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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa § 20 ods. 4 zákona č. 302/2001   

Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov určilo úlohy komisiám 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja  uznesením číslo 390/2016 na svojom 

zasadnutí dňa 11.07.2016 schválením dokumentu „Úlohy komisií Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja“. 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) zriaďuje 

komisie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisie“) ako svoje 

stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

 

2. Úlohy a spôsob rokovania komisií určuje zastupiteľstvo.  

 

3. Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené, plnia najmä    

 

a)  v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanovisko k materiálom prerokúvaným 

zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov  

      obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 

b)  v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých 

dôležitých otázok Trenčianskeho samosprávneho kraja pre zastupiteľstvo a  predsedu, 

 

c)   v rámci  kontrolnej  funkcie  sa  podieľajú  na  výkone kontroly realizovania uznesení    

zastupiteľstva, dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a vybavovania podnetov, sťažností a petícií obyvateľov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

4.  Komisie pri plnení svojej poradnej, iniciatívnej a kontrolnej funkcie zabezpečujú i ďalšie 

úlohy a pri riešení spoločných otázok úzko medzi sebou spolupracujú. 

 

5.   Materiály  určené  na  rokovanie  zastupiteľstva  obsahujúce  alebo  riešiace  závažné otázky 

  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  (ďalej  len  „samosprávneho kraja“)   sa  predkladajú         

  na   posúdenie   všetkým    komisiám   okrem   komisie   mandátovej a   komisie  na ochranu   

verejného  záujmu pri výkone  verejnej funkcie. 
 

6.  Zastupiteľstvo   môže  zriadiť  na  riešenie  konkrétneho  problému  alebo  kontrolnej  úlohy            

      dočasnú komisiu. Jej náplň a dobu trvania určí v uznesení, ktorým ju zriaďuje. 

 

Článok 2 

Úlohy komisií 

 

Zastupiteľstvo určuje tieto rámcové úlohy ním zriadeným komisiám: 

 

Mandátová  komisia,  najmä: 

 

o podáva zastupiteľstvu  návrh na overenie platnosti voľby poslancov, 
o zisťuje, či poslanec zložil sľub alebo či zložil sľub s výhradou. Ak zistí, že poslanec 

odmietol sľub alebo zložil sľub s výhradou, navrhne zastupiteľstvu, aby schválilo 
uznesenie o strate mandátu poslanca. 
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o rokuje vo veciach straty mandátu poslanca, vzdaní sa mandátu poslanca alebo jeho zániku; 

svoje návrhy podáva zastupiteľstvu, 
o rieši podanú sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov, ktorá sa týka činnosti predsedu, zastupiteľstva, podpredsedu, poslanca 

zastupiteľstva  alebo hlavného kontrolóra.  

Komisia  spíše zápisnicu o prešetrení sťažnosti. O výsledku prešetrenia sťažnosti, 

s prihliadnutím na plynutie zákonných lehôt na vybavenie sťažnosti, komisia informuje  

zastupiteľstvo, ktoré je orgánom príslušným na vybavenie sťažnosti (komisia mu 

odporúča prijať uznesenie o opodstatnenosti/neopodstatnenosti sťažnosti, resp. iné 

opatrenia). 

o prešetruje petíciu, ktorá je podaná na vybavenie zastupiteľstvu v týchto prípadoch: 

a) ak je petícia určená zastupiteľstvu  (§ 5d ods. 3 zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve 

znení neskorších predpisov), 

b) ak petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov o vyhlásenie referenda 

o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy  (§ 15 ods. 1 zákona č. 

302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov), 

c) ak petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov o vyhlásenie referenda 

o odvolaní predsedu (§ 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych 

krajoch v znení neskorších predpisov). 

Komisia o prešetrení petície, s prihliadnutím na plynutie zákonných lehôt  na  vybavenie   

petície,  informuje  zastupiteľstvo.  Komisia  mu  navrhuje  prijať  uznesenie  či  petícii 

vyhovieť/nevyhovieť, resp. iné návrhy.  

