
Z a p i s n i c a   

zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 12. 6. 2019 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 
 

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

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVI. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

3. Slovo pre verejnosť.         
 

4. Návrh na schválenie Akčného plánu transformácie uhoľného 
regiónu horná Nitra.    

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

5. Diskusia – Rôzne.  
6. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
7. Záver.  

                         
 

     Na úvod dnešného výjazdového zasadnutia Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) privítal všetkých 

prítomných na pôde mesta Bojnice primátor mesta Bojnice PhDr. 

František Tám. Poďakoval za možnosť tohto rokovania v meste 

Bojnice a poprial poslancom úspešné rokovanie.  

Pri príležitosti zasadnutia Zastupiteľstva TSK v Bojniciach 

venoval Trenčianskemu samosprávnemu kraju výtvarné dielo – obraz 

mestského kostola s venovaním, ktorý odovzdal predsedovi TSK Ing. 

Jaroslavovi Baškovi.  

 

 

R o k o v a n i e: 

  

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

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

         Dnešné XVII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

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

    Jaroslav Baška, ktoré je monotematicky zamerané na problema-  

    tiku transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.  

    p. predseda: - na úvod poďakoval primátorovi mesta PhDr.  

    Támovi za milé privítanie v kúpeľnom meste Bojnice. 

    Privítal všetkých prítomných, osobitne poslanca NR SR RNDr.  

    Karola Galeka, MSc., ktorý sa venuje problematike uhoľného  

    regiónu horná Nitra.  
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    Ako sme sľúbili, že Akčný plán chceme prerokovať na hornej  

    Nitre, spolu s podpredsedom Úradu vlády pre investície a in-  

    formatizáciu (UPPVII) a zástupcami miest v okrese Partizánske  

    a Prievidza sa uskutočnili verejné vypočutia s prezentáciou   

    Akčného plánu v 4 mestách – Partizánskom, Handlovej, Novákoch  

    a Prievidzi. Na základe požiadavky poslancov hornej Nitry  

    zvolať zastupiteľstvo k návrhu Akčného plánu transformácie  

    uhoľného regiónu horná Nitra, sme zvolili práve mesto Bojnice. 

    Horná Nitra má dlhodobo prívlastok banícky región, smerovanie  

    energetickej politiky Európskej únie a vývoj v tejto oblasti  

    však prinášajú zásadné zmeny aj pre hornú Nitru. Tieto zmeny  

    treba starostlivo pripraviť a zosúladiť jednotlivé kroky  

    všetkých zúčastnených tak, aby smerovali k dosiahnutiu  

    spoločného cieľa - k úspešnej transformácii regiónu bez  

    tvrdých sociálnych a ekonomických dopadov. Preto je už viac  

    ako rok TSK spolu s ďalšími významnými aktérmi súčasťou tímu,  

    ktorý sa podieľa na príprave Akčného plánu transformácie  

    uhoľného regiónu horná Nitra.  

    Zároveň poďakoval miestnym samosprávam, Združeniam miest  

    a obcí okresu Prievidza a Partizánske a ďalším zúčastneným,  

    za prípravu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu       

    horná Nitra. Tento strategický dokument má byť nástrojom,  

    ktorý má určiť postupnosť a dôležitosť jednotlivých krokov. 

    Aktualizovaný dokument odprezentuje p. Ondrej Šebáň, zástupca 

    spracovateľa – PwC, s.r.o. Bratislava, ktorá vyhrala zákazku  

    od Európskej komisie, a ktorého príprava je financovaná  

    z Bruselu.  

 

         V rámci zvyšovania transparentnosti je aj dnešné  

    výjazdové rokovanie vysielané on-line na webovom sídle TSK.  

    Záznam bude zverejnený na webovej stránke TSK, v sekcii Úradná  

    tabuľa-Zasadnutia.  

    Z dnešného zastupiteľstva sa z celkového počtu 47 ospravedl- 

    nilo 17 poslancov, zatiaľ nie je prítomný p. Bublavý a p.  

    Máčeková. Vopred ospravedlnení sú: p. Bagin, Bielik, Cíbik,  

    Daňo, Fraňo, Habánik, Hajšová, Halabrín, Halinárová, Hemza,  

    Hvizdák, Janas, Maláň, Panáček, Steiner, Škultéty a Vaňo.  

    Celkove je prítomných 28 poslancov. 

    Pozvánka na dnešné rokovanie bola zaslaná a zverejnená 10 dní  

    pred dnešným rokovaním, materiály bolo vopred zverejnené  

    v intranetovej knižnici poslancov a na webovom sídle TSK.  

    Požiadal o písomné predloženie prípadných návrhov na zmenu.  

 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného XVII. zasadnutia boli  

    navrhnutí: I.  overovateľ: Ing. Peter Marušinec   

               II. overovateľ: Ing. Ladislav Matejka. 

    

    Nakoľko dnes nemáme hlasovacie zariadenie a budeme hlasovať  

    fyzicky zdvihnutím ruky, na sčítanie platných hlasov boli  

    určení skrutátori: Mgr. Kukučková, Mgr. Plánek, Mgr. Jánoš-  

    ková a Mgr. Bobák.    

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 28 poslancov, čím      

    bolo zasadnutie uznášania sa schopné. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 27-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12.6.2019 preroko- 

    valo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice podľa predlo- 

    ženého návrhu.       (viď uznesenie č. 299/2019/A) 

     

        Na základe výsledku hlasovania č. 2: 28-ZA, Zastupiteľstvo  

    TSK na svojom zasadnutí dňa 12.6.2019 prerokovalo a  s ch v á – 

    l i l o  program dnešného rokovania podľa pozvánky. 

    K obom uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 299/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVI. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

   Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Ing. Horváth: - na májovom zasadnutí Zastupiteľstva TSK bolo 

prijatých 41 uznesení, všetky bez ukladacej povinnosti, 

v plnení zostáva jedno uznesenie pre riaditeľov našich 

nemocníc k predloženiu odpočtu plnenia Ozdravných plánov, 

riaditeľ bojnickej nemocnice predloží konsolidačný plán.  

   Ostatné uznesenia sú dlhodobého charakteru k prebytočnému 

majetku. 

