
Z á p i s n i c a   

z III. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 11.12.2017 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 
 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice, 
programu rokovania). 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVI., I.  
a II. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január - jún 2018.  

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK  
 

4. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.  

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
 

5. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  
2018 - 2020.  

      Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
 

   b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  

      Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020.  

      Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

6.  Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
 Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2017, ktorým sa mení  

 VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK č.  

 37/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových  

 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných  

 umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení  

 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo  

 náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo  

 fyzickej osoby.  

 Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odb.škol. a kult.  
 

7.  Návrh na súhlas so spoluúčasťou Trenčianskeho samosprávneho  
 kraja na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy  

 a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy  

 formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej  

 telocvične na rok 2017. 

 Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.  
 

8.  Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho  
 samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020. 

 Predkladá: Ing. Martina Lamačková-pov.riad.odboru reg.rozvoja 
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9.  Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  
 spôsobom na rok 2018.  

 Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 
 

10. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na I. polrok 2018.  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
12. Záver. 
 

 

 

R o k o v a n i e: 

  

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice, 

    programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

 

    p. predseda: - na úvod poďakoval deťom z Detského folklór- 

    neho súboru Radosť, ktorý prišiel spríjemniť naše rokovanie 

    svojím vianočným vystúpením. Súbor sa počas svojho 43-ročného 

    pôsobenia prepracoval medzi popredné detské folklórne 

    kolektívy, vychoval viac ako 500 tanečníkov, spevákov i hudob- 

    níkov, ktorí spoločne reprezentujú nielen mesto Trenčín, náš 

    kraj, ale i Slovensko - doma a v zahraničí. Deti zo súboru 

    účinkovali v 16-tich štátoch Európy, ale i v USA, Kanade, či  

    na Taiwane. 

 

         Dnešné III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Privítal všetkých prítomných na poslednom  

    tohtoročnom zasadnutí, a oznámil overenie zápisnice 

    z predošlých zasadnutí – I. a II. novembrového zasadnutia 

    zastupiteľstva, ktoré sa konali 13.11.2017 a 20.11.2017. 

    Zápisnice z oboch zasadnutí boli overené a budú zverejnené  

    na webovej stránke TSK. Aj dnešné rokovanie môže verejnosť 

    sledovať on-line, na webovom sídle TSK.  

    Z celkového počtu 47 poslancov bolo v úvode rokovania podľa  

    prezenčnej listiny prítomných 41 poslancov, čím je zasadnutie 

    uznášaniaschopné. Svoju neúčasť vopred ospravedlnili 6  

    poslanci: MUDr. Hemza, Mgr. Henek, Ing. Hort, Ing. Máčeková, 

    Ing. Takáč, MUDr. Cíbik, PhD.. 

    O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní zasla- 

    nou pozvánkou, ktorá bola pre verejnosť vopred zverejnená 

    na webovej stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej  

    Knižnici poslancov. Materiály boli taktiež sprístupnené v in- 

    tranetovej Knižnici poslancov, ako aj na webovej stránke TSK.  

         

         Za overovateľov zápisnice z dnešného III. zasadnutia  

    boli navrhnutí:  I.  overovateľ: doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc. 

                     II. overovateľ: MUDr. Peter DAŇO. 
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         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov,  

    čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice podľa  

    predloženého návrhu.            (viď uznesenie č. 6/2017/A) 

 

    p. predseda: - písaním zápisnice z dnešného zasadnutia  

    poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora Jánoš-  

    ková.   

    Pred hlasovaním o programe dnešného rokovania navrhol stiahnuť  

    bod č. 7. z rokovania: 

    Návrh na súhlas so spoluúčasťou Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy  

    a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy  

    formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej  

    telocvične na rok 2017. 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.  

 

    p. predseda: - bola to výzva, ktorej sme sa chceli zúčastniť.  

    Keďže už bola vyhodnotená a kraj nezískal žiadne financie, nemá 

    význam o tom dnes rokovať. Na rok 2018 pripravíme nové uznese- 

    nie, nakoľko má byť vyhlásená nová výzva (vzhľadom na nevyčer- 

    pané prostriedky).  

