
Z á p i s n i c a 

z XII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 18.5.2015 

 
 

 

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 XI.  

    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.- ved.odd.práv.,SMaVO 

    a) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

       v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - areál IV..  

    b) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –  

       kancelária na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV  

       7098, k.ú. Trenčín.  

    c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného  

       majetku, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, k.ú. Veľká  

       Hradná, schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných  

       podmienok obchodnej verejnej súťaže - bývalá Škola  

       v prírode Patrovec.     

    d) Prerokovanie zámeru NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,  

       prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitého  

       zreteľa. 
 

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015, ktorým sa  

    mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe úhrady, výške  

    úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne  

    služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Mgr. Štefíková,MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 
 

 5. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja č. 296/2011. 

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

 6. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zreali- 

    zované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

    doprave za rok 2014 zmluvným dopravcom. 

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva-vedúci odboru dopravy 
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 7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

       za rok 2014.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného  
 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

       samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčian-  

       skeho samosprávneho kraja za rok 2014.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 8. Návrhy na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

    finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

    projektov.            

    Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region. rozvoja  

    a) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

       finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

       projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

       vybavenia v NsP Prievidza". 

    b) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

       finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

       projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

       vybavenia v NsP Považská Bystrica". 

    c) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

       finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

       projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového  

       vybavenia v NsP Myjava".  
 

 9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

    „Modré školy" ACC 030056 z Úradu vlády SR (odbor grantov  

    EHP a Nórska) realizovaného Gymnáziom, Ul. 1. mája, Púchov  

    so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov.  

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

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2015-2017. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného   
   

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J.Smreka č. 486,  

    020 01 Púchov - Kolonka. 

    Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 
 

12. Návrh na zrušenie zariadenia sociálnych služieb Centrum  

    sociálnych služieb - JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12.     

    Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 
 

13. Návrh na zmenu názvu a sídla školy Stredná odborná škola,  

    Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti a návrh  

    na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR školy  

    s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti.   

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kultúry 
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14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2015. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

 

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

16. 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 

 

     Dnešné XII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

Jaroslav Baška. Na úvod vysvetlil dôvody zvolania dnešného 

zasadnutia o týždeň skôr, čo bolo potrebné pre súhlas 

s kofinancovaním 3 projektov našich nemocníc a odovzdanie 

projektových spisov do piatku.  

 

p. predseda: - 26. apríla 2015 zomrel po ťažkej chorobe bývalý 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH, ktorý zastával funkciu predsedu TSK dve volebné 

obdobia, v rokoch 2005-2009 a 2009-2013. Požiadal preto 

prítomných, aby sme si minútou ticha uctili pamiatku pána 

Sedláčka, s ktorým sme sa naposledy rozlúčili 30. apríla 2015.  

 

V ďalšej časti privítal všetkých prítomných, osobitne 

poslancov NR SR, ktorí sú zároveň poslancami Zastupiteľstva 

TSK. Oznámil overenie zápisnice z marcového zasadnutia 

zastupiteľstva 30.3.2015. Skonštatoval, že podľa prezenčnej 

listiny je zo 45 poslancov prítomných 34 poslancov. 

Ospravedlnili sa: Bc. Tám, Bc. Mjartan, JUDr. Macháčková, 

PaedDr. Porubcová, MUDr. Steiner, Ing. Takáč, PhDr. Škultéty, 

MUDr. Cíbik, PhD., Ing. Bagin príde neskôr. Mgr. Bočincová a 

PhDr. PaedDr. Novotná za zatiaľ neospravedlnili.  

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  

         I. overovateľ: Ing. Viera ZBORANOVÁ  

        II. overovateľ: Ing. Juraj HORT. 

     

    p.  predseda: - zároveň zablahoželal Ing. Hortovi k novému  

    prírastku do rodiny.  

    

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 37 poslancov, čím  

    je zasadnutie uznášania sa schopné.  

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.5.2015  
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    prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

    podľa predloženého návrhu.          (viď uznesenie č. 257/A) 

 

    Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku  

    Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho  

    zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  

    a PhDr. Eva Frývaldská.  

