
Z á p i s n i c a   

z XIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 13.7.2015 

 

 

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 XII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-vedúci odd. práv., SMaVO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v k.ú. Trenčín, LV č. 3855  

a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.  

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena stavby 

„Vodovodná prípojka" na pozemku KN-C parc. č. 5560/1, k.ú. 

Prievidza, vo vlastníctve TSK, v správe Hornonitrianskeho 

múzea v Prievidzi.       

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena stavby 

"Vodovod Malejov" na pozemkoch registra "C" p.č. 7082, 

9306/1, 9966/2, 10334/1, 10334/2 a pozemkoch registra "E" 

p.č. 7157, 9995 k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve TSK,  

v správe Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín,  

na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu pre Mesto Myjava.    
           

 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

    Gymnázia, Jablonská 5, Myjava, so sídlom Jablonská 5,  

    907 01 Myjava.  

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

 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    TSK na obdobie júl - december 2015.     

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK  

    a prijatých opatreniach.                         

    Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici - riaditeľ Ú TSK 
 

 7. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

 8. Záver. 
 

 

R o k o v a n i e: 
 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice 

    a programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
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         Dnešné XIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal rektora Trenčianskej  

    univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., ako  

    aj všetkých prítomných. Oznámil overenie zápisnice  

    z májového zasadnutia zastupiteľstva 18.5.2015.  

    Z poslancov zastupiteľstva sa vopred ospravedlnili: Mgr.  

    Tám, Ing. Máčeková, doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD., Mgr.  

    Abramovičová, MUDr. Steiner, Ing. Hort, Mgr. Bočincová,  

    Mgr. Bublavý a PhDr. PaedDr. Novotná.  

    Doc. MUDr. Bielik, CSc., JUDr. Macháčková, Ing. Marušinec 

    a MUDr. Cíbik, PhD. ohlásili neskorší príchod.  

          

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  

       I.  overovateľ: Ing. Pavol BAGIN 

       II. overovateľ: Mgr. Renáta KAŠČÁKOVÁ.  

 

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 31 poslancov, čím  

    je zasadnutie uznášania sa schopné.  

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 31-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13.7.  

    2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

    podľa predloženého návrhu.          (viď uznesenie č. 277/A) 

 

    Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku  

    Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho  

    zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  

    a Mgr. Veronika Rezáková.  

 

    p. predseda: - predniesol návrh na doplnenie programu  

    v bode 7. - Vzdelávací a výskumný potenciál univerzity   

    v strategickom rozvoji TSK, ku ktorému vystúpi pán doc.  

    Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor Trenč. univerzity A.  

    Dubčeka v Trenčíne. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 33-ZA,    

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13.7.2015  

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

    Zastupiteľstva TSK 13.7.2015, s doplnením na základe návrhu  

    p. predsedu. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 277/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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    Ing. Horváth: - na zasadnutí 18.5.2015 bolo prijatých 20  

    uznesení, bez ukladacej povinnosti. Zostali len uznesenia  

    dlhodobé, zväčša majetkového charakteru. K petícii občanov  

    hornej Nitry bol zaslaný list ministrovi financií, na  

    základe návrhu poslanca Dr. Božika, PhD. bol zaslaný list p.  

    ministrovi zdravotníctva a na návrh poslanca Ing.  

    Trstenského bol tiež zaslaný p. ministrovi.  

    Podal aj dve informácie: 

1. Informoval k zákonu 307/2014, ktorý je ochranou 
oznamovateľa z radov zamestnancov, ak tento nahlási nejakú 

nekalú činnosť riaditeľa našej organizácie. O spracovanej 

smernici informoval aj vedúcich zamestnancov úradu, je 

zverejnená v knižnici. Manažéri našich organizácií boli 

povinní oboznámiť svojich zamestnancov s dokumentom. 

Informáciu podáva aj pre poslancov zastupiteľstva.  

    2. Z poverenia predsedníčky Komisie na ochranu verejného  

       záujmu informoval o zasadnutí komisie, ktorá vyhodnotila  

       všetky odovzdané majetkové priznania. Nakoľko boli  

       zistené chybné detaily, osloví vás predsedníčka komisie.  