      

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 28-ZA, Zastupiteľstvo  

    TSK na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2019 prerokovalo  

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

    uznesení prijatých na XVI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  

    k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 300/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

3. Slovo pre verejnosť.         _ 

 

p. predseda: - podľa Rokovacieho poriadku prišli dve požia- 

davky o vystúpenie na dnešnom rokovaní, od p. Lenky Ilčíkovej, 

v mene o.z. Priatelia zeme-CEPA, Prievidza, na tému „zhodno-

tenie participácie verejnosti na tvorbe Akčného plánu a návrh 

participácie verejnosti na jeho ďalšej implementácii“.  

 

Druhým žiadateľom je pán Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie 

primátorky mesta Prievidza, ktorý požiadal o vystúpenie 

k bodu „Návrh na schválenie Akčného plánu transformácie 

uhoľného regiónu horná Nitra“ s príspevkom „Návrh na dopl-

nenie akčného plánu o zámer vytvorenia komunikačnej stratégie 

k aktivitám transformácie Hornej Nitry.“ 
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p. predseda: - spýtal sa oboch žiadateľov, či chcú vystúpiť 

v bode Slovo pre verejnosť, alebo až v bode 4.. 

p. Ilčíková: - súhlasila s vystúpením v tomto bode. 

Dnes vystupuje ako členka pracovnej skupiny pre prípravu 

a implementáciu Akčného plánu (AP), poďakovala za možnosť 

vystúpiť. Nosnou časťou AP je definícia pilierov 

transformácie, ktoré si želajú občania regiónu. V roku 2018 sa 

zúčastnila všetkých stretnutí miestnych pracovných skupín. 

Všetky 4 piliere – mobilita, ekonomika, udržateľnosť a životné 

prostredie a kvalita života, majú svoje opodstatnenie, 

s cieľom zvyšovať atraktivitu regiónu. Téma odlivu 

obyvateľstva je problémom všetkých uhoľných regiónov v Európe, 

hlavne z dôvodu poškodzovania zdravia obyvateľov banskou 

činnosťou. Predniesla aj volanie po nových cestách, v regióne 

je nedostatok financovania infraštruktúry. Prioritou by malo 

byť budovanie kapacít samospráv a ľudí, pre naplnenie vízie 

Akčného plánu. Výzvy na financovanie projektov by mali byť 

podľa potrieb regiónu. Akčný plán je pripravený na schválenie, 

následne treba pripraviť detaily. Participáciu miestnych 

potrebujeme aj po schválení AP, mali by sme mať možnosť tvoriť 

výzvy participatívne, spolu s riadiacimi orgánmi, t.j. možnosť 

ovplyvniť, ako budú výzvy koncipované, kritériá podporených 

projektov... Osobitne poďakovala dvom skupinám – predvídavým 

poslancom, ktorí v apríli 2018 miesto otvorenia ďalšieho 

ťažobného poľa uprednostnili život po uhlí, Opatovciam 

a všetkým členom pracovných skupín, ktorí tvorili obsah AP. 

Pre jeho realizáciu si treba želať vybudovanie dostatočných 

kapacít a výzvy na financovanie našich projektov. Uznesenie 

komponuje spomenuté body.   

p. predseda: - sme za participáciu verejnosti regiónu horná 

Nitra na projektoch a budú vychádzať z AP. Momentálne je 

otvorená výzva Efektívna verejná správa (EVS), kde TSK môže 

čerpať vyšší objem prostriedkov, a na júlovom zastupiteľstve 

bude predložený projekt, z ktorého budú financovaní ľudia     

na dodržiavanie a hodnotenie AP, aby komunita regiónu bola    

pri jeho realizácii. K návrhu p. Vlčku chceme aj komunikačnú  

stratégiu zaradiť do projektu EVS.  

 

 

4. Návrh na schválenie Akčného plánu transformácie uhoľného 
regiónu horná Nitra.         _ 

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

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    p. predseda: - materiál v krátkosti uvedie p. Lamačková,  

    potom odprezentuje AP p. Šebáň, následne dáme slovo p. poslan- 

    covi NR SR Galekovi, potom vystúpi p. Čičmanec, predseda ZMO  

    hornej Nitry a Mgr. Vlčko. V diskusii sa môžu vyjadriť aj  

    poslanci. 

    Ing. Lamačková: - uviedla materiál Akčný plán transformácie  

    regiónu horná Nitra. Horná Nitra je jedným z pilotných regió- 

    nov, zaradených do platformy transformácie, ktorá vznikla  

    v rámci iniciatívy Energetickej únie Európskej komisie.  
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    V zmysle záverov spoločného rokovania na TSK vo februári 2018  

    bola ÚPPVII spolu s TSK uložená úloha - vypracovať Akčný plán 

    transformácie regiónu hornej Nitry v súlade s uznesením vlády  

    SR č. 580/2018. AP bol spracovaný spoločnosťou Pricewater- 

    houseCoopers Slovensko, s.r.o. pre ÚPPVII, ako projekt finan-  

    covaný EK. Obsahuje východiská, piliere a opatrenia pre trans-  

    formáciu regiónu pre atraktívny a sebestačný región, a pre roz- 

    voj ekonomiky v súlade s čistým životným prostredím a prepo-  

    jením na ekonomické centrá. Súčasťou AP je zoznam indikatív-  

    nych projektov aktérov, ktoré predloží nasledujúci rečník.  

    Návrh uznesenia s dokumentom bol dnes predložený na medzire- 

    zortné pripomienkové konanie, v znení uznesenia pribudli nové  

    body - v návrhu uznesenia vláda  u k l a d á  podpredsedovi  

    vlády pre II, ministrovi  hospodárstva, ministrovi dopravy  

    a výstavby, podpredsedovi vlády a ministrovi ŽP, ministerke  

    školstva, podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva 

    a ministrovi práce, SVaR – identifikovať možné zdroje finan- 

    covania mimo zdrojov EŠIF pre jednotlivé opatrenia AP transfor-  

    mácie horná Nitra,  

    a novým bodom je bod B) 5., v ktorom rovnako všetkým uvedeným  

    vláda SR  u k l a d á  - pripraviť zoznam relevantných výziev  

    a zabezpečiť ich zverejnenie v jednotlivých OP v zmysle nasta- 

    venia možností čerpania prostriedkov z fondov EU v programovom  

    období 2014-2020, pre zabezpečenie implementácie AP. Ostatné  

    body návrhu uznesenia vlády prešli len zmenou formulácie. AP  

    definuje úlohy aj pre TSK ako hlavného aktéra transformácie,  

    ktoré sú dlhodobé, a zo strany TSK je treba záväzky prijať  

    a schváliť ich uznesením zastupiteľstva.  

    p. predseda: - požiadal p. Šebáňa o prezentáciu návrhU AP  

    vrátane zmien od 24.5..   

    p. Šebáň: - materiál je staršieho dáta, od marca prebieha  

    pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie 

    začína dnešným dňom, vysvetlí zmeny, ktoré nastali.  

