
Z á p i s n i c a  

z XXIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 20. 3. 2017 

 

 

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 XXII. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.    

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv., SM a VO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti a vyradenia nehnuteľného 
majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie - stavby 

šatne súp. č. 2235 na parc.č. 996 k.ú. Zlatovce, LV č. 

443. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
   registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech obce     

   Kočovce.  

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a 
predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" 

parc.č. 6103/6 k.ú. Považská Bystrica. 

d) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu vlastníctva 
pozemkov v k.ú. Adamovské Kochanovce a k.ú. Chocholná –        

Velčice žiadateľovi Trenčianske vodárne a kanalizácie, 

a.s., Trenčín. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Stará        
Turá v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Čulenova 6, Bratislava. 

f) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 226/2015 zo dňa 
26.01.  2015 a návrh na schválenie prevodu prebytočného 

nehnuteľného majetku v k.ú. Nové Mesto nad Váhom z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV  

   č. 11866 (areál bývalého fitnes centra, predajne,  

  Prievidza) a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV 

  č. 11866 (bývalý internát, T. Vansovej 28, Prievidza) 

  a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
  nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV  

  č. 11866 (bývalá budova, ul. Sládkovičova 11, Prievidza)  

  a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

j) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
  nehnuteľného majetku v k. ú. Považské Podhradie,  

      zapísaného na LV č. 947 a súťažných podmienok obchodnej  

      verejnej súťaže. 

k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  
      majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza, zapísaného  

      na LV č. 11866 (SOŠ Prievidza - Areál 1). 

l) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie     
      zámeny pozemkov s Mestom Trenčín. 

m) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného  
majetku - časť pozemku v k.ú. Púchov na LV č. 2424 (SOŠ  

   obchodu a služieb, Púchov) ako prípad hodný osobitného  

   zreteľa. 
 

5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 – 

Participatívny - komunitný rozpočet.    

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

6. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej     
odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1,     

Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 

Prievidza.  

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

7. Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine 

Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, so 

sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.  

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

8. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves- 

tičných fondov. 

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

9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
10. 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 XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných.  

    p. predseda: - aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať  

    on-line na webovom sídle TSK, kde sú zverejnené aj záznamy  

    z predošlých rokovaní.  
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    Skonštatoval, že svoju neúčasť vopred ospravedlnili 

    poslanci: Mgr. Bublavý, MUDr. Cíbik, PhD., Ing. Hort,  

    Ing. Hajšová ohlásila neskorší príchod, zatiaľ nie je  

    prítomný p. Halabrín.  

    Z celkového počtu 45 poslancov bolo na začiatku rokovania  

    prítomných 40 poslancov.  

     

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  

       I.  overovateľ: Ing. Milan PANÁČEK 

       II. overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ.   

     

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 40 poslancov, čím  

    je zasadnutia uznášania sa schopné. 

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.3. 2017  

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

    podľa predloženého návrhu.     (viď uznesenie č. 467/A/2017) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru-  

    tátorov určení: - Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Matej Plánek.     

 

    p. predseda: - spýtal sa, či má niekto návrh na zmenu 

    programu dnešného rokovania. Ak nie, budeme hlasovať  

    o návrhu programu v zmysle zaslanej pozvánky.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 40-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.3. 2017  

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

    podľa predloženého návrhu.     (viď uznesenie č. 467/A/2017) 

 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 40-ZA, Zastupi-  

    teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.3. 2017 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  program dnešného XXIII. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 467/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

    p. predseda: - na úvod informoval, že dvaja poslanci NR SR  

    požiadali o vystúpenie, a v zmysle zákona o samosprávnych  

    krajoch ako aj podľa Rokovacieho poriadku zastupiteľstva im  

    predsedajúci udelí slovo. Sú to poslanci p. Galek, p.  

    Zemanová, aj p. Kaščáková.  

    RNDr. Galek, MSc.: - poďakoval za možnosť vystúpenia. S p.  