          

    Nakoľko chceme pozvať na rokovanie zastupiteľstva aj p.  

    rektora Trenč. univerzity, a z dôvodu dvojdňovej konferencie   

    v Banskej Bystrici sa teraz ospravedlnil, súhlasil  

    s vystúpením so správou o stave univerzity na júlovom  

    zastupiteľstve.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 32-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa     

    18.5.2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  program XII.  

    zasadnutia Zastupiteľstva TSK 18.5.2015. K obom výsledkom  

    hlasovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 257/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XI.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na XI. zasadnutí bolo prijatých 14 uznesení,  

    bez ukladacej povinnosti. Jedno uznesenie, ktoré navrhol  

    zrušiť z dôvodu nereálnosti, je súčasťou dnešného programu.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 33-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa     

    18.5.2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XI.  

    zasadnutí Zastupiteľstva TSK, v prijatom  

     

       U z n e s e n í  číslo 258/2015 

  (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

    a) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

       v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - areál IV..   
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       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predložil návrh na odpredaj  

       nehnuteľného majetku – časti areálu v správe SOŠ T.  

       Vansovej, Prievidza. Po vyhlásení opakovaného ponukového  

       konania formou VOS sa prihlásili dvaja záujemcovia  

       so spoločnou ponukou.  

  

            Na základe výsledku hlasovania č. 4: 32-ZA, 2- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       18.05.2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predaj  

       prebytočného nehnuteľného majetku v správe SOŠ T. Vansovej  

       Prievidza (pozemkov a stavieb) kupujúcim: Erikovi  

       Rajnohovi, bytom Bojnice a Petrovi Wesserlemu, bytom Nitr.  

       Pravno, do podielového spoluvlastníctva každému v podiele  

       ½, na základe znaleckého posudku. K uvedenému bolo prijaté  

     

      U z n e s e n i e  číslo 259/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. b) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –  

       kancelária na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV  

       7098, k.ú. Trenčín.          

   

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: -  ide o rozšírenie nájmu pre Štátnu  

       školskú inšpekciu, v budove úradu, za rovnaké (znížené)  

       nájomné, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

       p. predseda: -  pri hlasovaní je potrebná 3/5 väčšina. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 33-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015  

       prerokovalo a  u r č i l o  prenájom nebytových priestorov,  

       na 4. NP administratívnej budovy Úradu TSK podľa  

       predloženého návrhu, a zároveň  s c h v á l i l o  prenájom  

       uvedených nebytových priestorov, ako prípad hodný  

       osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté  

     

      U z n e s e n i e  číslo 260/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného  

       majetku, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, k.ú. Veľká  

       Hradná, schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných  

       podmienok obchodnej verejnej súťaže - bývalá Škola  

       v prírode Patrovec.          
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       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - navrhujeme predaj areálu Školy  

       v prírode Patrovec (stavieb), pozemky sú vo vlastníctve  

       obce Veľká Hradná. Oslovili sme obec k vyhláseniu spoločnej 

       verejnej súťaže, záujem obce nebol. Navrhujeme odpredaj  

       formou OVS, v prípade viacerých záujemcov bude odpredaj   

       formou elektronickej aukcie. Nakoľko je to národná kultúrna 

       pamiatka, v prípade prihlásenia sa záujemcu budeme musieť  

       prednostne objekt ponúknuť ministerstvu kultúry.  

       Mgr. Kaščáková: - rušili sme fungujúcu školu v prírode,  

       argumentovalo sa vytvorením autistického centra. Nie je 

       za odpredaj.  

       p. predseda: - ročné náklady boli 80 tis. Eur, bola to  

       jedna z možností kde vytvoriť autistické centrum, nebude 

       v Hornom Srní. Rozšírime projekt CSS Demy Trenčín.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 30-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK 

       na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  r o z – 

       h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku TSK 

       (stavieb bez pozemku a príslušenstva), a zároveň   

       s c h v á l i l o  spôsob odpredaja uvedeného nehnuteľného 

       majetku formou OVS, ako aj súťažné podmienky OVS.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

                              U z n e s e n i e  číslo 261/2015 

  (obsah uznesenia viď príloha 

  tejto zápisnice). 