         Naša spoločnosť bola zapojená do tvorby AP od októbra  

    2018, zanalyzovali sme súčasný stav, výzvy a problémy ktorým  

    čelí. Vysvetlil kľúčové témy – napr. čo môže znamenať útlm  

    ťažby a výroby energií pre nezamestnanosť v regióne, a aké  

    odvetvia môžu nahradiť tento výpadok v regióne. Útlm banskej 

    činnosti bude mať dopad na nezamestnanosť, ale väčší problém  

    je vývoj demografie. Nárast nezamestnanosti bude rozdelený  

    na niekoľko rokov. Problémom je aj starnutie obyvateľstva  

    a migrácia z regiónu. Treba sa postarať o ľudí, ktorí prídu  

    o prácu, časť ich pôjde do dôchodku, časť bude potrebovať  

    príspevky na trhu práce, banské priestory bude treba zrevi- 

    talizovať alebo uzavrieť. HN bane sú najväčším zamestnáva- 

    teľom v regióne, podobne ako Slovenské elektrárne, ale  

    v regióne máme ďalších 10 firiem. Chýba napojenie na diaľ- 

    nice, znečistenie ŽP a dopad na zdravie obyvateľstva, 55%  

    obyvateľstva žije v zhoršených oblastiach z hľadiska ŽP.  

    Na základe východísk sme definovali víziu rozvoja regiónu.  

    Problémy, ktoré treba riešiť sú pomoc baníkom, tvorba nových  

    pracovných miest, miest s vyššou pridanou hodnotou, čistejšie 

    ŽP, moderná energetika, kvalita života, infraštruktúra. Témy  
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    sme pretavili do definícií, čím má horná Nitra v budúcnosti  

    byť. AP je rozpracovaný do 4 základných pilierov. Dostali sme 

    asi 200 pripomienok od 25 subjektov, niektoré boli rozpraco- 

    vané v AP. Spracovaná technická štúdia navrhne riešenia  

    energetiky, bude mať odporúčajúci charakter, dodávka tepla  

    bude predmetom ďalších diskusií. Boli doplnené informácie  

    ohľadom výstavby dopravnej infraštruktúry, štruktúry zamest- 

    nancov HN baní Prievidza, AP nepočíta s rozširovaním 12.  

    ťažobného poľa v Novákoch, boli doplnené detaily indikatív- 

    nych projektov, je tam 215 projektov predkladaných mestami,  

    obcami, TSK, súkromného sektora, škôl. Doplnili sme aj sekciu  

    dobrých skúseností z iných uhoľných regiónov, ako inšpirácia  

    pre Slovensko. Ku zberu projektov sme zisťovali dopyt  

    po financovaní projektov a či máme nositeľov opatrení  

    pre dané piliere. Predložené projekty by mohli vytvoriť asi  

    10 tis. pracovných miest, z toho 30% by pokrylo potrebu  

    po zaniknutých pracovných miestach v baniach.  

    p. predseda: - spýtal sa, či boli rozdiely v materiáli  

    vysvetlené poslancom. Vypadli projekty mesta Partizánske  

    a projekty kúpeľov.  

    p. Šebáň: - všetko je zapracované vo verzii, ktorá išla  

    do medzirezortného pripomienkového konania.  

    p. predseda: - požiadal o vystúpenie poslanca NR SR Galeka.  

    RNDr. Galek, MSc.: - problematiku regiónu hornej Nitry  

    riešime od roku 2016, čo bolo aj vo volebnom programe SaS. 

    Tento región bol najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slo-  

    vensku, s vysokou invaliditou. V parlamente sme sa tomu  

    venovali 5x, spomenul 10 riešení pre hornú Nitru, hovorili  

    sme o potrebe znižovania výroby elektriny z uhlia v elektrárni 

    v Novákoch. Zdravie baníkov má byť prioritou a v prípade  

    choroby z povolania má byť spravodlivo nastavený systém od- 

    škodnenia. Treba chrániť termálne vody, je potrebné dobudovať  

    dopravnú infraštruktúru, nastaviť systém školstva a vytvoriť  

    podmienky aj pre rozvoj malého a stredného podnikania a cestov- 

    ného ruchu v kúpeľníctve. Všetko sa objavilo v AP transformá- 

    cie. Je rád, že sme v opozícii dokázali naštartovať proces.  

    Transformácia regiónu má byť nastavená v prospech ľudí v re- 

    gióne. Projekt Jaguar Expres mal za cieľ zrekonštruovať želez-  

    ničnú trať Prievidza-Nitra pre turistický ruch a investorov.  

    V transformácii budeme pokračovať. Prísľubom je HN deklarácia,  

    ktorú podpísalo viacero opozičných strán, pre nastavenie časo-  

    vého harmonogramu transformácie regiónu horná Nitra, transpa- 

    rentne pripraviť región pre budovanie infraštruktúry, hľadať 

    sociálne riešenia pre zamestnancov ťažobného priemyslu, zdra-  

    votnej starostlivosti a rekvalifikácie, využiť všetky dostupné  

    formy transformácie. Rok 2023 je rokom ukončenia výroby elek-  

    triny z domáceho uhlia, cieľom je rozvinutý región. Osobne  

    bude naďalej podporovať proces, aby žiadny bod z AP nebol vy- 

    nechaný, aby sa nezabudlo na žiadneho baníka, ktorý pracuje  

    pre túto súkromnú spoločnosť. Poďakoval za spracovanie AP,  

    boli sme s p. Baškom v diskusii, región má veľkú perspektívu,  

    poďakoval za možnosť vystúpiť.  

    p. predseda: - AP a transformácia uhoľného regiónu presahuje  
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    2-3 vlády. Je rád, že opozícia podporuje AP. Budúci rok sú  

    voľby, príde ďalšia vláda, bude záväzný aj pre ďalšie vlády.  