    Zemanovou sa dlhodobo venuje problematike Hornonitrianskych  

    (HN) baní, resp. Elektrárne v Novákoch. HN bane sú jedným  

    z najvýznamnejších zamestnávateľov v kraji, ale príjemcom  

    podpory baníctva na hornej Nitre sú Slovenské elektrárne,  

    musia vykupovať vyťažené uhlie. Ak toto uhlie odobrať  
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    nemôžu, čo sa stalo minulý rok, pre odstávky blokov sa uhlie  

    začalo kopiť a nastal problém s prevádzkou HN baní.  

    V následnej situácii mali elektrárne jeden vyradený blok B3,  

    ktorý si zobrali do prevádzky, ktorý však nemal povolenia  

    a nespĺňal emisné limity. HN bane nemajú povolenie na výrobu  

    elektriny, a spustením prevádzky sa ohrozilo zdravie ľudí     

    a životné prostredie, boli porušené zákony a predpisy, o čom  

    teraz rozhodujú orgány činné v trestnom konaní, ale podarilo  

    sa zachovať funkčnosť HN baní bez obmedzení. Elektrárne  

    v Novákoch sú schopné ich technicky prevádzkovať do roku  

    2021. Ide o 3500 zamestnancov HN baní a 100-1000 pridruže-  

    ných pracovných miest. Dnes sme tu preto, aby sa aj na  

    úrovni kraja začalo diskutovať o tom, čo bude po roku 2021.  

    Mali by existovať dlhodobé plány.   

    RNDr. Zemanová: - poďakovala za možnosť vystúpiť na rokovaní 

    TSK. Pred pár dňami skončil tzv. prevádzkový pokus, ktorým HN  

    bane chceli otestovať vyradené zariadenie pre náhradnú  

    spaľovaciu jednotku, pri ktorom uniklo do ovzdušia veľké  

    množstvo znečisťujúcich látok. Elektrárne Nováky patria  

    medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia na Slovensku,  

    v emisiách oxidu siričitého majú prvenstvo. Na prevádzku sa  

    využíva hnedé uhlie z baní a technológie spaľovania nespĺ- 

    ňajú limity. Ak by mala prevádzka pokračovať po roku 2021,  

    elektrárne by si vyžadovali veľké investície. Blok B3 a B4  

    bol odstavený, znečistenie ovzdušia zachytili aj v okolitých  

    krajinách. Európska komisia v správe o Slovensku upozornila,  

    ak bude pokračovať spaľovanie uhlia, SR nebude schopná plniť  

    limity, ku ktorým sa zaviazala v klimatickej dohode, čo má  

    dopady hlavne na zdravie obyvateľov. Elektráreň Nováky je  

    zaradená medzi 20 zdravie najviac poškodzujúcich elektrární  

    v Európe. Spočítal niekto výdavky na liečbu, na poškodenie  

    zdravia, a porovnal ich s efektivtou výroby elektriny  

    z tohto uhlia? Koľko musia ľudia vynaložiť na lieky a liečbu  

    zdravotných ťažkostí? HN bane sú závislé od odberateľa –  

    Slov. elektrární, ktorým dodávajú viac než 95% uhlia. Čo  

    bude po roku 2021? V roku 2009 v bani zahynulo 9 baníkov  

    a 11 záchranárov, vo výročnej správe sa uvádza návrh na 7%  

    pokles ťažby. Aký je plán rekultivácie baní? Dôvodom nášho  

    príchodu bolo stretnutie so zástupcami HN baní minulý  

    týždeň, ktoré si uvedomujú, že nebudú ťažiť do nekonečna  

    a moment skončenia ťažby príde a treba o tom hovoriť, ako  

    vyzerajú spustnuté bane, treba plánovite pristupovať  

    k tejto výzve. Chceme vás vyzvať, aby sme spojili sily  

    a spoločne apelovali na vládu SR, aby sa zaoberala Plánom  

    útlmu ťažby v HN baniach Prievidza, a bol predložený plán  

    rekultivácie HN baní a Plán rozvoja regiónu hornej Nitry.  