 

Komisia na ochranu verejného záuj mu pri výkone verejnej funkcie,   naj mä: 

 
o prijíma od poslancov Zastupiteľstva TSK oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov v zmysle čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a kontroluje ich úplnosť 
a súlad so zákonom, 

o na základe podnetu preskúmava, či poslanec nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s verejnou 
funkciou podľa osobitného predpisu (ústavný zákon č. 357/2004 Z.z.), 

o plní pre Zastupiteľstvo TSK úlohy súvisiace s konaním vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa  ust. čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z., najmä pripravuje podklady, aby bolo možné rozhodnúť,   

o podáva Zastupiteľstvu TSK správu o výsledku preskúmavania podľa  predchádzajúcich 

odsekov a navrhuje uznesenie, ktoré by malo schváliť. 
 

Ko misia legislatívn o – právna,  najmä: 

 

o predkladá stanovisko k návrhom všeobecne záväzných nariadení, 

o predkladá stanovisko k návrhom medzinárodných dohôd o spolupráci na regionálnej 

úrovni, 

o predkladá na požiadanie zastupiteľstva stanovisko aj k iným materiálom právnej povahy, 
o predkladá  stanovisko k návrhom na zriadenie alebo založenie právnickej osoby 

samosprávneho kraja vrátane návrhu zriaďovacej listiny a jej prípadnej zmeny, 
o predkladá stanovisko k návrhom na majetkovú účasť samosprávneho kraja v právnickej  

osobe ako aj k návrhom na členstvo samosprávneho kraja v združeniach, 

o predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja ako aj na jeho prípadnú 

zmenu, 
o predkladá stanovisko k návrhu na schválenie záverečného účtu samosprávneho kraja, 
o predkladá stanovisko k správam o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
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samosprávneho kraja, 

o predkladá stanovisko k návrhom zásad hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja   

ako aj k návrhom na ich zmenu. 

 

Komisia region áln eho rozvoja a cestovného ruchu,   najmä: 

 

o predkladá stanovisko k návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, prípadne jeho častí, ako aj dodatkov a k správe jeho 

priebežnom hodnotení a monitoringu,  

o predkladá stanovisko k iným strategickým a koncepčným dokumentom v oblasti 

regionálneho rozvoja, prípadne ich častiam, dodatkom a hodnotiacim správam o plnení,  

o predkladá stanovisko k návrhom jednotlivých rozvojových projektov regionálneho  

charakteru ako aj k návrhom na vyhodnotenie ich plnenia,  

o predkladá stanovisko k návrhom jednotlivých programov medzinárodnej spolupráce        

na regionálnej úrovni ako aj k návrhom na vyhodnotenie ich plnenia,  

o predkladá stanovisko k návrhom dohôd o medzinárodnej spolupráci na regionálnej 

úrovni,  

o predkladá stanovisko k návrhom na zriadenie právnickej osoby na podporu regionálneho  

rozvoja vrátane návrhu zriaďovacej listiny a jej prípadnej zmeny, 

o predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja ako aj k návrhom na jeho 

prípadnú zmenu,  

o predkladá stanovisko k návrhu na schválenie záverečného účtu samosprávneho kraja, 
o predkladá stanovisko k materiálom v oblasti spolupráce s podnikateľmi a inštitúciami      

v samosprávnom kraji,  

o predkladá stanovisko k príslušným návrhom všeobecne záväzných nariadení,  

o spolupodieľa sa na koordinácii aktivít samosprávneho kraja v oblasti medziregionálnej 

spolupráce, medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu,  

o predkladá stanovisko k príprave projektov zameraných na cezhraničnú, medzinárodnú 

spoluprácu, regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v regióne,  

o predkladá stanovisko k tvorbe a realizácii plánu marketingových a propagačných aktivít 

samosprávneho kraja, napr. tuzemské a medzinárodné výstavy,  

o spolupodieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu a možnostiach rozvoja 

organizácie cestovného ruchu v regióne v súlade s platnou legislatívou pre rozvoj 

cestovného ruchu, 

o predkladá stanovisko k správam o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

samosprávneho kraja,  

o predkladá stanovisko k návrhom zásad hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja 

ako aj k návrhom na ich zmenu. 
 