    Poďakoval za podporu. Požiadal o vystúpenie p. Čičmanca,  

    starostu obce Kocurany a predsedu ZMO hornej Nitry.  

    Ing. Čičmanec: - ZMO aktívne participovalo pri príprave AP.  

    5.2. bolo na TSK stretnutie za účasti p. Šefčoviča, boli  

    vytvorené 4 pracovné skupiny, ktoré pripravovali priority  

    k AP a takmer všetky boli zapracované do dokumentu. Poďakoval  

    predsedom pracovných skupín, p. Baškovi a TSK, ktorí boli  

    nápomocní. Dnes tu nie je nikto z UPPVII, poďakoval p.  

    Šimkovi, riaditeľovi odboru prierezových priorít za inten- 

    zívnu pomoc. AP bol prerokovaný aj s mestami a obcami regió- 

    nu – Handlová, Nováky, Prievidza. Materiál obsahuje aj  

    návrh uznesenia vlády SR, ktoré požiadal upraviť nasledovne:  

    Doplniť bod B.1  

    v spolupráci s Pracovnou skupinou pre prípravu a implementá- 

    ciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra zabezpe-  

    čiť realizáciu a monitoring Akčného plánu a vypracovať každo- 

    ročne aktualizáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná  

    Nitra vrátane indikatívneho zoznamu projektových zámerov. 
 

    Doplniť bod B.2  

    nastavenie možností čerpania prostriedkov z EÚ fondov v prog-  

    ramovom období 2014 – 2020, vrátane zabezpečenia participa-  

    tívnej prípravy výziev na financovanie projektov pre naplne- 

    nie Akčného plánu. 
 

    Doplniť bod B.3  

    nastavenie možností čerpania prostriedkov z EÚ fondov v prog-  

    ramovom období 2014 – 2020, vrátane zabezpečenia participa- 

    tívnej prípravy výziev na financovanie projektov pre naplnenie 

    Akčného plánu. 
 

    Doplniť bod B.4 ako B. 6 

    pripraviť inštitucionálne zabezpečenie implementácie Akčného  

    plánu transformácie regiónu horná Nitra do roku 2023 –  

    na základe návrhu priorít Partnerskej dohody a inštitucionál- 

    neho zabezpečenia jej implementácie, zadefinovať konkrétnych  

    nositeľov opatrení z Akčného plánu, vrátane úloh pri ich  

    napĺňaní, vypracovať priority pre jednotlivé roky implemen- 

    tácie Akčného plánu, dopracovať merateľné ukazovatele pre sle-  

    dovanie cieľov Akčného plánu. 

    Predniesol 4 návrhy na doplnenie uznesení, poďakoval za podporu 

    poslancom i TSK za možnosť participácie regiónu hornej Nitry. 
 

    p. predseda: - poďakoval za doplnenie návrhu uznesenia vlády  

    SR, ktoré išlo dnes do medzirezortného pripomienkového konania. 

    Požiadal p. podpredsedníčku, ktorá si osvojí predložený návrh. 

    PaedDr. Porubcová: - vzhľadom na Rokovací poriadok návrh Ing.  

    Čičmanca predkladá ako návrh pravicového klubu poslancov. 

    p. predseda: - v návrhu uznesenia zastupiteľstva budeme  

    definovať nositeľov úloh. 
 

    Mgr. Vlčko: - poďakoval za možnosť vystúpiť k téme ako zástupca 

    verejnosti, ktorej sa ako zamestnanec mesta dlhodobo venuje.  
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    Poďakoval p. predsedovi, že sa stotožnil s návrhom p. poslanca  

    Ďureje, aby bol dokument schvaľovaný na úrovni zastupiteľstva,  

    ktorý má podobnú váhu ako PHSR a navyše je to vládna stratégia.  

    Navrhol skvalitniť komunikáciu s verejnosťou a zabrániť šíreniu 

    nepravdivých fake news, preto požiadal do AP prijať úlohu, aby  

    TSK pripravil Komunikačnú stratégiu informovania verejnosti  

    o implementácii AP. Uviesť v nej konkrétne aktivity, rozpočet  

    a termín. Návrh uznesenia poslal p. Lamačkovej, požiadal o jeho  

    prednesenie niektorým z poslancov. Ocenil, že zastupiteľstvo  

    rokuje v regióne. Ak chceme, aby sa obyvatelia stotožnili  

    s návrhmi riešenia, je za to, aby sa čo najviac stretnutí  

    konalo priamo regióne.  

    p. predseda: - poslanci nemôžu uložiť županovi úlohu. Navrhol  

    vypracovanie stratégie zapracovať do bodu A) 3.: 

    - doplniť AP o zámer vytvorenia Komunikačnej stratégie  

    k aktivitám transformácie hornej Nitry.  

    V Zásobníku projektov je aj projekt TSK - v rámci OP EVV chceme  

    pripraviť túto Komunikačnú stratégiu, ale môžeme v rámci neho  

    aj zamestnať ľudí. Dohodneme sa na počte ľudí alokovaných 

    v Prievidzi, koľkí budú na stratégii pracovať ako zamestnanci 

    TSK, ak súhlasíte. 

    Navrhol doplniť do nášho uznesenia - dopracovať projekt EVV –  

    kde bude vytvorenie jednej zo stratégií. Budete oslovení,  

    ktorých ľudí by ste chceli zamestnať tu na hornej Nitre.  

    Mgr. Vlčko: - tiež navrhol do AP v bode 3. doplniť úlohy. 

    p. predseda: - predniesol znenie doplneného návrhu uznesenia: 

    s ch v a ľ u j e  

    strategický dokument Akčný plán transformácie uhoľného  

    regiónu horná Nitra, s nasledovnými pripomienkami: 

    3. Doplniť do akčného plánu zámer vytvorenia Komunikačnej  

    stratégie k aktivitám transformácie hornej Nitry.  
 