    Mgr. Kaščáková: – poďakovala predrečníkom za informácie a  

    pridala významný rozmer – ohrozenie potenciálu cestovného  

    ruchu, ktorý predstavujú zdroje liečivej termálnej vody, na  

    ktorých boli založené bojnické kúpele, nakoľko ťažba  

    ohrozuje životné prostredie, aj vodu, ktorá je náš poklad  

    v zemi a otvorením ťažobného poľa pre udržanie výroby  

    do roku 2035 môže voda odísť preč. Kedysi klesla výdatnosť  

    zdrojov termálnej vody o polovicu, čo by sa mohlo nenávratne  
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    zopakovať. Navrhla vyvinúť snahu a postaviť sa zodpovedne  

    za svoj kraj, hornú Nitru, ako MsZ v Partizánskom, ktoré sa  

    pridalo k petícii proti znečisťovaniu ovzdušia hornej  

    Nitry. Navrhla, aby sme sa pridali k výzve vláde o prehodno- 

    tenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia a priorít  

    pre tento región. Miesto ťažby žiadajme dobudovanie  

    rýchlostnej komunikácie napojením na diaľnicu D 1. Navrhla,  

    aby sme čo najskôr zaradili túto problematiku na rokovanie  

    nášho zastupiteľstva, s prijatím uznesenia, aby sme sa  

    pridali k výzve na Plánu útlmu výroby elektriny z hnedého  

    uhlia, a prijatým uznesením zaviazať zastupiteľstvo a pred- 

    sedu začať prípravu Akčného plánu pre rozvoj tohto regiónu,  

    ktorý by navrhol alternatívy zamestnanosti, zapojil podnika- 

    teľov v oblasti kúpeľníctva, cestovného ruchu, podnikania  

    na hornej Nitre, pre spoločný akčný plán rozvoja tohto  

    regiónu. Bol by to podstatný krok pre Zelenú župu.  

    p. predseda: - otvoril diskusiu.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - nakoľko bolo spomenuté mesto  

    Partizánske, rešpektujúc jednomyseľne schválené uznesenie 

    požiadalo, aby sa pokusy, ktoré boli v novembri až februári 

    nerealizovali. V januári až októbri sa priemerná hodnota  

    emitovaného oxidu síry pohybovala na výške 140-180 ton,  

    od novembra prevyšovala 2200 ton, v januári nad 3000 ton, čo  

    je obrovský nárast. Zaoberali sme sa tým, aké zložité  

    choroby dýchacích ciest máme na území hornej Nitry, od Novák  

    po Topoľčany. Žiadali sme preto z úrovne najvyšších orgánov  

    štátnej správy rozhodnutie, aby sa podobné pokusy neopakova-  

    li. Ak áno, tak pod kontrolou relevantných štátnych inštitú- 

    cií. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme  

    si vyžiadali správu zo Slovenskej inšpekcie ŽP, ktorú sme    

    dali každému poslancovi MsZ, kde sa uvádza, že pokus bol  

    realizovaný v zmysle zákona, a netreba naň žiadne povolenie. 

    Slovenská inšpekcia ŽP nemá priebežné merania emisií pri  

    pokusnom spustení 3. bloku elektrární v Novákoch. Problém je  

    v tom, že samospráva nie je objektívne informovaná, čo  

    vyvoláva rôzne obavy. Na schôdzi u rybárov sa dozvedel, koľko  

    kadmia, olova a arzénu je v telách rýb, pričom 200 gramov  

    takýchto rýb už ohrozuje zdravie človeka. Ak príde k tzv.  