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program III. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK 11.12.2017, s úpravou podľa návrhu  

    predsedu TSK (vypustením pôvodného bodu 7.). K obom výsledkom  

    hlasovaní bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 6/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

     

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVI., I. a II. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. ___ 

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

   

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na prvom zasadnutí 13.11.2017 bolo prijaté 1  

    uznesenie, na druhom, 20.12.2017 boli prijaté 4 uznesenia,  

    všetky bez ukladacej povinnosti. V správe sú uvedené aj nespl- 

    nené uznesenia z predošlého obdobia.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 38-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11. decembra  

    2017 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVI., I. a II.  
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    zasadnutí Zastupiteľstva TSK, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 7/2017 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január - jún  

    2018.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - v zmysle zákona je Plán kontrolnej činnosti  

    predkladaný polročne, kontrolná skupina vykonáva komplexnú  

    kontrolu v našich organizáciách raz za 3 roky. Materiál bol  

    15 dní pred rokovaním zverejnený, plán je možné doplniť  

    v priebehu obdobia.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 2-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11. decembra  

    2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  Plán kontrolnej činnosti 

    Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie január – jún 2018,  

    v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 8/2017 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

4. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.    

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Ozimová: - v zmysle zákona predložila vyhodnotenie  

    plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2017. 

    Plnenie bežných príjmov bolo vo výške 50,06% a bežné výdavky 

    boli v objeme 47,28% z rozpočtovanej sumy. Kapitálové príjmy  

    boli plnené na 0,74%, kapitálové výdavky boli čerpané na 1,97% 

    rozpočtovaného objemu. Čerpanie výdavkov na realizáciu inves- 

    tičných akcií úradu a organizácií TSK dosiahlo 3,95% z rozpoč- 

    tovanej sumy. Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách  

    Z TSK a v Rade predsedov.  

    Mgr. Smatana: - znepokojujúce je čerpanie rozpočtu v polož-  

    kách, kde je skutočné čerpanie nízke. Súčasné skutočné čísla  

    sú lepšie, navrhol zdôrazniť to pri schvaľovaní záverečného  

    účtu TSK. 

    p. predseda: - záverečný účet bude na májovom zastupiteľstve.  

    doc. Ing. Habánik, PhD.: - na fin. komisii sme sa podrobne  

    venovali vyhodnoteniu čerpania príjmov a výdavkov, členovia  

    upozornili na nízke čerpanie KV, čo sme si vysvetlili, teraz  

    je stav lepší. Materiál bol na komisii schválený. Ocenil  

    dobudovanie CSS Demy či zvýšenie príplatku pre nízkopríjmové 
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    skupiny zamestnancov. Plnenie rozpočtu sa vyvíja rovnomerne  

    a ku koncu roka bude čerpanie ako bolo plánované, s výnimkou  

    objektívnych náležitostí.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 40-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017  

    prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Vyhodnotenie  

    plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2017,  

    k čomu bolo prijaté   

     

       U z n e s e n i e  číslo 9/2017 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

5. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky   
         2018-2020.         _____ 

         Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Ozimová: - návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný.  

      Rozhodujúcim zdrojom je daň z príjmu FO. Zvýšený objem  

      rozpočtovaných výdavkov zohľadňuje hlavne valorizácia  

      platových taríf, zvýšenie osobného príplatku pre nízko- 

      príjmových a nepedagogických zamestnancov, a iné. Najviac  

      prostriedkov je na úsek vzdelávania a dopravy. Čerpanie KV  

      je hlavne na prípravné práce k implementácii projektov  

      z prostriedkov EU a na riešenie zhoršeného stavu ciest  

      v správe TSK. Súčasťou je aj Programový rozpočet, ktorý        

      obsahuje 11 programov. Materiál bol prerokovaný vo všetkých  

      komisiách a v Rade predsedov komisií, 15 dní pred dnešným  

      rokovaním bol zverejnený. Dodnes neboli podané žiadne  

      pripomienky.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 41-ZA, Zastupiteľ-     

      stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017 prerokovalo a  

      s c h v á l i l o  Rozpočet TSK na roky 2018 - 2020 v zmysle 

      predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté   

     

       U z n e s e n i e  číslo 10/2017 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

5. b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  

      Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020.   

      Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Horváth: - v zmysle zákona prekladá stanovisko  

      k návrhu rozpočtu, v ktorom hodnotí všeobecný pohľad, obsah 

      a súlad s platnou legislatívou. Materiál je spracovaný      

      prehľadne a vypovedajúco, obsahuje predpísané náležitosti  

      a návrh rozpočtu na budúci i nasledujúce roky. Bežný roz- 
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      počet – najväčšia časť je venovaná školstvu a doprave. 

      Najväčší objem tvoria daňové príjmy, veľmi ocenil, že  

      vedenie TSK i na rok 2018 našlo prostriedky na motiváciu  

      nízkopríjmových zamestnancov našich organizácií. Najväčším 

      výdavkom je dotácia pre SAD na zabezpečenie služieb verej- 

      nej prímestskej autobusovej dopravy, a spoločnými rokova- 

      niami sa snažíme vytvoriť objektívne podmienky pre čerpanie  

      ekonomicky oprávnených nákladov. Kapitálový rozpočet je  

      zložité nastaviť, požiadavky sú väčšie ako príjmy, je krytý 

      prebytkom rozpočtu a grantami. Príjmy z predaja majetku sú  

      reálne postavené a slúžia na financovanie kap. výdavkov.  

