov vo Francúzku zo 7. 
januára 2015. (Trenčiansky samosprávny kraj má uzavretú dohodu o partnerstve 
a spolupráci s francúzskym regiónom Pikardia.) 
 
TSK intenzívne pracuje na odpredaji majetku TSK, čoho dôkazom je 10 návrhov  
na riešenie prebytočného majetku TSK a dva nájmy 
 
Trenčiansky kraj hľadá aj ďalšie možnosti v oblasti odpredaja majetku. Rozhodol sa 
napríklad podporiť vybudovanie technologického centra. V tomto prípade to bol príklad 
hodný osobitého zreteľa a poslanci ho museli schváliť 3/5 väčšinou. Osobitný zreteľ 
vychádza zo zámeru kupujúceho vybudovať technologické centrum v oblasti vývoja a vo 
verejnoprospešnom záujme. Cena stanovená znalcom bola vo výške 33. 500,- €. Tá sa 
kraju vráti v podobe investícii do majetku na verejnoprospešné účely od súkromnej 
spoločnosti. Obchodná spoločnosť KUKA ENCO WERKZEUGBAU, Dubnica nad Váhom 
odkúpi majetok za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 10.150,- EUR, pričom do 31.12.2016 
bezodplatne prevedie do vlastníctva TSK  technické zariadenie najmenej vo výške 
14.010,- EUR pre výučbu žiakov Strednej odbornej školy, Dubnica nad Váhom,  a do 
toho istého termínu  bezodplatne prevedie do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja technické zariadenie najmenej vo výške 9.340,- EUR pre výučbu žiakov Strednej 
priemyselnej školy, Dubnica nad Váhom. 
 
Darí sa prenajímať majetok 

 
Vzhľadom na racionalizačné opatrenia ako aj personálne zmeny v minulom roku, kedy 
klesol počet zamestnancov Úradu TSK o 20, sa niektoré oddelenia v budove Úradu TSK 
sťahovali. Voľné priestory TSK ponúkol do nájmu. Prenájom majetku TSK je v súlade so 
zákonom o majetku vyšších územných celkov a Zásadami hospodárenia s majetkom 
TSK. V budove Úradu TSK budú v prenájme na 3. nadzemnom podlaží Krajský 
pamiatkový úrad (výmera 237,6 m2, cena : 16 504/rok, t.j.80 €/m2) a na 4. nadzemnom 
podlaží Štátna školská inšpekcia (výmera 247,3 m2, 19 784 €/rok, čo je 80€/m2). 
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VZN o určení dani z motorových vozidiel stratilo opodstatnenie  zmenou zákona 
 
Od 1. januára 2015 nadobudol  účinnosť zákon  č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí v plnej miere jedenástu časť 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. upravujúcu daň z motorových vozidiel. Daň 
z motorových vozidiel nebude určená všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých 
vyšších územných celkov, ale je určená povinne a jednotne zákonom. Všeobecne 
záväzné nariadenie je možné zrušiť len iným všeobecne záväzným nariadením, preto 
trenčianski krajskí poslanci toto VZN o dani z motorových vozidiel zrušili. Sadzby dane 
sú od 1. januára 2015 jednotné pre celé územie Slovenskej republiky.  
 
VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v z.p. TSK 

TSK poskytuje každoročne jazykovej škole alebo školskému zariadeniu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK, zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej jazykovej 
školy a cirkevného školského zariadenia, alebo zriaďovateľovi súkromnej základnej 
umeleckej školy, súkromnej jazykovej školy a súkromného školského zariadenia dotáciu 
na mzdy a prevádzku na nasledujúci kalendárny rok.  

TSK v zariadeniach školského stravovania bude prispievať na stravovanie o niečo 
viac, nakoľko pred schválením poskytoval  z 0,95  €  a teraz platným VZN túto 
sumu navýšil na 1 €. Schválením VZN nevznikajú zvýšené nároky na rozpočet TSK na 
rok 2015, zvýšené dotácie na mzdy a prevádzku budú kryté zo schváleného rozpočtu -
vzdelávanie –originálne kompetencie na rok 2015, čo  je 61 645 €.  