    negatívnemu efektu, t.j. ak príde inverzia, všetko padá  

    na územie kde žijeme, a lekári nevedia, prečo ľudia berú 

    opakovane antibiotiká a stále majú zdravotné problémy. MsZ  

    žiadalo, aby sa podobná situácia neopakovala. Mesto  

    Partizánske si zabezpečí samostatne merania, a bude  

    dlhodobo sledovať vývoj situácie, lebo chceme chrániť  

    zdravie občanov v meste a okrese Partizánske. K tomu ho  

    vyzvalo mestské zastupiteľstvo. V komunálnej politike pôsobí   

    dlhodobo, ako primátor je  nezávislý, čo je najlepšia  

    pozícia pre primátora. Váži si, že v MsZ Partizánske – 10  

    poslancov za SMER-SD, 6 pravicovej koalícia a 9 nezávislých  

    jednomyseľne odhlasovali uznesenie, ktoré bolo prezentované  

    v médiách a bola s ním oboznámená verejnosť. Problém vníma  

    ako kardinálny pre tento región a preto poprosil p. predse-  

    du, ktorý je aj členom najvyššieho zákonodarného zboru, aby 

    nám pomohol v tom, aby sa v budúcnosti takýto (zdôraznil)  



6 

 

    prevádzkový pokus nezopakoval, a aby sa produkcie oxidu síry  

    nenavyšovali tým, že nám emitujú do ovzdušia 2000 a viac ton  

    tejto látky, ktorá sa prejaví nie po týždni, dvoch či  

    mesiacoch, ale po rokoch, na zdraví každého občana. Všetko  

    sme to dýchali, preto žiadame ochranu ovzdušia pre občanov.  

    Oxidy sa v tkanivách ukladajú a ovplyvňujú kvalitu života.  

    Požiadal o pomoc p. predsedu pre desaťtisíce občanov celého  

    regiónu. Z 2 odsírených blokov boli oxidy výrazne nižšie  

    a vzduch bol čistejší. Zlom nastal po prevádzkovom pokuse.  

    Preto prosí, aby sa tento stav nezopakoval. Ak je na tom  

    vedecký alebo ekonomický záujem prosíme, aby každý pokus bol  

    kontrolovaný štátnou odbornou inštitúciou, ktorá bude aspoň  

    raz denne podávať informácie.  

    Ing. Takáč: - je to široká problematika. Je poslancom  

    v Prievidzi a žije na hornej Nitre s celou rodinou. Každému  

    záleží na životnom prostredí. Problematika otvorená dnes  

    poslancami NR SR za SaS je len isté politické vytĺkanie  

    kapitálu. Keby mali záujem o podanie relevantných informácií  

    k danej problematike pre nás poslancov, zavolali by aj druhú  

    stranu – zástupcov elektrární, baní, aby podali informácie.  

    Toto sú jednostranné informácie. Hodnoty má tiež k dispozí-  

    cii. Bane momentálne zamestnávajú vyše 4000 ľudí. Ak by  

    skončili, ide celkovo asi o 10 000 pracovných miest v regió-  

    ne. Žijete v Bratislave, nie v tomto regióne, bolo by dobré,  

    keby ste sa postavili pred tých 4000 baníkov a v elektrár- 

    ňach, a povedali im čo ste povedali tu. Nepoužívajú sa  

    reálne informácie. Mrzí ho, že takto vystupujú, ale je to  

    ich možnosť. Každému z nás záleží na životnom prostredí,  

    a tiež chce s rodinou dýchať čistý vzduch. Bavme sa o reál-  

    nych informáciách. Ak by šlo o trestný čin, sú na to orgány  

    činné v trestnom konaní, treba to odborne preveriť. Naša  

    Zelená župa má prvotný záujem, aby sme boli zelení.  