    Aj v indikatívnych projektoch bude projekt TSK, predložený 

    8.7. na zastupiteľstve, ktorý sa má podať do 30.9.2019.  

    Otvoril diskusiu. 

    Ing. Žiak: - poďakoval tvorcom AP, že brali na zreteľ infor- 

    mácie od ľudí z regiónu, samospráv, od zamestnávateľov.  

    Apeloval na vládu a TSK - použiť všetky dostupné finančné 

    prostriedky na infraštruktúru - cesty R2, R8, obchvat Prie- 

    vidze a modernizáciu železničnej dopravy.  

    Mgr. Ďureje, PhD.: - poďakoval za celý proces tvorby AP, 

    vyvrcholením bude odsúhlasenie na vláde SR, vyzdvihol kvalitu  

    indikatívnych projektov, ktoré boli za TSK predložené.  

    Poukázal na komunikáciu na MsZ Prievidza, kedy boli preroko- 

    vané indikatívne projekty mesta PD identické s tým, čo pred- 

    kladá TSK, ide aj o energetickú transformáciu a projekty  

    na znižovanie energetických nárokov budov a je rád, že neboli  

    napadnuté identické projekty TSK, ako na MsZ. Zatepľovanie  

    budov nesúvisí s transformáciou. AP je vízia pre náš región,  

    ak baníctvo skončí, máme v rukách dokument, čo pomôže zamest-  

    nať viacej ľudí. PwC zapracoval do AP prípad z regiónu Limburk,  

    kde do mesta prišli štátne inštitúcie, čím apeloval na p. pred-  

    sedu, ktorý je súčasťou vládnej koalície. Požiadal, aby prišla  
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    do regiónu celoslovenská inštitúcia, alebo presunúť oddelenie  

    Úradu TSK do nášho regiónu ku komunikačnej stratégii. Dlhodobo  

    sa venuje problematike VO TSK, ešte p. Žitňanský povedal, že je  

    problém nájsť ľudí na oddelenie právne a VO. Ak by bolo v Prie-  

    vidzi, nie je problém nájsť zamestnancov.  

    Indikatívne projekty v AP sú zamerané aj na opravu ciest II.  

    a III. triedy, 7.1.6.. Navrhol, aby sa tam objavila aj rekon-  

    štrukcia komunikácie z oblasti banského regiónu - cesta III.  

    triedy 1791 (kde sú situované 2 banské centrá). K železničnej  

    doprave – navrhol z nevyužívanej železničnej trate Prievidza-  

    Nitr. Pravno urobiť cyklotrasu, kde už ministerstvo pripravuje  

    liberalizáciu prevádzky pre súkromných prevádzkovateľov.  

    V materiáli PwC sa objavilo rozšírenie železničnej dopravy.  

    Súčasný model vlaky zadarmo by mal opodstatnenie. Trať je  

    potrebná, pre ŽSR by to do budúcna bolo strategické.  

    V uznesení sa píše, že žiadame vládu SR spolupracovať na tvorbe  

    energetickej koncepcie pre región hornej Nitry s EK a EIB.  

    Spýtal sa, či regionálna energetická koncepcia nie je zbytočná,  

    nakoľko legislatíva pozná len národnú a nie je to v uznesení  

    nadbytočné.  

    12. ťažobné pole je najdôležitejšie, pred rokom sme vychádzali  

    z materiálu ÚPPVII, že rok 2023 bude pre ťažobný priemysel  

    zlomový a AP nepočíta s 12. poľom, ďalšie postupy v 12.  

    poli sú irelevantné. Aj jeden z indikatívnych projektov spol.  

    HPP, ktorý by mal byť použitý, aby sa nerozširovali ďalšie  

    ťažobné polia, spomína rozhodnutie Rady 2010 o postupnom  

    útlme. Dnes máme strategický dokument, a môžeme zamestnať  

    omnoho viac, ako keby bolo otvorené 12. ťažobné pole. Uzne- 

    senie pre vládu SR ukladá MH SR a MŽP SR zmenu evidencie  

    zásob uhlia a ich prevod z bilančných na nebilančné zásoby,  

    v zmysle banského zákona. Bilančné sú využiteľné v súčas- 

    nosti. Bude treba zmeniť banský zákon a uhlie ktoré máme, by  

    sa už nemalo ťažiť. Ďalšia úloha – pripraviť zmenu právnej  

    normy na postupný útlm banskej činnosti bude uznesenie vlády  

    v rozpore s naším uznesením č. 95/2018, ktoré predkladal p.  

    Stopka a v III. časti deklaruje ochotu, ak prebehne EIA,  

    vrátime sa ku Zmenám a doplnkom UP. Navrhol zrušiť uznesenie  

    v III. časti – nakoľko budeme mať uznesenie vlády, AP a roz- 

    hodnutie Rady. Uznesenie vlády zaviaže ministerstvá ku zmene  

    legislatívy, aby rozširovanie banskej činnosti nebolo možné,  

    počkáme ako prejde uznesenie na vláde a potom predloží, aby  

    naše uznesenie nebolo zbytočne prijaté a TSK mal materiál  

    v súlade so zákonom alebo uznesením vlády.  

    Poďakoval kolegom, ktorí pred rokom pochopili, že máme pred  

    sebou zložitý proces a dnes sme na jeho konci, niektoré  

    procesy ešte musíme dotiahnuť.  

    p. predseda: - reagoval na vystúpenie. Nesúhlasí, aby bolo 

    oddelenie Úradu TSK vysunuté sem, ale v rámci projektu EVV  

    chceme zamestnať na TSK ľudí, aby riešili transformáciu  

    hornej Nitry, aby pracovali na Komunikačnej stratégii a par- 

    ticipácii verejnosti na hornej Nitre. Máme tu zariadenia TSK  

- RKC, HN knižnica, HN múzeum, sociálne zariadenia, stredné 
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školy, pribudne nová SZŠ v Prievidzi. K uvedenej ceste dáme 

hlasovať, môžeme ju doplniť do projektov, alebo zaktualizu-

jeme v roku 2020. 

    Mgr. Ďureje, PhD.: – ak to bude jediná požiadavka, chcel by  

    o nej hlasovať - III/1791 smer Lehota pod Vtáčnikom.  

    p. predseda: – navrhol zmenu uznesenia v bode B) 2.  