 

 
 3. d) Prerokovanie zámeru NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,  

       prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitého  

       zreteľa.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - nemocnica žiada o súhlas  

       k prenájmu priestorov pre o. z. Šťastie si ty, ktoré úzko  

       spolupracuje so psychiatrickým odd. nemocnice, pomáha  

       liečiť pacientov.  

       p. predseda: - združenie dostalo výpoveď z priestorov  

       mesta Prievidza. Pri hlasovaní je potrebná 3/5 väčšina. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 32-ZA, 1- 

       NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       18.05.2015 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  

       nebytových priestorov vo vlastníctve TSK, v poliklinike  

       „B“, Prievidza, a zároveň  s ch v á l i l o  nájom  

    uvedeného nehnuteľného majetku, v prospech Občianskeho  

    združenia: ŠŤASTIE SI TY, so sídlom Hviezdoslavova 3,  

    971 01 Prievidza, na dobu 1 rok, ako prípad hodný  

    osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté 
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                  U z n e s e n i e  číslo 262/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-  

   skeho samosprávneho kraja číslo 19/2015, ktorým sa mení  

   Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja číslo 4/2014 o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe  

   platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach  

   sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja.          

   Predkladala: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Štefíková, MPH: - ide o zosúladenie nášho VZN s novelou  

   zákona a kvôli nálezu kontroly MPSVaR, ktorá nás upozornila  

   na ustanovenia nášho VZN nad rámec zákona. Nemení sa výška  

   úhrady klienta v zariadení.   

   p. predseda: -  pre prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina  

   hlasov poslancov.  

    

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

   TSK na svojom zasadnutí dňa 18. 05. 2015 prerokovalo a  

   s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné nariadenie TSK číslo  

   19/2015, ktorým sa mení VZN TSK číslo 4/2014. K uvedenému bolo  

   prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 263/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

                 

5. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja č. 296/2011.       

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

     

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o návrh na zrušenie uznesenia č.  

   296/2011 v bode II., ktorým bolo uložené riaditeľovi Úradu TSK  

   predložiť Z TSK úpravu splátkových kalendárov istiny úveru  

   pre ČSOB a Slov. sporiteľňu. Nakoľko úvery boli refinancované,  

   uznesenie je nevykonateľné a navrhujeme ho zrušiť. 

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 9: 32-ZA,  

   Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015  

   prerokovalo a  z r u š u j e  uznesenie číslo 296/2011 Z TSK  

   zo dňa 26.10.2011 v časti II., k čomu bolo prijaté 
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      U z n e s e n i e  číslo 264/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

              

6. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizo-  

   vané služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

   doprave za rok 2014 zmluvným dopravcom.      

   Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   JUDr. Pleva: - TSK v zmysle zákona uzatvára s dopravcami zmluvy  

   o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej  

   prímestskej autobusovej doprave. Ku zmluve z roku 2009 bol  

   posledný podpísaný dodatok č. 8 na rok 2015. V roku 2014  

   prebehli viaceré rokovania, vzhľadom na uzatvorené nevýhodné  

   zmluvy a dodatky. Poďakoval hlavne p. predsedovi, ktorý  

   vytvoril pracovné skupiny za TSK aj obe SAD, ktoré viackrát  

   rokovali a výsledkom boli fin. benefity a zníženie primeraného  

   zisku z 5,5 na 3%, upravený rozpočet bol znížený. Ušetrené fin.  

   prostriedky sme dali na opravy 16 km úsekov ciest. Neuhradená  

   náhrada preukázanej straty za rok 2014 je doplatok pre SAD  

   Prievidza 114.588,- Eur a pre SAD Trenčín 193.185,- Eur, spolu  

   307.773,- Eur. Materiál bol prerokovaný na Komisii dopravy,  

   Komisii finančnej, v Rade predsedov komisií a bol odporučený. 

   Mgr. Kaščáková: – ocenila vyrokovanie zníženia percenta aj  

   presun ušetrených prostriedkov na údržbu ciest. Spýtala sa, či  

   rokovania budú pokračovať naďalej.  

   p. predseda: - komisie zostanú a budeme rokovať naďalej, máme  

   nových audítorov, urobili odporúčania, ktoré použijeme pri  

   rokovaniach o dodatkoch na rok 2016. Aj po zníženom upravenom  

   rozpočte sme ušetrili, zo 785 tis. zaplatíme 307 tis. eur na  

   doplatok za rok 2014, šetríme ďalších 470 tis. eur.  