      Skonštatoval súlad návrhu rozpočtu s legislatívou a odpo-  

      ručil predložený návrh rozpočtu schváliť.  

      doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval za možnosť dôsledného 

      oboznámenia sa s návrhom rozpočtu, na Komisii školstva.  

      Pozitívne hodnotil odprezentovanie materiálu i odpovede 

      na otázky poslancov. Zdôraznil viacero tém: 1. Vzhľadom  

      na pozitívny vývoj príjmov rozpočtu navrhol do budúcna 

      zvýšenie doterajšieho objemu Participatívneho rozpočtu z 99 

      tis. eur, požiadal preto o širokú reklamu, aby sa čo 

      najviac záujemcov a komunít zapojilo do rozhodovania 

      o rozpočte.  

      2. V rámci Fondu podpory tématického vzdelávania mala  

      možnosť zapojiť sa každá škola. Rozhodnutím kraja bolo časť  

      prostriedkov rozpočtu škôl viazať pre tento účel, čo je  

      právom kraja. Za okres Partizánske sa zúčastnili obe  

      stredné školy. Rovnako navrhol zvýšenie objemu prostried-  

      kov a požiadal do budúcna, tak ako zaznel prísľub na komi- 

      sii i Rade predsedov, aby to boli prostriedky pre školy  

      naviac, ako tie, na ktoré majú zákonný nárok. Keďže podie- 

      lové dane dostávame na občana a v kraji máme aj stredné  

      školy, ktoré nie sú v pôsobnosti TSK, navrhol do budúcna  

      prostriedky poskytnúť aj pre stredné školy, ktoré nie sú  

      v pôsobnosti TSK, aby mohli byť všetci študenti súčasťou  

      tématického vzdelávania, nakoľko časť študentov si nemôže 

      dovoliť ísť na exkurzie pre nízky príjem v rodine.  

      Aktivitu mesta Partizánske ocenil aj p. minister Plavčan.  

      3. Pre rozdeľovanie zdrojov vo Fonde predsedu na podporu  

      rôznych organizácií sme schválili aj komisiu, okrem  

      právomocí p. predsedu. Navrhol, aby o časti prostriedkov 

      rozhodovali poslanci, resp. K-školstva alebo iný orgán,  

      ktorý by reprezentoval volebné obvody, a spolurozhodoval  

      o časti peňazí v rámci grantovej schémy na podporu kultúry, 

      mládeže a športu. Návrh podporuje aj predošlý predseda K-  

      školstva a prísľub bol daný aj na Rade predsedov.  

      Na záver poďakoval za volebný obvod Partizánske za prísľub 

      plnenia v nasledujúcom roku (aj na cesty).  

      p. predseda: - je za navýšenie Participatívneho rozpočtu,  

      možno už v máji pri zmene rozpočtu, podľa záujmu verej- 

      nosti. Fond podpory tématického vzdelávania podporil aj  

      na Rade predsedov, môžeme pripraviť aj pre iných zriaďova-  

      teľov. K rovnomernosti rozdelenia finančných prostriedkov  

      do okresov sa snažíme napĺňať požiadavky okresov, v meste  

      Trenčín ide viac prostriedkov do stredného školstva.  
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      PhDr. Škultéty: – predniesol 3 poznámky: – rešpektujúc 

      priority TSK – navýšenie platových taríf o 4% a zvýšenie  

      osobných príplatkov o 50 eur pre nízkopríjmových zamest- 

      nancov požiadal pre poslancov o dostatočný priestor na  

      naštudovanie materiálov – rozpočtu. Komisia RR nebola  

      uznášaniaschopná, aby sa to neopakovalo.  

      U kap. výdavkov ocenil zreálnenie súm, vďaka administrácii  

      riadiaceho orgánu rekonštrukcie ciest opäť prekladáme  

      na rok 2018.  