    žiadame vládu SR - spolupracovať na tvorbe energetickej  

    koncepcie pre región hornej Nitry s EK a Jaspers, ako  

    poradným orgánom EK. 

    Nakoľko nie je rozpracované čo s energetikou a teplom,  

    uznesenie Z TSK je na podporu tohto úsilia a spolupráce.  

    AP nepočíta s otváraním 12. ťažobného poľa, nevieme či je  

    uznesenie zbytočné, kontroluje ich p. Horváth, aj ich aktuál-  

    nosť. Počkáme na rozhodnutie vlády SR, ak bude nadbytočné,  

    môžeme sa k tomu vrátiť. 

 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - v diskusii rezonuje problematika 

    okresu PD aj okresu PE ako súčasť hornej Nitry. Reagoval  

    na otázku, či sú zapracované projekty mesta Partizánske, bolo  

    doplnených asi 14 projektov. Poďakoval p. predsedovi, úradu  

    a spracovateľovi, že boli plánované 3 verejné stretnutia, ale  

    stretli sme sa 4-krát aj na pôde nášho mesta. Na 12. ťažobné  

    pole reagoval vtedy aj p. riaditeľ odboru prierezových prio- 

    rít ÚPPVII. Komunikačná stratégia je dôležitá. Reagoval  

    na polopravdy zo sociálnych sietí, aj na kolegu p. Žiaka,  

    ktorý ako občiansky aktivista navštívil MsZ Partizánske  

    pre zastavenie prevádzkových pokusov, ktoré ako prvé k tomu  

    prijalo uznesenie, a následne som sa zúčastnil rokovania MsZ  

    v Prievidzi. Pokusy boli publikované ako neškodné, ale MŽP SR  

    následne potvrdilo, že emisie boli 10-násobne prekročené  

    maximálne povolené limity oxidu siričitého do ovzdušia.  

    Na pôde zastupiteľstva povedal, že si prácu baníkov váži  

    a bude presadzovať vznik kompenzačného fondu, aby 13,- eur  

    v dotácii boli refundované pre tých, ktorí si zatvorením baní  

    prácu nenájdu. Vtedy sa p. Takáč sa pýtal p. Januščáka, koľko  

    z tých zdrojov ide na mzdu baníkov, povedal 58 mil. eur.  

    Dotácia bola spomínaná aj p. Galekom. Ako sa skladáme na uhlie,  

    skladáme sa aj na iné, obnoviteľné zdroje energie. Neidenti-  

    fikovateľná stránka poukazuje na jeho osobu, že sa skladáme  

    aj na iné zdroje energie. Obnoviteľné zdroje neemitujú oxid  

    siričitý pre ovzdušie škodlivý. Ide o to, že 3000 ľudí môže  

    mať obavu, čo bude s nimi. Na sociálnych sieťach bol obvinený,  

    že je hrobárom baníctva a obuvníctva na Slovensku, pričom  

    v čase privatizácie ZDA mal 19 rokov. Ak tu sedí ten pán,  

    ktorý diskutuje na sociálnych sieťach, necíti za uvedené  

    zodpovednosť a zopakoval, aby sme zdroje ako spotrebitelia  

    platili ďalej. Bolo napísané, že Božik hovorí o likvidácii  

    baní a neponúka riešenia. Povedal, aby vznikol kompenzačný  

    fond. Požiadal, aby sa to tlmočilo pánovi, ktorý robí admi- 

    nistráciu stránky, a v prípade obviňovania šiel každý s vlast-  

    nou tvárou, aj na sociálnych sieťach. Mesto Partizánske 

    reagovalo vtedy ako prvé na aktivitu p. Žiaka. Na monotematic- 

    kom zastupiteľstve sme sa téme venovali podrobne. Mrzí ho, ak  
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    je niekto bezdôvodne ubližovaný. Horná Nitra potrebuje kvalitné 

    cesty. Zástupca SAV, ekonomickej sekcie p. Baláž v TV hovoril  

    o tom, že mestá na HN sa obzvlášť vyľudňujú. Nezamestnanosť 

    v oboch okresoch - PE i PD je pod 3%. Pamätá si na vystúpenie  

    lekárov na MsZ PE a PD, nepozná v meste rodinu, ktorá by sa  

    nestretla s onkologickým ochorením. V rozmere ekonomickej  

    budúcnosti má transformácia veľký dosah na tvorbu a ochranu ŽP. 

    Dôležitá je práca, dopravné spojenie, ale aj životné prostredie.  

    Poďakoval za návrh p. predsedu, že sa chceme venovať komunikač- 

    ným stratégiám, a budeme korektne a vecne informovať o cieľoch  

    transformácie AP. Za klub Nezávislých podporujeme návrh p. Čič-  

    manca a p. Porubcovej a ich poslaneckého klubu. Aj p. predseda  

    chce, aby nositelia úloh bol verifikovaní. Požiadal, aby disku- 

    sia k tejto téme nebola tendenčná, v záujme niekoho znevážiť,  

    a aby sa dehonestovaný mohol brániť.  

    p. predseda: - sociálne siete sú veľký problém, kde sa skrý- 

    vajú úplne iní ľudia a je ťažké reagovať. Zišla by sa legis-  

    latívna zmena, ako v Nemecku. Kompenzačný fond je globalizačný 

    fond EK, z ktorého bude môcť SR čerpať od roku 2021, je roz- 

    delený na aktívne (70%) a pasívne opatrenia (30% fondu, ak   

    baník odíde skôr do dôchodku). 

    PaedDr. Porubcová: - ocenila, že sa v zásobníku objavili  

    projekty na zvýšenie zdravotnej starostlivosti a NsP Bojnice. 

    Za svoj odbor školstva uviedla, že cesta transformácie vedie  

    cez vzdelanie. V prezentácii p. Šebáň uviedol, že do r. 2023  

    45% ľudí dosiahne dôchodkový vek. Spýtala sa, či máme údaj  

    o priemernom veku ostatných, či investovať do vzdelania ľudí  

    alebo do zmeny študijných a učebných odborov. Aby tu mladí  

    ostali, je strategický záujem zabezpečiť železničnú dopravu  

    k železničným uzlom, ktoré smerujú do Vrútok. Mladí ľudia  

    odchádzajú do škôl a čoraz menej sa vracajú domov, lebo cesta  

    je komplikovaná. Je za to, aby mali lepšiu cestu domov.  