   JUDr. Pleva: – rokovania budú pokračovať, máme vykonanú právnu  

   analýzu zmlúv a externého audítora a jeho odporúčania.  

   Poďakovanie patrí aj poslancom, ktorí boli členmi skupiny,  

   za dosiahnutý výsledok.  

   Mgr. Kaščáková: - v záverečnom účte sa výrazne znížil počet  

   prepravených osôb v SAD Prievidza, čím sa to vysvetľuje.  

   JUDr. Pleva: – úbytok cestujúcich u oboch SAD nemáme komplexne,  

   je príčinou viacerých faktorov (počet cestujúcich, tržby,  

   bezplatné cestovné v žel. doprave, prechod na individuálnu  

   dopravu, robíme opatrenia aj zavádzaním wifi na linkách,  

   v obciach, kde nie je prímestská aut. doprava, chceme  

   zaviesť nulté tarifné pásmo, pre osoby s nižším príjmom, aby sa  

   mohli odviezť niekoľko zastávok za znížené cestovné.  

   doc. PaedDr. Božik, PhD.: - výsledkom opatrení na hornej Nitre  

   bude aj príchod nemeckého investora Brose, ktorý zamestná 600  

   ľudí. Preto požiadal, aby sa pri rokovaniach nezabudlo na po-  

   silnenie spojov medzi Partizánskym a Prievidzou.  
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   p. predseda: - na otvorení a predstavení investície deklaroval, 

   že vieme prispôsobiť cestovný poriadok požiadavkám spoločnosti,  

   do budúcna to bude práca aj pre 2000 ľudí. Pokles cestujúcich  

   je každoročný, hlavným dôvodom je individuálna doprava, teraz  

   hlavne kvôli vlakom zdarma. Je dobrá myšlienka zaviesť nulté  

   tarifné pásmo.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 10: 31-ZA, 1- 

   NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

   18.05.2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

   informatívnu správu o náhrade preukázanej straty zmluvným  

   dopravcom v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014,  

   a zároveň  s ch v á l i l o  úhradu neuhradenej náhrady  

   preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej  

   autobusovej doprave za IV. štvrťrok 2014 zmluvným dopravcom  

   nasledovne: SAD Prievidza a. s. vo výške 114 588,00 Eur  

               SAD Trenčín, a. s.  vo výške 193 185,00 Eur. 

   K uvedenému bolo prijaté  

         

U z n e s e n i e  číslo 265/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

      za rok 2014.            

      Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného  

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Ozimová: - záverečný účet za rok 2014 je spracovaný  

      v súlade so zákonom a obsahuje všetky predpísané údaje.  

      Výsledkom hospodárenia bol prebytok vo výške 4 552 064,32  

      Eur, čo je dôkazom plnenia prijatých predsavzatí, šetriť  

      verejné prostriedky a vytvárať priestor pre financovanie  

      investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukt.  

      fondov EÚ z vlastných zdrojov. TSK plánuje pokračovať  

      naďalej v trende úporných opatrení. Zostatok fin.  

      prostriedkov bude použitý na tvorbu rezervného a peňažného  

      fondu. Súčasťou záverečného účtu je aj programový rozpočet  

      TSK. Účt. závierka bola overená nezávislým audítorom.  

      Záverečný účet bol prerokovaný vo všetkých komisiách, ktoré  

      odporučili jeho schválenie bez výhrad.  

      Ing. Horváth: - v zmysle zákona je povinnosťou hlav.  

      kontrolóra predložiť stanovisko k návrhu záverečného účtu.  

      Predložený materiál je kvalitne spracovaný, obsahuje aj  

      vyhodnotenie program. rozpočtu. Je degresívny, ale reálny,  

      vrátane úsporných opatrení. Je to historický rok, kedy sme  

      dosiahli hospod. výsledok z vlastných zdrojov. Predložený  

      návrh spĺňa všetky zákonné podmienky, účt. závierka bola  

      podrobená audítorovi, a návrh záverečného účtu bol  



 10 

      predložený aj na verejnú diskusiu, 15 dní pred dnešným  

      schvaľovaním. Odporučil jeho schválenie bez výhrad.  