      Nakoľko je právo poslancov schvaľovať rozpočet, sme na po- 

      slaneckom klube Nezávislých poslancov poverili predsedu 

      klubu p. Božika, aby inicioval (v januári) stretnutie  

      poslaneckých klubov s predsedom TSK – k príprave návrhu 

      na ďalšie zastupiteľstvo - k určeniu finančných limitov  

      pre rozpočtové opatrenia predsedu TSK, nakoľko dnes sme bez 

      limitov.  

      p. predseda: - rozpočet bol vo všetkých komisiách, zverej- 

      nený včas, ešte pred ustanovením komisií. Komisia RR bola  

      jediná neuznášaniaschopná. K limitom - zo zákona je  

      právomoc poslancov robiť zmeny v rozpočte, ako rozpočtové  

      opatrenia, ale aby sme neohrozili chod úradu a nezvolávali 

      zasadnutia ku zmenám rozpočtu, priebežne boli doteraz  

      zverejnené v Knižnici poslancov s odôvodnením. Môžeme sa  

      stretnúť a pripraviť zmeny na január alebo v marci.  

      doc. PaedDr. Božik, PhD.: - mali sme poradu poslan. klubu 

      pred zastupiteľstvom, nikto nespochybňuje transparentnosť  

      rozpočtových opatrení, ale v praxi majú starostovia a 

      primátori isté limity.  

      doc. Ing. Habánik, PhD.: - ak má vzniknúť pracovná skupina 

      k tomuto návrhu, na úrovni predsedov poslaneckých klubov, 

      chce byť súčasťou tejto komisie ako predseda fin. komisie.  

      p. predseda: - ako predseda Finančnej komisie tam patríte.  

      Ing. Bagin: - ocenil prístup TSK k rozpočtu a úprimne  

      poďakoval za navýšenie osobných príplatkov o 50 eur pre za-  

      mestnancov, ktorí nedosahujú minimálnu mzdu, i v škol.  

      jedálňach. 

Podporil stanovisko p. Božika. Ako bývalý predseda komisie 

sa zasadzoval o istý finančný fond, aby okrem Fondu 

predsedu mali aj poslanci možnosť disponovať limitom na 

podporu mládeže, kultúry a športu, ktorá je podhodnotená, 

a rád by pracoval v takej skupine.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 7: 41-ZA, Zastupi-     

      teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11. decembra 2017 

      prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Stanovisko  

      hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018 

      - 2020. K uvedenému bolo prijaté  

  
                                                             U z n e s e n i e  číslo 11/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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p. predseda: - poďakoval za schválenie návrhu rozpočtu TSK, 

procesy môžu začať alebo pokračovať. Rozpočet je potrebný, 

kraj v roku 2013 bol v rozpočtovom provizóriu do roku 2014, 

a isté veci sa v ňom nedajú realizovať. Zmeny rozpočtu 

môžete robiť len vy, ako predseda mal kompetencie len 

v rámci rozpočtových opatrení. V májovej zmene rozpočtu 

môžeme dať ďalšie potrebné veci pre fungovanie kraja.  

  

 

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
 Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2017, ktorým sa mení  

 VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK č.  

 37/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových  

 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných  

 umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení  

 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo  

 náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo  

 fyzickej osoby.            

 Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odb.škol. a kult. 

 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 Ing. Hilčíková: - návrh je predkladaný z dôvodu valorizácie   

 tarifných platov o 4,8% od 1.1.2018 v zmysle podpísanej KZ 

 vyššieho stupňa na rok 2018, - z dôvodu zvýšenia platov nízko-  

 príjmových zamestnancov formou osobného ohodnotenia vo výške 

 50 eur pre každého nepedagogického zamestnanca od 1.1. 2018 

 zo strany TSK, ako aj na základe analýzy a objektivizácie 

 výšky dotácií pre školy a školské zariadenia, ktoré nezriaďuje 

 TSK, čím dochádza k úprave príspevkov pre školské zariadenia    

 v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a výšky dotácií pre cirkev-   

 ných a súkromných zriaďovateľov ZUŠ, jazykových škôl a škol.  

 zariadení. Návrh VZN bol 24.11.2017 vopred zverejnený. 

 V zákonnej lehote bola predložená 1 pripomienka p. Ďatelinku,     

 ktorý žiadal zmeniť v návrhu VZN sumu na individuálne 

 vyučovanie na ZUŠ. Pripomienke sa nevyhovelo, nakoľko výška 

 dotácie pre cirkevné a ZUŠ na individuálne vyučovanie vo výške 

 529,- eur na žiaka a rok je zobjektivizovaná na základe  

 analýzy výšky dotácií cirkevných a súkromných ZUŠ všetkých  

 krajov v SR, je stanovená v súlade s platnými predpismi  

 a vzhľadom na zdrojové možnosti TSK. Vyhodnotenie bolo  

 zapracované do dôvodovej správy v Knižnici poslancov.  

 Materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách. 

 p. predseda: - pre prijatie VZN treba 29 hlasov poslancov.  

 

      Na základe výsledku hlasovania č. 8: 37-ZA, 4-NEHLASO-    

 VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017 

 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 1/2017, v zmysle   

 predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 12/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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7. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho  
 samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.     