    Navrhla vytvoriť tu aj nejakú fakultu univerzity, aby nemu- 

    seli odísť za vzdelaním a zostať tam. Dokument je dobrý  

    a zodpovedný, ale veľa energie treba venovať do vzdelania  

    pre tých, ktorí budú tvoriť región o nejaký čas, napr. f.  

    Brose chce vytvoriť centrum pre ľudí, ktorí sú z tohto  

    regiónu. Osobne tu žije celý život, mladým treba poskytnúť  

    zdravé prostredie, prácu i vzdelanie. Vyzvala k podpore ľudí, 

    ktorí do pracovného procesu nastúpia.  

    Ing. Miroslav Krčík, Prievidza: - zúčastnil sa všetkých  

    verejných prezentácií.  

    p. predseda: - požiadal hlasovať o umožnení vystúpenia p.  

    Krčíkovi.  

 

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

    stvo TSK  u m o ž n i l o  vystúpiť Ing. Krčíkovi na dnešnom  

    rokovaní. 

 

    Ing. Krčík: - nevystúpil by, keby p. Božik v Partizánskom  

    nepovedal to čo povedal, že kto by sa staral o baňu p.  

    Čičmanca. Kto sa staral, keď vtedy 9000 šičiek prišlo o prácu. 

    Vysvetlil som vám, že k 1.1.2019 bolo v Partizánskom vyše 11  
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    tis. žien, keby všetky odišli, je to rovnako ako počet baníkov  

    na hornej Nitre. Mrzí ho vyjadrenie, že ak mohlo prísť o prácu  

    9000 šičiek, je to to isté ak zatvoria bane. Požiadal, aby  

    také fake news nedával, môžete si pozrieť jeho vystúpenie  

    v Partizánskom na YouTube. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ak ste boli jediným zástupcom baní  

    na rokovaní v Partizánskom, tak ste asi vy autorom článku,  

    ktorý vyšiel na sociálnych sieťach, kde sa píše, ...bol som  

    na všetkých rokovaniach a jeden, ktorý ma tam otravoval bol  

    Božik.“ Bolo by správne, aby ste na tej stránke uviedli svoje  

    meno. HN bane boli privatizované ako zamestnanecká a.s.  

    a dnes je väčšinovým vlastníkom p. Čičmanec, je to správa  

    overiteľná a publikovaná. Zopakoval a svedok je p. predseda, 

    že bude hrdo platiť dotáciu na baníka v 1 MWh 13,- eur, aby  

    boli súčasťou fondu, lebo baníci si pomoc zaslúžia. Na mono-  

    tematickom zastupiteľstve povedal, že fake news sú klamlivé 

    správy, a osobne si dáva pozor na to, čo hovorí. Vo verejnej  

    politike nesie zodpovednosť za svoje slová a činy. Ak ho  

    niekto obviňuje z likvidácie obuvníctva v čase privatizácie  

    Mečiarovej a Dzurindovej vlády, ani jednej sa nezúčastnil,  

    nakoľko bol vtedy členom mládežníckej organizácie. V ZDA vtedy  

    pracovalo 11 tis. ľudí a jeho vplyv na proces bol nulový.  

    Vždy hovorí o pozitívach doby, požiadal ak hovoril niečo  

    klamlivé, že by sa malo čokoľvek likvidovať, aby dotačné  

    prostriedky boli vyčlenené na pomoc tým, ktorí náhodou ostanú  

    bez práce.  

    p. predseda: - bol by nerád, aby ste si tu vymieňali názory.  

    Spýtal sa, kto chce vystúpiť k Akčnému plánu. Je rokovanie  

    zastupiteľstva, nie otvorená debata, máme Rokovací poriadok.  

    Ukončil diskusiu.  

          Pred hlasovaním skomentoval návrh na uznesenie, ktoré sa  

    skladá z 2 častí. V bode A) s ch v a ľ u j e 

    strategický dokument „Akčný plán transformácie uhoľného regiónu  

     horná Nitra“ s nasledovnými pripomienkami: 

1. nakoľko na hornej Nitre je málo malých a stredných podnika- 
teľov, je dôležité aby bol zriadený Regionálny fond  

na podporu malého a stredného podnikania na hornej Nitre,  

    2. na verejnom prerokovaní v Novákoch pán z Lehoty povedal,  

       že máte problémy s pozemkovými úpravami, preto sme zapra-  

       covali, aby sa prioritizovali okresy PD a PE, 

    3. doplníme pripomienku p. Vlčka – Komunikačnú stratégiu  

    4. pripomienky k uzneseniu vlády SR, ktoré je súčasťou AP,  

       doplníme návrh p. Čičmanca,     

5.  p. Ďureje navrhol doplniť Zásobník indikatívnych projektov   
 o rekonštrukciu cesty III/1791, 
 

B) ž i a d a  
    1. vládu SR, zadefinovať konkrétnych nositeľov opatrení AP  

   na úrovni zodpovedných rezortných ministerstiev,  

   vrátane finančného a časového rámca plnenia opatrení  

   s dôrazom na: 

a) výstavbu rýchlostných komunikácií R2 a R8; 
b) modernizáciu železničnej dopravy; 
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    p. predseda: - v sobotu sa stretol s novým gen. riaditeľom 

    Železníc SR, v júni sa chceme spoločne stretnúť na TSK,  

    riešiť potreby v našom kraji. 

c) tvorbu nových pracovných miest a rekvalifikácií; 
d) sociálne zabezpečenie baníkov postihnutých útlmom  

             banskej činnosti; 

e) revitalizáciu území zasiahnutých banskou činnosťou; 
f) podporu inovácií. 