    Mgr. Kaščáková: - k politickej rovine sa nebude vyjadrovať,  

    rada by zostala v rovine vecnej. Čo sa týka priestoru pre  

    druhú stranu, chceli sme apelovať na toto zastupiteľstvo,  

    aby sa tým začalo zaoberať. Na najbližšom riadnom alebo  

    mimoriadnom zastupiteľstve je možnosť zorganizovať a  

    pozvať... Problematika má pokračovanie, súvisí to s rozvojo-  

    vými plánmi tohto kraja – Plán hospodárskeho rozvoja kraja,  

    perspektívy, stratégie pre kraj sú kľúčové. Musíme povedať,  

    čo chceme. Kvituje aktivity projektu Zelená župa, no čo ak  

    na cyklotrasy nebude mať kto chodiť a všetci budú chorí  

    a doma kašlať. Bavme sa o strategických zámeroch tohto kraja. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - od januára do októbra minulého  

    roka bol výrazný pokles produkcie oxidov síry, t.j. rok  

    2016 bol lepší ako 2015. Nebola tam žiadna skúšobná prevádz-  

    ka, ale prevádzkový pokus, čo je zásadný rozdiel. Na také  

    pokusy treba povolenie. Najhoršie je, že boli v čase inver-  

    zie, ktorá tu nebola niekoľko rokov, podľa vyjadrenia SHMU.  

    Požiadal, aby sa neopakovali prevádzkové pokusy bez dozoru  

    štátnych inštitúcií a bez spätnej verifikácie údajov emisií  

    a imisií, pre obce a mestá. Diskusia v zastupiteľstve v Par- 

    tizánskom bola dôvodom, aby sa tým zaoberalo. Na aprílové  

    MsZ pozveme nielen zástupcov petičného výboru a poslancov,  
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    ale aj zástupcov baní, aby mohli vysvetliť, či budú pokusy  

    pokračovať, lebo nám ide o čistý vzduch. Treba urobiť aj 

    analýzu stupňa arzénu v pôde.   

    Ing. Takáč: - skutočne ide o vytĺkanie politického kapitálu,  

    voľby do VUC klopú na dvere, vieme že pani poslankyňa ide  

    kandidovať, čo je toho dôsledkom. Všetky prezentované infor- 

    mácie sú skreslené, nereálne, nemáme informácie z kúpeľov,  

    mrzí ho to.  

    JUDr. Macháčková: - je rada, že nepôjde kandidovať do župných 

    volieb a nevedela, že kolegovia z NR SR dnes prídu na zastupi- 

    teľstvo. Kolegovia sa téme venujú dlhodobo. Je to veľmi ťažká  

    situácia. Dospela k názoru ako kolegovia, ktorí tu vystúpili,  

    že nášmu regiónu chýba vízia, čo s ním bude. Ľudia v Prievidzi  

    a okolí sa stali obeťami tohto systému, vláda SR ich dlhodobo 

    nechávala v tomto systéme žiť, pričom ťažba uhlia na hornej  

    Nitre je obmedzená. HN bane kúpili baňu Čáry, aby vyťažili  

    množstvo stanovené vo vyššom hospodárskom záujme, nakoľko  

    ložiská na hornej Nitre sú už nedostačujúce. Zamestnanosť v HN  

    baniach sa bude znižovať, ak naši ľudia nebudú vození do bane  

    Čáry. Víziu potrebujeme, lebo naši ľudia nebudú mať kde  

    pracovať. Rozlišujeme obdobie 2021, vyšší hospodársky záujem  

    je podpísaný do roku 2030. Dva kotle spĺňajú ekonomické normy  

    a oxid siričitý klesal do októbra. Súhlasila s pánom primáto- 

    rom Božikom, nebola to skúšobná prevádzka, ale prevádzkový  

    pokus, išlo o spaľovanie uhlia, aby naplnili limity. Výsledok  

    sa neprejavil v novembri, decembri, ale postupne. Výsledok pre  

    zdravie našich ľudí nie je dobrý. Za ťažkú a životu nebezpečnú  

    prácu zarábajú nízke mzdy. Bolo by dobré povedať ľuďom pravdu, 

    čo ich čaká, a riešiť túto tému na úrovni premiéra a vlády.    

    Boli aj v našom regióne, okrem sľubov o výstavbe R2 sme sa     

    nedočkali konkrétneho, čo bude ďalej s našim regiónom. Všetci  

    máme záujem, aby sa tu táto otázka riešila. Návrh kolegov je  

    dobrý, zvolať k tomu zasadnutie, stretnutie, diskutovať.  