Projekt obnovenia prevádzky na železničnej trati Trenčianska Teplá – Trenčianske 
Teplice (TREŽ) osobne predstavil župan na „Trojkráľovej električke“.   
 
TREŽ má v tomto roku 106 rokov a je to  unikátna železnica, ktorá nemá v strednej 
Európe obdoby. Od roku 2011 nebola funkčná (len príležitostne).  Preto bol vypracovaný 
projekt jej záchrany. Návrh financovania zainteresovaných subjektov:  

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvo Železníc 
Slovenskej republiky – 150 000,- Eur na (fixné náklady),  

 Trenčiansky samosprávny kraj – 25 000,- Eur (variabilné náklady),  
 Mesto Trenčianske Teplice prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Trenčianske Teplice - 5 000,- Eur (variabilné náklady),  
 Obec Trenčianska Teplá – 5 000,- Eur (variabilné náklady),  
 Trenčianska elektrická železnica n.o. – 0,- Eur  

 
Na rok 2015 sa uzatvorí spoločná zmluva, resp. dohoda o spolupráci, kde bude 
financovanie podložené podpismi štatutárnych orgánov. TREŽ bude v roku 2015 
pokračovať v organizovaní príležitostných jázd. Najbližšie sa bude môcť verejnosť znovu 
previesť na Trenčianskej elektrickej železnici dňa 31.1.2015, kedy je naplánovaná 
„Jazda za vysvedčenie“. Predbežný plán ďalších jázd električky: 
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Akcia Deň 
Jazdy za vysvedčenie 31.1.2015 
Fašiangy s električkou Február 2015 
Sväto floriánska električka 2.5.2015  
Deň detí s električkou 30.5.2015 
106 rokov električky  27.6.2015  
Hodová električka September 2015 
Hudobná električka 24.10.2015 
Mikuláš s električkou  28.11.2015  

  
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja 
za rok 2014  
 
Ing. Richard Horváth vykonával funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v roku 2014 nepretržite, nakoľko bol opätovne zvolený do tejto 
funkcie zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29.09.2014. V roku 
2014 nebola hlavnému kontrolórovi schválená odmena, preto bol na zastupiteľstve 
predložený návrh na odmenu za obdobie od 1.1.2014 do 21.12.2014 vo výške 20 % 
súhrnu platov , čo je v súlade so zákonom  o vyšších územných celkoch. 
    
Kraj je zapojený do projektu  „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho 
kraja zo sedla bicykla".     
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je krajom rôznych možností aj na cykloturistiku. 
Cyklistická doprava a cykloturistika si čoraz viac získavajú priaznivcov a je nutné na 
úrovni štátu, ministerstiev, samosprávnych krajov, miest a obcí, organizácií cestovného 
ruchu, aby rôznymi spôsobmi podporovali tento druh dopravy alebo podporu 
cykloturizmu. V júli 2014 predseda TSK podpísal Dohody o spolupráci so Slovenským 
cykloklubom a Klubom Slovenských turistov.  Z tejto zmluvy vyplýva podpora na 
rôzne aktivity, najmä obnova, údržba a označenie nových cykloturistických a 
turistických trás. Na daný účel bude slúžiť vydanie cykloturistickej mapy, ktorá bude 
pripravená v rámci vyhlásenej výzvy č. 18/FMP, z cezhraničnej spolupráce SR – ČR 
2007 – 2013 - Fond mikroprojektov. Základnými  aktivitami projektu sú spoločné 
stretnutia, tvorba mapy cykloturistických trás prihraničia TSK a Zlínskeho kraja, 
Konferencia „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla". 
Celkové výdavky projektu sú vo výške  9 995,50 Eur, TSK prispeje sumou  5% čo je  
500 Eur. Predpokladaná realizácia je v termíne 02.03.2015 – 30.06.2015. 
   
Materiály prerokované na zastupiteľstve nájdete na linke: 
http://www.tsk.sk/dokumenty/dokumenty-materialy-zastupitelstva-tsk/materialy-na-x.-
zasadnutie-zastupitelstva-tsk.html?page_id=206823 
 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
jana.paulinyova@tsk.sk, +421(0) 901 918 167. 