      Ing. Trstenský: - poďakoval všetkým, ktorí sa v roku 2014  

      pričinili o výsledok bežného rozpočtu TSK, ktorý po rokoch  

      vykazuje prebytok vyše 6,5 mil. eur napriek tomu, že boli  

      uzatvorené rôzne dlhodobé rámcové zmluvy, boli optimalizo- 

      vané kapitálové príjmy, poďakoval aj pani vedúcej odboru  

      financií a vyjadril spokojnosť s výsledkom hospodárenia.    

      doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval ako poslanec TSK, že  

      manažment kraja sa posunul dopredu, čoho dôkazom je  

      pozitívny záverečný účet. Je to dobrý signál pre verejnosť.  

      Mgr. Kaščáková: – celkový výsledok kvituje, očakávala, ako  

      vedenie pristúpi k šetreniu. Chýba však manažérsky nástroj,  

      porovnanie s minulými obdobiami, je ťažké listovať  

      v záverečných účtoch za posledné roky (k počtu km opravených  

      ciest chýba za akú cenu sme opravili km) vytkla by len  

      formálnu stránku. Je ťažké porovnanie s program. rozpočtom.  

      Je tam vyše 100 rozpočtových opatrení, chcelo by to vyčísliť  

      sumárne do jedného materiálu.  

      Ing. Ozimová: - budeme sa snažiť dopracovať programový 

      rozpočet na čitateľnejší. Bolo 115 rozpočtových opatrení p.  

      predsedu, 67 sa týkalo spolufinancovania projektov OvZP,  

      ostatné - rozúčtovania výdavkov na činnosť, výkon uznesení  

      zastupiteľstva, opravy a údržba ciest, prefinancovanie  

      úverov a zrušenie ŠvP Patrovec, 48 súviselo s prehodnotením  

      org. štruktúry TSK a iné. Poslanci mali k dispozícii všetky   

      rozpočt. opatrenia.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 11: 29-ZA, 4- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      18.5.2015 prerokovalo a  s c h v á l i l o  prebytok  

      rozpočtového hospodárenia TSK za rok 2014, - tvorbu  

      peňažných fondov v zmysle zákona, ako aj Záverečný účet TSK  

      za rok 2014 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje  

      bez výhrad. K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 266/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 
 

7. b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho  

      kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samospráv-  

      neho kraja za rok 2014.         

      Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

     

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 31-ZA, 2- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 18. mája  

      2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  stanovisko     
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      hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok  

      2014, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 267/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

      p. predseda: - tvrdo sme na tom pracovali, napr.  

      elektronické aukcie, efektívnejšie VO, zmena Zásad  

      hospodárenia, org. štruktúry, nevýhodné zmluvy pre TSK  

      priniesli veľa úspor, najviac sa darí investovať  

      do školstva, na projekty našich 3 nemocníc, máme prostriedky  

      v rezervnom fonde.  

 

 

 

8. Návrhy na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

   finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektov. 

   Predkladal: Ing. Milan Semanco -vedúci odboru region. rozvoja  

   a) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

      finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

      projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia  

      v NsP Prievidza".          

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Ing. Semanco: - MZ SR vyhlásilo výzvu pre OP Zdravotníctvo 

      na predkladanie žiadostí o NFP – zabezpečenie prístrojového  

      vybavenia, na liečbu ochorení skupiny 5. Jednou z príloh je  

      aj súhlas zriaďovateľa na zabezpečenie spolufinancovania.  

      Žiadateľmi sú všetky tri nemocnice. Materiál bol prerokovaný  

      v Komisii RRaCR, Komisii pre financie, v K-soc. pomoci  

      a zdravotníctva aj v Rade predsedov komisií bez pripomienok. 

      p. predseda: - výzva je vypísaná z korekcií (ušetrených  

      prostriedkov) v OP Zdravotníctvo, prebiehajú už VO, do  

      piatku treba podať žiadosti. Treba doriešiť splátkové  

      kalendáre so Soc. poisťovňou. Riaditelia nemocníc dostali  

      úlohy.  