 Predkladala: Ing. Martina Lamačková-pov.riad.odboru reg.rozvoja 

 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 Ing. Lamačková: - zásobník je základným dokumentom pri tvorbe 

 rozpočtu TSK, obsahuje investičné a neinvestičné projektové  

 zámery v oblastiach v rámci kompetencií kraja, s využitím NFP 

 z OP Partnerskej dohody SR 2014-2020, programov územnej  

 spolupráce a rezortných ministerstiev. Bol schválený 23.11. 

 2015 a predkladáme jeho 2. aktualizáciu. Do zásobníka boli 

 zaradené nové projekty, vyradené boli ukončené projekty a   

 nerealizovateľné zámery. Je to otvorený dokument a pravidelne 

 aktualizovaný. TSK je úspešným žiadateľom, dosiaľ predložil 23 

 žiadostí, z 12 vyhodnotených žiadostí nám bolo schválených 11, 

 7 pre stredné školy splnilo podmienky odborného hodnotenia 

 a očakávame ich schválenie. Ostatné projekty sú v procese 

 odborného hodnotenia a pripravujeme ďalšie. 11 schválených 

 žiadosti je za 132 mil. eur. 

 p. predseda: - materiál v minulosti neexistoval, bol zostavený 

 v roku 2015, nevedeli sme odkiaľ prostriedky získať. Niektoré  

 výzvy meškajú, časť treba posunúť do ďalších rokov. 

 PhDr. Škultéty: - k zásobníku bola debata aj na fin. komisii,  

 nakoľko doplácame na to, ako riadiace orgány manažujú výzvy  

 a mnohé projekty prenášame do ďalších rozpočtov. Navrhol, aby   

 kraje dali najavo, že riadiace orgány nemôžu prenášať zodpo- 

 vednosť na mestá a kraje, napr. k budovaniu integrovaných 

 centier zdravot. starostlivosti nie je riadiaci orgán schopný 

 to definovať. Spýtal sa na korekcie 30 tis. v rámci projektu 

 s Riaditeľstvom silnic Zlín. kraja - cesta Červený Kameň. 

 Ing. Lamačková: - pripraví materiál k nahliadnutiu, čo bolo  

 vytknuté.  

 p. predseda: - platili sme viaceré korekcie.  

 doc. MUDr. Bielik, CSc.: - predniesol podnet – spracovať pre  

 poslancov tabuľku Zoznam projektov: - názov, adresnosť,  

 rozpočet a členenie podľa kategórií: - schválené, v čakaní,  

 a v zásobníku.  

 p. predseda: - požiadal p. Lamačkovú o spracovanie prehľadu  

 projektov a zverejnenie v Knižnici poslancov.   

 Mgr. Abramovičová: – v minulom období pripomienkovala v rámci    

 Cezhraničnej spolupráce opravu cesty po rodný dom M. R. 

 Štefánika v Košariskách, a poďakovala, že do Zásobníka sa 

 projekt dostal, k blížiacim sa výročiam tejto našej osobnosti.  

 

      Na základe výsledku hlasovania č. 9: 37-ZA, 4-NEHLASOVALI,  

 Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017 preroko- 

 valo a  s ch v á l i l o  aktualizovaný Zásobník projektových    

 zámerov TSK na obdobie 2014-2020, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 13/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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8. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  
 spôsobom na rok 2018.          

 Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: – pre informáciu novým poslancom uviedol, že TSK 

    je vlastníkom ciest v dĺžke 1488 km ciest II. a III. triedy,  

    na ktorých vykonáva údržbu SC TSK, zmluvne aj pre SSC na 301  

    km ciest I. triedy. V rozpočte TSK na rok 2018 je vyčlenených  

    5 mil. eur na opravy ciest, čo je viac o 1 mil. viac ako  

    v tomto roku. Na veľkoplošné opravy ciest je vyčlenených 455  

    tis. eur, celkovo TSK plánuje opraviť 51 km ciest II. a III.  

    triedy.  

    Ing. Mičega: - predniesol svoj prvý príspevok. Komisia  

    dopravy schválila doplnenie uznesenia k Plánu opráv ciest -  

    a v prípade úspory fin. prostriedkov po vykonaní procesu VO  

    zrealizovať nasledovné úseky ciest za okres Trenčín: 

    1. - úsek cesty III. triedy /1881 – Istebnícka ul. od križo-  

    vatky s miestnou komunikáciou ul. Matice slovenskej, po most-  

    ný objekt M 6302 pri Orechovskej pálenici 610 m,  

    2. - cesta III. triedy /1880 od okružnej križovatky pod sídl.  