2. vládu Slovenskej republiky – spolupracovať na tvorbe  
           energetickej koncepcie pre región hornej Nitry  

           s Európskou komisiou a JASPERS, ako poradným orgánom  

           Európskej komisie; 

        3. vládu Slovenskej republiky – vyčleniť dodatočné finančné     

           prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

           a presunúť voľné alokácie finančných zdrojov jednotli- 

           vých operačných programov Partnerskej dohody na realizá- 

           ciu opatrení definovaných v Akčnom pláne transformácie  

           uhoľného regiónu horná Nitra v aktuálnom programovom  

           období 2014-2020; 

4. vládu Slovenskej republiky – pri príprave nového  
   programového obdobia 2021-2027 alokovať finančné  

   prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

   a európskych štrukturálnych a investičných fondov  

   na realizáciu opatrení definovaných v Akčnom pláne  

   transformácie uhoľného regiónu horná Nitra; 

5. na základe návrhu poslankyne PaedDr. Porubcovej – 

           vládu Slovenskej republiky – o vytvorenie podmienok  

           pre vznik detašovaného pracoviska fakúlt slovenských 

           univerzít. 

 

    p. predseda: - predniesol návrh na úpravu uznesenia vlády SR  

    v bode B)1.  

    Doplniť bod B.1  

    v spolupráci s Pracovnou skupinou pre prípravu a implementá- 

    ciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra zabezpe-  

    čiť realizáciu a monitoring Akčného plánu a vypracovať každo- 

    ročne aktualizáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná  

    Nitra vrátane indikatívneho zoznamu projektových zámerov. 
 

    Doplniť bod B.2  

    nastavenie možností čerpania prostriedkov z EÚ fondov v prog-  

    ramovom období 2014 – 2020, vrátane zabezpečenia participa-  

    tívnej prípravy výziev na financovanie projektov pre naplne- 

    nenie Akčného plánu. 
 

    Doplniť bod B.3  

    nastavenie možností čerpania prostriedkov z EÚ fondov v prog-  

    ramovom období 2021 - 2027, vrátane zabezpečenia participa- 

    tívnej prípravy výziev na financovanie projektov pre naplnenie 

    Akčného plánu. 
 

    Doplniť bod B.4 ako B.6 

    pripraviť inštitucionálne zabezpečenie implementácie Akčného  

    plánu transformácie regiónu horná Nitra do roku 2023 –  
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    na základe návrhu priorít Partnerskej dohody a inštitucionál- 

    neho zabezpečenia jej implementácie, zadefinovať konkrétnych  

    nositeľov opatrení z Akčného plánu, vrátane úloh pri ich  

    napĺňaní, vypracovať priority pre jednotlivé roky implemen- 

    tácie Akčného plánu, dopracovať merateľné ukazovatele pre sle-  

    dovanie cieľov Akčného plánu. 

 

    p. predseda: - požiadal hlasovať o 4 zmenách naraz, návrh si     

    osvojila p. podpredsedníčka Porubcová. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 28-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2019  p r i j a l o   

    predložený návrh Ing. Vojtecha Čičmanca na zmenu v návrhu  

    uznesenia vlády SR, ktorý si osvojila poslankyna Z TSK  

    PaedDr. Porubcová. 

 

    p. predseda: - na základe návrhu Mgr. Vlčku navrhol v bode 

    A) 4. doplniť do Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu  

          horná Nitra – zámer vytvorenia Komunikačnej stratégie   

          k aktivitám transformácie hornej Nitry.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 6: 28-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2019  p r i j a l o 

    uvedený predložený návrh Mgr. Alojza Vlčku, ako návrh predsedu  

    TSK Ing. Bašku.  

 

    p. predseda: - požiadal hlasovať v bode A) 5. o pozmeňujúcom návrhu  

    poslanca Mgr. Ďureje, PhD. – doplniť do Zásobníka indikatívnych 

    projektov rekonštrukciu cesty III/1791 smer Lehota pod Vtáčnikom. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 7: 28-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2019 prerokovalo 

    a  p r i j a l o uvedený poslanecký návrh Mgr. Ďureje, PhD.. 

  

    p. predseda: - predniesol návrh na zmenu uznesenia v časti B)  

    v novom znení:  B)  ž i a d a  

2. vládu Slovenskej republiky – spolupracovať na tvorbe ener- 

getickej koncepcie pre región hornej Nitry s Európskou komi-  

komisiou a JASPERS, ako poradným orgánom Európskej komisie; 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 8: 28-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2019  p r i j a l o   

    uvedený predložený návrh p. predsedu TSK.  

 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 9: 28-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2019 prerokovalo  

    a na základe návrhu poslankyne PaedDr. Porubcovej 

    B) ž i a d a  

       5. vládu Slovenskej republiky – o vytvorenie podmienok  

          pre vznik detašovaného pracoviska fakúlt slovenských  

          univerzít. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 10: 28-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí v Bojniciach dňa 12. júna 2019  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh uznesenia  

    ako celok, so zmenami a doplnkami, v zmysle predložených  

    pozmeňujúcich návrhov. K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo  

    prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 301/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

5. Diskusia – Rôzne.           

 

- v tomto bode nebol predložený žiadny príspevok.  

 

 

6. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

- v tomto bode nebol predložený žiadny príspevok.  

 

 

 7. Záver.            

 

    p. predseda: - poďakoval všetkým za účasť na dnešnom výjaz-  

    dovom zasadnutí Zastupiteľstva TSK, venovanom Akčnému plánu  

    pre transformáciu uhoľného regiónu na fungujúci región,  

    poďakoval za predložené zmeny k uzneseniu, ktoré boli akcep-  

    tované a schválené. Verí, že to čo sme schválili a čo prijme  

    vláda SR, bude aj dodržiavané, Akčný plán bude každoročne  

    vyhodnotený a transformácia bude úspešná.  

    Ďalšie plánované zasadnutie zastupiteľstva bude 8. júla 2019 

    na TSK, v programe je asi 15 bodov, materiály obdržíte  

    najneskôr v piatok. V pondelok začínajú komisie, Rada pred- 

    sedov sa zíde 24.6.2019. Odovzdal záverečné slovo primátorovi 

    mesta Bojnice p. Támovi. 

    PhDr. Tám: - na záver poďakoval všetkým za účasť a poprial  

    šťastnú cestu domov.   

     

Bojnice,  17. 6.2019 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 
 

 I. overovateľ: Ing. Peter MARUŠINEC, v.r. 

                

II. overovateľ: Ing. Ladislav MATEJKA, v.r.  

        

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

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