       Ide napr. o dodanie skráteného majetkového priznania  

       k úplnému, a naopak. Pošleme poslancom e-mailom obe  

       tlačivá.  

    p. predseda: - smernica platná od 1.7. platí pre všetky  

    organizácie v zriaď. pôsobnosti, vyplýva zo zákona  

    o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, na sam. krajoch  

    je kompetencia zverená hlavným kontrolórom.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 34-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13. júla 2015 prerokovalo  

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

    uznesení prijatých na XII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  

    v prijatom  

     

      U z n e s e n í  číslo 278/2015 

     (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-vedúci odd. práv., SMaVO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v k.ú. Trenčín, LV č. 3855 a 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o nehnuteľnosť – 1-izbový 

byt v Trenčíne, v správe Gymnázia Ľ. Štúra, ktorý bol ako 

služobný pre inštruktorov angl. jazyka a v súčasnosti nie 

je potrebný, čím sa stal prebytočný. Navrhujeme odpredaj 

formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), znalecká hodnota 

je 20.700,- eur.  
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     Na základe výsledku hlasovania č. 4: 34-ZA, 1- 

       NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa   

       dňa 13.07.2015 prerokovalo a   s ch v á l i l o   

       1. trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku TSK (stavieb)  

          v správe Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín,  

       2. spôsob odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou  

          OVS 

       3. súťažné podmienky pre OVS „Predaj nehnuteľností –  

          jednoizbový byt č. 39 v bytovom dome súp. č. 1711 

          na Ul. Považskej v Trenčíne“, v prijatom 

 

      U z n e s e n í  číslo 279/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena stavby  

       „Vodovodná prípojka" na pozemku KN-C parc. č. 5560/1,  

       k.ú. Prievidza, vo vlastníctve TSK, v správe  

       Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.         

   

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o vodovodnú prípojku pre  

       plánovanú výstavbu rod. domov v prospech 4 oprávnených  

       osôb, bola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve, zriadenie  

       vec. bremena za znaleckú odplatu podlieha schváleniu  

       v zastupiteľstve.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 35-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13.07.2015  

       prerokovalo a  s c h v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena (vodovodnej prípojky) v prospech oprávnených  

       z vecného bremena, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

     

      U z n e s e n i e  číslo 280/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena stavby 

       "Vodovod Malejov" na pozemkoch registra "C" p.č. 7082,  

       9306/1, 9966/2, 10334/1, 10334/2 a pozemkoch registra "E"  

       p.č. 7157, 9995 k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve TSK,  

       v správe Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín,  

       na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu pre Mesto Myjava.  

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: -  ide o zriadenie vec. bremena  

       na viacero pozemkov v správe SC TSK, odplata bola určená   

       znaleckým posudkom.   
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            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 35-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13.07.2015  

       prerokovalo a  s c h v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena stavby "Vodovod Malejov" v prospech oprávneného  

       z vecného bremena, ktorým je Mesto Myjava – v zmysle  

       predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

                         U z n e s e n i e  číslo 281/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

    Gymnázia, Jablonská 5, Myjava, so sídlom Jablonská 5,  

    907 01 Myjava.            

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - Gymnázium Myjava požiadalo TSK o úpravu  

    zriaďovacej listiny v čl. 3 - doplnenie činnosti „príprava      

    žiakov v 5-ročnom bilingválnom vzdelávacom programe“,  

    a opravu súpisného čísla sídla organizácie na „Jablonská  

    301/5.“  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13.07.2015  

    prerokovalo a  s c h v á l i l o  s účinnosťou od 01.09.2015  

    Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Gymnázia Myjava, v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

                         U z n e s e n i e  číslo 282/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    TSK na obdobie júl - december 2015.         

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - v zmysle zákona predložil návrh Plánu  

    činnosti ÚHK na polrok, materiál bol zverejnený, neprišli  

    žiadne pripomienky a návrhy. Cyklus kontrol v našich  

    organizáciách je 3-ročný, materiál je možné doplniť.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 8: 33-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    13. júla 2015 prerokovalo a  s c h v á l i l o   Plán  

    kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl - december 2015. 

    K uvedenému bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 283/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK  

    a prijatých opatreniach.                                

    Predkladal: Mgr. Juraj Gerlici - riaditeľ Ú TSK 

     

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Gerlici: - v mesiacoch február až apríl t.r. vykonal  

    NKU SR kontrolu rozpočtu, výsledkov hospodárenia TSK  

    a plnenia prijatých opatrení z predošlej kontroly v roku  

    2012. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014, spracovaný  

    protokol o výsledku hospodárenia bol zverejnený na stránke  

    NKÚ SR. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo Príkazom  

    predsedu TSK prijatých 15 opatrení, splnené už sú  4.  

    O prerokovaní správy zastupiteľstvom a prijatých  

    opatreniach bude predseda NKÚ SR informovaný zaslaním výpisu  

    uznesenia zo zastupiteľstva. 

    p. predseda: - za zistené nedostatky po prvý krát v histórii  

    siahol 3 zamestnancom na mzdu, 2 tu už nepracujú.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    13.07.2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  

1. Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK, 
2. Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou hospodárenia TSK, k čomu bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 284/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

  

7. Vzdelávací a výskumný potenciál univerzity v strategickom  

   rozvoji TSK.           

   Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor  

               Trenč. univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 

       

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   doc. Ing. Habánik, PhD.: - v úvode poďakoval za možnosť  

   vystúpenia, poďakoval za podporu a dobrú spoluprácu  

   univerzity s vedením TSK na čele s Ing. Baškom, aj za  

   spoluprácu so Zastupiteľstvom TSK.   

   Univerzita pôsobí už 18 rokov v našom regióne a za ten čas  

   pripravila viac než 18.800 absolventov, ktorých nezamest-  

   nanosť po prvom roku ukončenia štúdia je menej ako 5%.  

   Prepojenie vzdelávania s praxou prebieha na rôznych  

   úrovniach. Študenti v 4. a 5. ročníku sú celý semester  

   v praxi v podnikoch. V rámci Operačného programu Výskum  
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   a vývoj sme preinvestovali viac ako 10 mil. Eur, pre  

   otvorenie viacerých centier výskumu, resp. excelentnosti.  

   Boli sme úspešní aj v medzinárodnom projekte pre budovanie  

   Centra pre povrchové úpravy skiel, pripravujeme Memorandum  

   pre obdobie 2014-2020, plánujeme vytvoriť 25 špecializovaných  

   pracovných miest pre výskumníkov.  

   Univerzita má akreditovaných 26 študijných programov I., II.  

   a III. stupňa, sme v procese komplexnej akreditácie,  

   predložili sme 24 programov, v júli-auguste očakávame  

   hodnotenie. Vytvorili sme Študentské centrum, založili sme  

   univerzitné rádio Trench Town, nadviazali sme spoluprácu 

   s TSK. Pre študentov sme pripravili mobilnú aplikáciu  

   Univerzita v mobile, pre prvákov to bude aplikácia Zoznamka,  

   pre zoznámenie sa s univerzitou, od septembra zavádzame  

   systém na podporu medzinárodných mobilitných programov –     

   podstatná časť študijných materiálov je zverejnená v angl.  

   jazyku. Je založená Univerzita tretieho veku a Trenčianska  

   detská univerzita. Poďakoval za pozornosť a možnosť  

   vystúpenia. 

   p. predseda: - poďakoval za poskytnuté informácie. Osobne  

   často navštevuje univerzitu, v minulosti čelila rôznym 

   škandálom, ktoré boli spôsobené zlými manažérskymi rozhod- 

   nutiami, aj podnikateľské subjekty si chvália študentov 

   univerzity. Podporil p. rektora v činnostiach, ktoré robí 

   pre univerzitu a verí, že akreditácia dopadne dobre,  

   univerzita bude naďalej fungovať a nezamestnanosť absolventov 

   bude klesať. Chceme vám pripraviť dobrých študentov zo  

   stredných škôl.  

   doc. PaedDr. Božik, PhD.: – poďakoval tiež za tento bod  

   programu rokovania. Vyjadril spokojnosť so započatím správnej  

   cesty univerzity, po rôznych škandáloch. Absolventi strojár-  

   skych odborov majú uplatnenie na trhu práce, aj v iných   

   krajoch, v nemeckých firmách. Želáme si, aby bola univerzita  

   naďalej úspešná ako doteraz. 

   PhDr. Škultéty: – spýtal sa, či p. rektor vidí perspektívy  

   dlhodobého rozvoja a produkovania absolventov aj v oblasti  

   spoločenských vied. 

   p. rektor: - vychádzame z priemyselnej základne v regióne,  

   väčšina akreditovaných študijných programov sú technicky  

   orientované, máme spracované dve analýzy – uplatnenia  

   absolventov na trhu práce a rozvoja nových študij. programov.  

   50% absolventov má záujem o prácu v Bratislavskom regióne  

   alebo v zahraničí. V kraji máme cez 40 stredných škôl, chceme 

   sa stretnúť s ich riaditeľmi. Máme spoluprácu so SOŠ Pod  

   Sokolicami.  

   Ku spoločenským vedám, ako je politológia – sú tu požiadavky 

   trhu práce a plnenie kritérií komplexnej akreditácie.  

   Chýba nám plnenie jedného kritéria – oblasti výskumu,  

   Pracovisko politológie a Fakulty sociálno-ekonomických  

   vzťahov tieto spĺňa, kvantitatívne kritériá musíme splniť.  