Ko misia sociálnej po mo ci  a zdravotníctva,  na j mä: 

 

o predkladá  stanovisko k  návrhom koncepcie  sociálnej pomoci na území samosprávneho   

kraja, 
o predkladá stanovisko  k  návrhom  na  zriadenie,  k  návrhom  na zrušenie, ako aj 

k návrhom na zmenu, napr. reštrukturalizáciu zariadení sociálnych služieb samosprávneho  
kraja  alebo  zdravotníckych zariadení samosprávneho kraja vrátane návrhu zriaďovacej 
listiny a jej prípadnej zmeny, 

o predkladá stanovisko k  návrhu  rozpočtu samosprávneho kraja ako aj  k návrhom na   

jeho  prípadnú zmenu, 
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o predkladá stanovisko k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja, 

o predkladá   stanovisko   k správam   o kontrolnej činnosti  útvaru  hlavného    kontrolóra    

samosprávneho kraja, 

o  predkladá  stanovisko  k prebytočnosti,  spôsobu  prevodu  a predaja  majetku  v  správe  

zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení samosprávneho kraja,  

o predkladá  stanovisko  k  návrhom  zásad  hospodárenia  s  majetkom samosprávneho  

kraja ako aj k návrhom na ich zmenu, 

o spolupracuje  so  subjektmi,   napr.  s     občianskymi  združeniami,  s  neziskovými   

organizáciami poskytujúcimi sociálnu pomoc na území samosprávneho kraja, 

o predkladá    stanovisko  predsedovi  samosprávneho  kraja  k žiadostiam o poskytnutie   

finančných príspevkov podľa VZN TSK číslo 11/2005, 

o predkladá stanovisko k príslušným návrhom všeobecne záväzných nariadení, 
o predkladá  stanovisko  k návrhom    projektov    na    čerpanie finančných prostriedkov  

zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 

Komisia pre f in ancie, rozpočet a in vestície,  na j mä: 

 

o predkladá  stanovisko   k návrhu   rozpočtu  samosprávneho kraja ako aj k návrhom              

na jeho prípadnú zmenu, 

o predkladá     stanovisko  k     správe  o    plnení  rozpočtu   samosprávneho  kraja  ako  aj   

k správe o priebežnom plnení rozpočtu, 

o predkladá stanovisko k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja,  

o predkladá  stanovisko  k návrhu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia  

samosprávneho kraja, prípadne jeho častí ako aj k správe o vyhodnotení jeho plnenia, 

o predkladá  stanovisko  k návrhom  koncepcie architektonického a urbanistického rozvoja  

samosprávneho kraja ako aj ochrany životného prostredia, 

o predkladá   stanovisko   k     návrhom   na    schválenie   územnoplánovacích   podkladov  

samosprávneho kraja a územných plánov regiónov, 

o predkladá  stanovisko  k návrhom  investičných  akcií  samosprávneho  kraja v záujme  

zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja, 

o predkladá  stanovisko  k  návrhom  zásad  hospodárenia  s  majetkom samosprávneho    

     kraja ako aj k návrhom na ich zmenu, 

o  predkladá  stanovisko  k  správam  o  kontrolnej  činnosti  útvaru   hlavného   kontrolóra  

samosprávneho kraja, 

o predkladá  stanovisko k návrhom na nakladanie s majetkom samosprávneho kraja podľa 

Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

o predkladá        stanovisko  k     návrhom  financovania  jednotlivých  projektov                         

zo štrukturálnych fondov, 

o predkladá   stanovisko  k   návrhom   na   prijatie   pôžičky alebo úverov  samosprávnym  

krajom,  

o predkladá stanovisko k návrhu na náhradu straty za služby vo verejnom záujme, 

o predkladá   stanovisko  k   návrhom   na   zriadenie,   k    návrhom   na   zrušenie, ako aj  

     k  návrhom  na  zmenu, napr. reštrukturalizáciu  zariadení samosprávneho  kraja vrátane    

     návrhu zriaďovacej listiny a jej prípadnej zmeny, 

o predkladá   stanovisko  k   návrhom   na   vklad   majetku    samosprávneho kraja  

do obchodnej   spoločnosti ako aj k    návrhom na založenie právnickej osoby 

samosprávneho kraja z majetku samosprávneho kraja, 

o predkladá stanovisko k príslušným návrhom všeobecne záväzných nariadení. 
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Ko misia školstva, kultúry, mlád eže a špor tu,   najmä: 