    Juh na Soblahov, v dĺžke podľa objemu zostatku fin. prostried- 

    kov. Predložil návrh na zmenu uznesenia, nakoľko sa na tom  

    zhodla Komisia dopravy jednohlasne 8-ZA, uvedená zmena Plánu  

    opráv ciest nemá vplyv na rozpočet, nakoľko práce by mali byť 

    vykonané z úspory VO. Spýtal sa, či je to zapracované, ak nie 

    požiadal o zapracovanie návrhu za okres Trenčín.  

    p. predseda: - požiadal doručiť písomný návrh.  

    JUDr. Ing. Stopka, PhD.: - návrh p. Mičegu bol predložený  

    a schválený, ale nakoľko je rozpočet otvorený materiál a 

    nevieme ako sa nám podarí vysúťažiť, navrhol, aby sme sa k tomu 

    v priebehu roka vrátili a dnešný návrh neschválili.  

    PhDr. Škultéty: - požiadal o informáciu k tabuľkovej forme  

    Plánu, aby tam boli isté časové rámce, v akej fáze VO sa  

    projekt nachádza, vo fáze VO nie je dostačujúce, požiadal  

    aktualizovať pre poslancov podľa okresov.  

    p. predseda: - vieme z odboru dopravy počas roka poslať link 

    na vestník, v akom stave je proces VO. 

    MVDr. Svatík: - uvítal návrh kolegu. Rozpočet je schválený,  

    tiež je Trenčan a ako poslanci nie sme spokojní s rozdelením  

    financií na opravu a údržbu týchto ciest. Navrhol, aby sme sa  

    k tomu v máji pri rozpočte vrátili, a doplnili ďalšie cesty  

    za Trenčín. Požiadal v máji Trenčín podporiť.  

    Ing. Mičega: - reagoval na p. Svatíka, poďakoval za podporu,  

    ale nesúhlasí s presunom na máj, na komisii zahlasoval za roz-  

    počet aj za tento návrh. Svoje hlasovanie za rozpočet podmie-  

    nil podporou tohto pozmeňujúceho návrhu, nie je to korektné.  

    p. Dvonč: - na komisii sme sa dohodli, že investície budú  

    schválené len v prípade úspory financií, t.j. ak budú na to  

    fin. zdroje.  

    Ing. Trstnenský: - reagoval na p. Svatíka. Ak vzniknú úspory  

    z VO, aby sa definovali a na základe návrhu odboru dopravy  

    boli pridelené na opravu ciest. Prístup na komisii nie je  

    dobrý. Aj za Nové Mesto môže navrhnúť 10 úsekov. Ak bude  
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    prebytok, korektne ho rozdelíme na základe návrhu odboru p.  

    Plevu.  

    Ing. Marušinec: - návrh p. Mičegu nie je možné zrealizovať, 

    nakoľko nie je v rozpočte viac prostriedkov. Na komisii sa  

    sa treba o tom pobaviť, urobiť VO, definovať rozdiely  

    a vyčleniť prostriedky.  

    Ing. Mičega: – na p. Marušinca a Trstenského. Návrh nemá nič  

    spoločné s navýšením rozpočtu. Zo sumy 5 mil. je len 1,5%  

    na okres Trenčín. Z toho čo sa usporí, dá sa na Trenčín.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – nie je to dobrý začiatok.   

    Nedá sa robiť s podmieneným hlasovaním. Ak budú úspory na VO, 

    treba to korektne riešiť. Za okres PB sme tiež vyjadrili 

    nespokojnosť s položkami v rozpočte, ale vidíme ho komplexne, 

    niekto dostane viac na cesty, iný v zdravotníctve, alebo  

    v školstve. Prebytky treba riešiť korektne - na poslaneckých  

    kluboch a v komisiách. Aj v PB ukáže mnoho ciest, ktoré treba 

    urobiť. 

    PhDr. Škultéty: – treba sa zamyslieť, čo sa schvaľuje na komi- 

    siách, 8 ľudí to schválilo a dnes časť ľudí nesúhlasí.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - diskusia vznikla na poslaneckom 

    klube Nezávislých. Pán Mičega vystupuje po prvýkrát, návrh  

    bol v komisii schválený, komisia je poradný orgán zastupiteľ- 

    stva. P. Mičega mal požiadavku pre Trenčín, 1,5% bolo v minu- 

    losti aj pre Partizánske. Oslovil p. Mičegu, ak vzniknú úspory, 

    vrátime sa k tomu na komisii. Komisia by mala akceptovať to 

    čo raz schválila. Súhlasil s p. Škultétym, je dôležité  

    uvedomiť si, o čom hlasujeme na komisiách. Požiadal p. Mičegu  

    aby sme sa dohodli, že sa komisia k tomu vráti, a aby členovia  

    hlasovali rovnako. Spýtal sa na úsek cesty Brodzany-Bošany 

    a hranica s okresom Topoľčany, 32 km je od hranice k Bošanom,  

    alebo smer Brodzany-Krásno? Materiál mal byť po Rade upresnený  

    a nebol. V piatok sa s p. Dvončom zúčastnil rokovania o.z.  