   Mgr. Michalec: - na Fakulte priemyselných technológií sme  

   viedli zápas za zachovanie fakulty. Spýtal sa, či  

   predpokladáte zmeny v najbližších 5 rokoch, aká je vaša  
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   vízia a opatrenia. Pôsobenie p. rektora vníma ako pozitívne,  

   spýtal sa, či má univerzita vlastné priemyselné vzory,  

   autorské práva, patenty, alebo výsledky publikačnej či  

   vedeckej činnosti. 

   p. rektor: - fakulta je od roku 2005 hodnotená v prvej  

   desiatke technických fakúlt a o absolventov je záujem. Má 

   previazanosť na Continental Matador, internáty by vyžadovali  

   modernizáciu, snažíme sa o to projektami. Chceme dobudovať  

   Centrum pre testovanie a diagnostiku materiálov.  

   Patenty sú evidované na patentovom úrade, zriadili sme  

   Centrum transferu technológií. Rastie spolupráca medzi   

   univerzitou a priemyslom. Prijali sme smernicu na ochranu  

   duševného vlastníctva.  

   Mgr. Michalec: - ktoré sú najaktívnejšie fakulty univerzity  

   na tomto poli?  

   p. rektor: – centrum Vitrum Laugaricio má len doktorantské  

   štúdium, je to spoločné pracovisko univerzity, priemyslu  

   a Ústavu akadémie vied, potom Fakulta zdravotníctva, Fakulta  

   priem. technológií a FSEV.   

   p. predseda: - predniesol návrh uznesenia. 

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 1- 

   NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

   13.07.2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  

   informáciu doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., rektora 

   Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne –  

   ku Vzdelávaciemu a výskumnému potenciálu univerzity 

   v strategickom rozvoji Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   K uvedenému bolo prijaté  

        

         U z n e s e n i e  číslo 285/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

8. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

   PhDr. Škultéty: - uznesením z 30.3.2015 sme odporučili  

   predsedovi TSK riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu     

   nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK formou manažérskej  

   zmluvy, ktorej návrh mal byť predložený na nasledujúce  

   zasadnutie zastupiteľstva. Spýtal sa aký je stav, nakoľko  

   materiál zatiaľ nebol predložený.  

   p. predseda: – pripravujeme návrh manažérskej zmluvy,  

   zastupiteľstvu by mohla byť predložená koncom augusta,  

   začiatkom septembra, možno aj na osobitnom zasadnutí. 

 

   doc. PaedDr. Božik, PhD.: – minulý rok v októbri došlo  

   k havarijnému stavu na Spojenej škole v Partizánskom, budova  

   je oplotená, o dva a pol mesiaca bude výročie školy, spýtal  

   sa, kedy sa dá očakávať rekonštrukcia. 
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   p. predseda: – pripravuje sa verejné obstarávanie, financie  

   boli schválené, po verejnom obstarávaní sa bude realizovať  

   oprava školy.  

 

   Mgr. Kaščáková: – požiadala na septembrové zastupiteľstvo  

   o informáciu o počte žiakov, ktorí hľadali uplatnenie  

   na stredných školách v TSK, aký je stav konkrétne, koľko bolo  

   prijatých domácich, cezpoľných, odovzdá podrobne písomne.  

   p. predseda: - Ing. Hilčíková má údaje, popri VZN sa robí  

   nová stratégia odborného školstva, odpovieme písomne. 

 

   Mgr. Michalec: - v Púchove prebieha rekonštrukcia železnice,  

   akcia spadá do rezortu ministerstva dopravy, TSK by mal nájsť  

   cestu ku spoločnému postupu vo veci železničného podchodu  

   v časti Kolonka. Je využívaný pre prímestskú dopravu, 

   situácia je vážna a je potrebné rokovať aj s ministrom  

   dopravy SR, ako o vyvolanej investícii alebo inak, ale  

   do budúcna riešiť tento problém v spolupráci s mestom  

   a vyčleniť zdroje na úpravu podjazdu, pre hlavného  

   zamestnávateľa v Púchove – Continental Matador.   

   p. predseda: - zväčšenie – svetlá výška podchodu je dlhoročný  

   problém. 

   - požiadal dnešné 4 interpelácie predložiť písomne. 

 
 

 

9. Záver.             

 

   p. predseda: - na záver poprial všetkým príjemné dovolenky  

   a prázdniny. Nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva by malo  

   byť podľa plánu 28.9.2015, ak dovtedy nebude mimoriadne  

   k manažérskej zmluve. Pozval prítomných na krajské oslavy 71.  

   výročia SNP – 29.8.2015 o 16.00 h na Jankovom Vŕšku v Uhrovci  

   a na Deň otvorených dverí 1. októbra 2015 na Úrade TSK.  

   Poďakovaním za účasť a pekný priebeh rokovania zasadnutie  

   ukončil.  

              

 

Trenčín,  15.7.2015 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 I. overovateľ: Ing. Pavol BAGIN, v.r.   

 

II. overovateľ: Mgr. Renáta KAŠČÁKOVÁ, v.r.  

   

Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r.  
 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