       

           Na základe výsledku hlasovania č. 13: 32-ZA, 1- 

      NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      18.05.2015 prerokovalo a  v z a l o  na ve domi e   

     predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

      v rámci OP Zdravotníctvo na realizáciu projektu  

      „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia NsP  

      Prievidza", ktorej žiadateľom je NsP Prievidza so sídlom  

      v Bojniciach, a zároveň  s ch v á l i l o  - predloženie  

      žiadosti o finančný príspevok z OP Zdravotníctvo na  

      realizáciu uvedeného projektu, - realizáciu projektu  

      po schválení žiadosti o finančný príspevok, ako aj spolufi-  

      nancovanie projektu. K uvedenému bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 268/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

8. b) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

      finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

      projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia  

      v NsP Považská Bystrica".        

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 14: 32-ZA, 1- 

      NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      18.05.2015 prerokovalo a  v z a l o  na ve domi e   

     predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

      v rámci OP Zdravotníctvo na realizáciu projektu  

      „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia NsP  

      Považská Bystrica", ktorej žiadateľom je NsP Považská  

      Bystrica, a zároveň  s ch v á l i l o  - predloženie  

      žiadosti o finančný príspevok z OP Zdravotníctvo na  

      realizáciu uvedeného projektu, - realizáciu projektu  

      po schválení žiadosti o finančný príspevok, ako aj spolufi-  

      nancovanie projektu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 269/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

8. c) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný  

      finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie  

      projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia  

      v NsP Myjava".           

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 15: 33-ZA,  

      Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015  

      prerokovalo a  v z a l o  na vedo mie  predloženie  

      žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP  

      Zdravotníctvo na realizáciu projektu „Modernizácia  

      a doplnenie prístrojového vybavenia NsP Myjava", ktorej  

      žiadateľom je NsP Myjava, a zároveň  s ch v á l i l o  -  

      predloženie žiadosti o finančný príspevok z OP Zdravotníctvo  

      na realizáciu uvedeného projektu, - realizáciu projektu  

      po schválení žiadosti o finančný príspevok, ako aj spolufi-  

      nancovanie projektu. K uvedenému bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 270/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

    „Modré školy" ACC 030056 z Úradu vlády SR (odbor grantov EHP  

    a Nórska) realizovaného Gymnáziom, Ul. 1. mája, Púchov  

    so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov.      

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - Gymnázium Púchov sa zapojilo do projektu,  

    ktorý rieši využitie dažďovej vody v areáli školy. Nakoľko  

    záverečná platba bude poukázaná až po vyhodnotení projektu,    

    škola požiadala o zapožičanie sumy na záverečnú platbu, ktorú  

    škola vráti po prijatí záverečnej platby z Úradu vlády SR.   

    PaedDr. Kubičár: - požiadal o podporu pôžičky, ako škola  

    nevieme získať prostriedky. 

    p. predseda: - vyzval organizácie do podobných zelených  

    projektov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 16: 30-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.  

    2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  poskytnutie fin.  

    prostriedkov Gymnáziu Púchov, na úhradu záverečnej platby  

    projektu „Modré školy“, ako aj vrátenie poskytnutých  

    finančných prostriedkov TSK vo výške 3 956,00 Eur Gymnáziom  

    Púchov, v zmysle prijatého uznesenia. K uvedenému bolo prijaté  

 

         U z n e s e n i e  číslo 271/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2015-2017.          

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného   

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

    Ing. Ozimová: - predniesla návrh na zmenu rozpočtu TSK na roky  

    2015-2017. Dôvodom na zmenu boli dve skutočnosti - výnos dane  

    z mot. vozidiel za mesiac december 2014 v sume 1,3 mil. eur  

    ktorý obdržal TSK v januári 2015, v dôsledku posunu účinnosti  

    zákona o dani z motor. vozidiel, a prevod prostriedkov 

    z peňažných fondov v objeme takmer 4 mil. eur, v dôsledku  

    dosiahnutého prebytku hospodárenia za rok 2014. Podrobne  

    predniesla návrhy na zmenu rozpočtu, u školstva na strane 6 

    má byť správne názov investičnej akcie Oprava strechy COP Pov.  
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    Podhradie, nie Pov. Bystrica. Návrh bol prerokovaný  

    vo všetkých komisiách, ktoré odporučili predložený návrh  

    schváliť.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - ocenil hospodárenie TSK,  

    ktoré umožnilo návrh zmeny rozpočtu. Je poslancom už dlho, ale 

    s takým návrhom sa nestretol. Poďakoval vedeniu TSK, že veľká  

    časť investícií ide do školstva, čo pomôže kvalite vzdelávania.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - pred pár mesiacmi interpeloval p.  

    predsedu vo veci obvodového plášťa spojenej školy, poďakoval  

    za navýšenie čiastky aj na opravu strechy budovy. 