    Prievidza a Partizánske na tému rýchlostných komunikácií R2  

    a R8. Avizoval, že o.z. prosia vedenie TSK a kompetentných –  

    – v Ružomberku, na Liptove, na východe i juhu Slovenska sa 

    robia demonštrácie a blokujú dopravu. Spýtal sa, či bude treba 

    aj v našom kraji blokovať cestu I/64 a I/9, vzhľadom na ich  

    kvalitu a tranzit, že sú popoludní preplnené. Má stanovisko KR  

    PZ v Trenčíne, zaslané aj TSK, o nevyhovujúcom stave cesty I/9,  

    ide o medzinárodnú tranzitnú cestu a treba sa tým zaoberať. I/9  

    sa dotýka aj okresu Partizánske v obci Hradište. Požiadal  

    o odpoveď, o ktoré úseky ciest na ceste medzi Brodzanmi  

    a Bošanmi sa jedná.  

    p. predseda: - križovatka 1753 Bošany, je to doplnené.  

    Nevie či blokácie pomôžu zlepšiť stav ciest, treba spoločne  

    vyvíjať úsilie, aby štát cestu zrekonštruoval, aj panelovku  

    Chocholná-Mníchova Lehota, k čomu sme veľa rokovali. Môžeme  

    rokovať pravidelne, za účasti MD SR, SSC, pri výstavbe cesty R2  

    a R8 to bude jedna z podmienok, keď bude odchádzať uhoľný  

    priemysel z hornej Nitry, budeme rokovať so spoločnosťami. Nie  

    je za blokovanie ciest. Ak je záujem, prizveme p. Božika aj  

    poslancov na rokovania. 

    Mgr. Abramovičová: - reagovala na výstup z Komisie dopravy, p. 

    Dvonč to dobre zhrnul, výstup bol za predložený Plán s tým,  
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    že ak budú úspory, zohľadnia sa požiadavky p. Mičegu.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - v knižnici si pozrel informácie.  

    Vo štvrtok sa zúčastnil s p. predsedom akcie v Partizánskom,  

    a odporučil mu cestu do Bratislavy smerom na Nitru a Bošany,  

    v zlom stave je aj úsek Nedanovce-Bošany, verí že sa dokončí  

    aj tento úsek. 

    doc. Ing. Habánik, PhD.: - rozpočet i návrh Plánu opráv ciest  

    sú témy na diskusiu a rôzne názory. Požiadal, ak kvantifiku-  

    jeme veci a čísla, aby sme boli korektní. 1,5% nie je číslo  

    pravdivé, zohľadňuje pomer rozdelenia opráv ciest z jednej  

    tabuľky. Pre Trenčín ide 27% prostriedkov kraja, na cestu  

    III/516 je 5,1 mil eur. Je za rekonštrukciu ciest, ktoré boli  

    spomínané na komisii dopravy, ale nevie si predstaviť, že  

    schválime materiál s tým čo ide do VO, a pod čiarou povieme,  

    že z úspor budeme opravovať to, čo nebolo súčasťou VO.  

    Navrhol počkať na ukončenie súťaže a v máji sa vrátiť  

    a aktualizovať tabuľku či rozpočet. Súhlasí s p. Trstenským  

    i Janasom, k úspore sa môžeme znovu stretnúť a úseky doplní- 

    me, zaujíma ho odborné hodnotenie tých, ktorí s tým pracujú. 

    MVDr. Svatík: - p. Habánik podporil návrh vrátiť sa k tomu, on  

    navrhuje vrátiť sa v máji a zaoberať sa Zásobníkom.  

    Ing. Mičega: – poďakoval p. Habánikovi, kolegovi za okres TN, 

    suma je vyše 28% zo sumy 455 tis. na veľkoplošné opravy, 1,5%  

    je v tabuľke. Spájať vlastné investície TSK 5 mil. a porovná- 

    vať so sumou 5 mil. na opravu Trenč. Teplá-Machnáč zo zdrojov  

    EU je neporovnateľné. Súhlasí že 28% je v H. Súči + Neporadza. 

    Ing. Mičega: – vychádzajúc z dnešnej diskusie, sťahuje svoj  

    návrh z rokovania. Poďakoval p. Božikovi, že kolegov nazval  

    harcovníkmi, ktorí ho nechali v tom a jeho návrh nebude mať  

    podporu, aj keď to bolo schválené, a komisia sa tým bude  

    zaoberať ďalej.  