 

o predkladá stanovisko  k   návrhom   koncepcie  rozvoja   školstva,  kultúry, mládeže  

a športu na území samosprávneho kraja, 

o predkladá   stanovisko  k návrhom   na    optimalizáciu   siete   stredných škôl a školských  

zariadení,  

o  predkladá   stanovisko   k    návrhom   na   zaradenie  a   k návrhom na vyradenie škôl  

a školských zariadení do a zo siete škôl a školských zariadení na území samosprávneho 

kraja, 

o predkladá stanovisko k návrhom na zriadenie, k návrhom na zrušenie, ako aj k návrhom  

na zmenu, napr. reštrukturalizáciu škôl, školských a kultúrnych zariadení 

samosprávneho kraja vrátane návrhu zriaďovacej listiny a jej prípadnej zmeny, 

o predkladá stanovisko  k  návrhu  rozpočtu  samosprávneho  kraja  ako  aj k návrhom  

na jeho prípadnú zmenu, 

o predkladá stanovisko k návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja, 

o predkladá   stanovisko   k   správam   o    kontrolnej   činnosti útvaru hlavného kontrolóra  

samosprávneho kraja, 

o  predkladá  stanovisko k prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja majetku v správe škôl,  

školských a kultúrnych zariadení samosprávneho kraja, 

o predkladá  stanovisko  k  návrhom  zásad  hospodárenia  s majetkom    samosprávneho    

     kraja ako aj k návrhom na ich zmenu, 

o predkladá  stanovisko  k  návrhom   projektov  na  čerpanie f inančných    prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov, 

o predkladá stanovisko k príslušným návrhom všeobecne záväzných nariadení, 

o spolupôsobí   pri   organizovaní   významných   športových   a        kultúrnych  podujatí  

regionálneho významu, 
o spolupracuje  so  subjektmi pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry   v záujme plnenia jeho  

úloh   vyplývajúcich  z   preneseného   výkonu    kompetencií   ako aj úloh vyplývajúcich  
pre samosprávny kraj z medzinárodných dohôd o spolupráci, 

o spolupôsobí pri organizovaní významných kultúrno - spoločenských podujatí 

a benefičných koncertov, 

o spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami na území samosprávneho kraja, 

o spolupracuje   pri   príprave,   realizácii   a  aktualizácii   Koncepcie   práce   s   mládežou   

     a    podporuje  participáciu  mladých ľudí  na verejnej  politike  na  území  Trenčianskeho   

     samosprávneho kraja. 
 

Komisia dopravy,  naj mä: 

 

o predkladá   stanovisko  k  návrhu    rozpočtu samosprávneho kraja ako aj k návrhom   

na jeho prípadnú zmenu, 

o predkladá stanovisko k návrhu na schválenie záverečného účtu samosprávneho kraja, 

o predkladá   stanovisko  k   správam    o    kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra  

samosprávneho kraja, 

o predkladá   stanovisko   k   prebytočnosti,   spôsobu  prevodu a predaja majetku v správe  

Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

o predkladá stanovisko k návrhom zásad hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja      

     ako aj k návrhom na ich zmenu, 

o predkladá   stanovisko   k   návrhu    Plánu   opráv     ciest  II.  a  III. triedy vo vlastníctve  

Trenčianskeho samosprávneho kraja dodávateľským spôsobom, 

o predkladá    stanovisko   k Výročnej  správe  Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho  

kraja, 
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o predkladá stanovisko k Plánu zimnej údržby ciest, 

o predkladá stanovisko k návrhu na náhradu straty za služby vo verejnom záujme, 

o predkladá    stanovisko   k materiálom   týkajúcim    sa    oblasti   dopravy, napr. zásobník  

projektových zámerov samosprávneho kraja, k územno-plánovacej dokumentácii, 

k štúdiám a pod.,  
o predkladá  stanovisko  k  návrhom  na   zriadenie,   k    návrhom    na   zrušenie,  ako aj  

k   návrhom  na zmenu,   napr.    reštrukturalizáciu  organizácií samosprávneho kraja na         
úseku dopravy vrátane návrhu zriaďovacej listiny a jej prípadnej zmeny, 

o predkladá stanovisko k príslušným návrhom všeobecne záväzných nariadení, 
o predkladá  stanovisko  k návrhu    koncepcie  rozvoja   cyklistiky,   cyklistickej  dopravy,   

cykloturistiky  a cyklistickej infraštruktúry na území samosprávneho kraja. 

 
 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto „Úlohy komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja” schválilo 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 11. júla 2016 uznesením  číslo 

390/2016 s účinnosťou od 1. augusta 2016. 

 

2. Dňom účinnosti týchto „Úloh komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja”  sa zrušujú „Úlohy komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja”, 

ktoré schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  15. decembra 2010 

uznesením číslo 162/2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. Jaroslav Baška 

          predseda                                         