    PaedDr. Kubičár: – poďakoval za riaditeľov škôl, že sa peniaze  

    do škôl dostávajú, a to im pomôže pri havarijných problémoch.   

    Ing. Bagin: - požiadal o podporu materiálu, mal dobrý pocit za  

    ostatné obdobie, keď školy ďakovali za podporu školstva, treba  

    poďakovať hlavne vedeniu TSK. Komisia školstva prebehla  

    hladko, aj iné školy budú postupne riešené, snáď aj na kultúru  

    budeme môcť uvoľniť viac fin. prostriedkov. 

    Ing. Krátky: - k trenčianskym školám do budúcna požiadal  

    pamätať aj na „Jilemák“ a zdravotnú školu.  

    p. predseda: - navýšili sme aj pre Jilemák aj zdravotnícku  

    školu, v súvislosti so sťahovaním škôl. Máme schválený  

    zásobník projektov, školy si budú chystať projekty z IROP. 

    Do stred. školstva ide tento rok najviac fin. prostriedkov –  

    6 mil. Eur. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 17: 32-ZA, Zastupiteľ-  

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a 

    s ch v á l i l o  Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017,  

    v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 272/2015 

     (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J.Smreka č. 486,  

    020 01 Púchov - Kolonka.         

    Predkladala: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

    Mgr. Štefíková, MPH: - ide o rozšírenie rozsahu poskytovaných  

    služieb, z pôvodnej kapacity 50 vyčleňujeme 13 miest pre  

    špecializované zariadenie soc. služieb, pre ľudí s demenciou  

    ťažkého stupňa, čo vyplynulo z praxe. Zariadenie bolo určené  

    pre ženy, určuje sa aj pre mužov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 31-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.  

    2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.06.  
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    2015 Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine CSS – KOLONKA, Púchov –  

    Kolonka, v prijatom  

 

              U z n e s e n í  číslo 273/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. Návrh na zrušenie zariadenia sociálnych služieb Centrum  

    sociálnych služieb - JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12.       

    Predkladala: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

    Mgr. Štefíková, MPH: - zariadenie poskytuje sociálne služby  

    pre 27 klientov, ide o objekt vo vlastníctve obce Papradno.  

    Patrí medzi zariadenia s najvyššími ekonomicky oprávnenými  

    nákladmi, preto navrhujeme jeho zrušenie zo zriaďovateľskej  

    pôsobnosti TSK, bez právneho nástupcu. Činnosť bude  

    zabezpečovať obec a následne požiada o dotáciu MPSVR.  

    p. predseda: - za bývalého vedenia sme takto preregistrovali  

    na obec aj zariadenie v Hornej Marikovej.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 32-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015  

    po prerokovaní  s ch v á l i l o  zrušenie zariadenia soc.  

    služieb CSS – JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12, k 31.12.2015  

    bez právneho nástupcu, v prijatom  

 

              U z n e s e n í  číslo 274/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

13. Návrh na zmenu názvu a sídla školy Stredná odborná škola,  

    Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti a návrh  

    na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR školy  

    s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti.      

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - predložila návrh na optimalizáciu siete  

    stredných škôl v okrese Bánovce nad Bebravou za predpokladu,  

    že pre okres postačuje jedno gymnázium a jedna stredná odborná  

    škola. Navrhujeme od 1.9.2016 vybudovanie kvalitatívne novej  

    odbornej školy - zmenou sídla a názvu školy SOŠ Farská a SOŠ  

    J. Ribaya na SPŠ strojnícku so sídlom Partizánska cesta 76,  

    Bánovce nad Bebravou, ktorá je spolu s jedálňou vo vlastníctve     

    TSK, vyradením zo siete škôl k 31.8.2016 SOŠ J. Ribaya,  
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    Partizánska cesta 76, Bánovce n. B., a školskej jedálne ako  

    súčasti, a zaradením od 1.9.2016 študijných a učebných odborov 

    z vyradenej SOŠ J. Ribaya na právneho nástupcu - SPŠ stroj.  