 

      Na základe výsledku hlasovania č. 10: 36-ZA, 1-SA ZDRžAL     

 HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad- 

 nutí dňa 11.12.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený  

 Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom  

 na rok 2018, v prijatom   

 

       U z n e s e n í  číslo 14/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

9. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na I. polrok 2018.       

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - na I. polrok sú plánované 3 zasadnutia, k tomu  

    sú nastavené aj termíny rokovania Rady predsedov a komisií,  

    so začiatkom v januári. Na základe požiadavky p. Merašického  

    sme upravili čas rokovania Komisie LP o 13.30 h. 

    p. Halabrín: - uviedol 3 poznámky: – na januárové zastupiteľ– 

    stvo či sa očakáva voľba podpredsedov,  
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    – májové zasadnutia komisií sú chybne v utorok 23. 5.,  

      nakoľko je to pondelok,  

    – plánované zastupiteľstvo 16. júla je už v čase dovoleniek,  

      v minulosti bývalo začiatkom júla, aby nebolo veľa osprave- 

      dlnených.  

    p. predseda: - požiadal zmeniť v komisiách utorky na pondelky,  

    a na januárovom bude aj voľba podpredsedov. Júlový termín je  

    návrh, dôležité sú 3 termíny zastupiteľstiev na I. polrok 2018.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 11: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, 

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017 preroko- 

    valo a  s ch v á l i l o  predložený Plán činnosti zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2018, v prijatom   

 

       U z n e s e n í  číslo 15/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

10. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.    _ 
 

    MUDr. Oulehle: - nakoľko sú zdravotnícke zariadenia financo-  

    vané zo zdravotných poisťovní a v rozpočte sa s nimi nepočíta,  

    našu pomoc by sme mali zabezpečiť morálnou a právnou pomocou  

    pre nemocnice v správe TSK i neštátne zdravotnícke zariadenia. 

    Na Komisii soc. pomoci a zdravotníctva získal obraz o počte  

    ambulancií a lôžok v nemocniciach, nedodržiavanie minimálnej  

    siete spôsobuje dlhé čakacie lehoty na vyšetrenie, vyššími  

    požiadavkami na odborné ambulancie, demotiváciu a vyhorenie 

    lekárov a nedofinancovanie nemocníc od zdravotných poisťovní,  

    ktoré mesačne vytvárajú dlh, čím sú vylúčené z možnosti  

    podávania žiadostí financovaných z fondov EU. Poisťovne neza- 

    zmluvnili asi 500 lôžok v kraji, čo by bol vyšší príjem  

    do rozpočtu nemocníc. Tento stav zrejme vyhovuje poisťovniam  

    i Ministerstvu zdravotníctva, čo by však nemalo vyhovovať TSK  

    a mal by podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou  

    starostlivosťou, aby konal pre nedodržiavanie zákona  

    o minimálnej sieti.   

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - schádzame sa prvý krát na väčšom  

    pracovnom rokovaní. Poďakoval za priebeh rokovaní pred zastu- 

    piteľstvom a ocenil zámer zastupiteľstva, aby sme novelizovali  

    Rokovací poriadok a bod Interpelácie bol spojený s bodmi  

    Diskusia a Rôzne, aby sme naozaj samosprávu otvorili, i nad  

    rámec kompetencií kraja. Poďakoval za prístup, aby Diskusia  

    a Rôzne bola súčasťou programu zastupiteľstva.  

    p. predseda: - ako poslanci budete mať možnosť upraviť  

    Rokovací poriadok. MUDr. Oulehle dostane písomnú odpoveď,  

    spolu s p. Štefíkovou pripravíme podnet a dáme vám na vedomie. 

     

 
11. Záver.            

 

    p. predseda: - na záver poďakoval za dnešné ústretové rokova- 

    nie i diskusiu. Pozval prítomných na občerstvenie a spoločnú  
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    predvianočnú čašu vína. Ďalšie zastupiteľstvo sa zíde 29.1.  

    2018, komisie budú zasadať od 8.1.2018, Rada predsedov sa  

    zíde v pondelok, 15.1.2018. So želaním príjemných vianočných 

    sviatkov a načerpanie energie do nového roka zasadnutie  

    ukončil.   

    

 

Trenčín,  22. 12. 2017 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 I. overovateľ: doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc., v. r.  

                 

II. overovateľ: MUDr. Peter DAŇO, v. r.  

 

Mgr. Michal ŽITŇANSKÝ, LL.M., riaditeľ Úradu TSK, v. r.  

 

 

 

 
 

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

                                        predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 