    Bánovce nad Bebravou. Stravovanie bude v škol. jedálňach  

    mesta, resp. využitím prístavby budovy na SOŠ Farská,  

    vo vlastníctve TSK. Komisia školstva a Komisia pre financie 

    vyjadrili súhlas s návrhom.  

    p. predseda: - ocenil prístup odboru školstva, ale aj vedenia 

    oboch škôl, poslancov a dotknutých organizácií, komunikácia  

    bola na vysokej úrovni.  

    Ing. Bagin: - ocenil spoluprácu a súčinnosť poslancov za okres  

    Bánovce nad Bebravou, veľmi dobre pripravené materiály 

    z odboru školstva, stretli sme sa so školami. Upozornil, že  

    zmenou názvu tam nebude automaticky kvalita. Vedenie bude  

    musieť vyvinúť úsilie, aby škola mala opäť dobré meno.  

    Poďakoval odboru školstva, poslancom za okres Bánovce, aby  

    sme dané sľuby naplnili.  

    p. predseda: - budovanie dobrého mena trvá veľa rokov a bude  

    záležať hlavne na učiteľskom zbore, TSK vytvorí podmienky.  

    Ing. Máčeková: - nie je ľahké zrušiť školu, ale našli sme  

    konsenzus. Požiadala, aby sa zvážilo stravovanie gymnazistov  

    v strede mesta, nájsť priestor pre výdajňu jedla v centre.  

    Poďakovala aj za sľúbené investície do školy.  

    Ing. Hajšová, PhD.: - poďakovala vedeniu TSK aj predsedovi  

    Komisie školstva Ing. Baginovi, hľadali sme najoptimálnejší  

    variant spojenia dvoch odborných škôl. Investície do novej  

    školy prídu, aby sa od budúceho škol. roka mohol začať  

    pedagogický proces.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 31-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2015  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  zmenu názvu a sídla  

    školy s názvom Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad  

    Bebravou na názov a sídlo školy Stredná priemyselná škola  

    strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou  

    s účinnosťou od 01.09.2016, - školskej jedálne s názvom  

    Školská jedáleň ako súčasť SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou  

    na názov a sídlo školskej jedálne Školská jedáleň, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako súčasť SPŠ, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou, s účinnosťou od 01.09. 2016, 

    - vyradenie zo siete škôl, školských zariadení SR k 31.08.  

      2016 školy s názvom SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska cesta  

      76, Bánovce nad Bebravou, školského zariadenia s názvom  

      Školská jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou  

      ako súčasť SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce  

      nad Bebravou, 

    - zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.  

      2016 - študijných a učebných odborov z vyradenej školy   

      s názvom SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce  

      nad Bebravou, na jej právneho zástupcu - SPŠ strojnícku,  

      Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.  
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    K uvedenému bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 275/2015 

     (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na II. polrok 2015.      

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - zasadnutia Z TSK v II. polroku 2015 sú  

    plánované na 13.7., 28.9. a 23.11.2015, k týmto dátumom sú  

    prispôsobené aj termíny komisií a Rady predsedov komisií.  

    Ing. Horváth: - upozornil, že vzhľadom na dané termíny sa  

    nepodarí dodržať zákonnú dvojmesačnú lehotu predloženia  

    polročnej správy o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 30-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.  

    2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán činnosti zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2015, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 276/2015 

      (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

     

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - postrehol, že dnes sú najpoužíva-  

    nejšie slová v komunikácii sex, peniaze, politika, ale  

    na dnešnom zasadnutí bolo najčastejšie slovo „ďakujem".  

 

 

 

16. Záver.            

 

    p. predseda: - ďalšie rokovanie je plánované na 13. júla 2015,   

    poďakovaním za účasť všetkým prítomným zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

Trenčín,  28.5.2015 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
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 I. overovateľ: Ing. Viera ZBORANOVÁ, v.r.  

 

II. overovateľ: Ing. Juraj HORT, v.r.  

   

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

 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 