    Urobiť plán, dokedy je reálna udržateľnosť miest, za akých  

    podmienok a čo bude ďalej, akým smerom by sa mal tento región  

    uberať. Spoločné stretnutie poslancov VUC, odborných zamest- 

    nancov ministerstiev, primátorov najväčších miest, zástupcov  

    regionálnych združení by bolo prospešné.  

    Ing. Takáč: - reagoval na p. Macháčkovú, že konečne vystúpila  

    na zastupiteľstve. Spomenula, že obaja poslanci sa tomu dlho- 

    dobo venujú. Uvedomujeme si všetci, že bane raz skončia, je  

    tam termín 2030, robia sa kroky, aby sa región posunul niekde  

    inde, preto je aj investícia spoločnosti Brose do Prievidze,  

    vďaka vláde SR, ktorá môže vytvoriť až 3000 pracovných miest.  

    Mzdy v baniach nie sú určite nízke, a nie je to práca pre  

    tých, ktorí už nemajú inú možnosť. Prácu baníkov si veľmi  

    váži, otec aj starý otec bol baník.  

    PaedDr. Porubcová: - je zarážajúce, keď prídu vystúpiť na za- 

    sadnutí zastupiteľstva poslanci NR SR k tak vážnej veci,  

    a nevie o tom ani primátorka mesta, ktorej sa to týka, a je  

    tiež poslankyňou Národnej rady. Postup by mal byť spoločný.  

    Kto by nechcel mať čistý vzduch. Sama má astmu a celú zimu  

    užívala kortikoidy. Nepáči sa jej taký postup. Spýtala sa, či  

    máme návrh, ako to riešiť.  
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    Mgr. Kaščáková: - reagovala na p. Macháčkovú aj Porubcovú –  

    že sme vopred neoslovili p. Macháčkovú, nakoľko stretnutie sme  

    zorganizovali na poslednú chvíľu a nebolo isté, či sa to  

    podarí. Pánovi Baškovi sme asi hodinku pred zastupiteľstvom  

    oznámili vystúpenie. Bol to len návrh na otvorenie diskusie,  

    do ktorej treba prizvať nielen p. Macháčkovú, ale všetkých  

    primátorov, starostov, podnikateľov a ďalších, ktorých sa to  

    týka. Nebol cieľ navrhovať riešenia, tieto majú vzísť zo spol-  

    ločnej diskusie, ktorú by zastupiteľstvo malo vyvolať, do  

    ktorej ako poslanci NR SR chceme prispieť. Účelom vystúpenia  

    bolo prísť a apelovať na spojenie síl, aby sa zastupiteľstvo  

    tomu venovalo.   

    Mgr. Smatana: - opakovane tu zazneli výčitky poslancom,  

    ktorí vystúpili. Nepáči sa mu tento druh útokov. O ťažbe  

    uhlia, povinnom odbere, dotáciách aj o sociálnych opatre-  

    niach rozhodujú politici, volení občanmi. Občania sa  

    rozhodujú, na základe diskusie poslancov. Spochybňovať  

    politikov, že sa zaujímajú o reálne problémy, a snažia sa  

    rozvinúť diskusia na pôde, ktorá je na to určená, je  

    smiešne. Nejde o hru, ale o prežitie baníckych rodín  

    a ľudské zdravie obyvateľov. Požiadal držať sa témy a  

    nie obviňovať.   

    Ing. Takáč: - reagoval na p. Smatanu. Nemôže to byť na fak-  

    tickej úrovni, keď tu nemáme druhú stranu a máme jednostran- 

    né informácie.  

    PhDr. Škultéty: - podporil p. Smatanu. Poslanci NR SR  

    navrhli diskutovať o probléme na ďalšom zastupiteľstve, za  

    účasti zástupcov. Nemal pocit, že sa ide politikárčiť, ale  

    už začíname. Navrhol ukončiť diskusiu a pokračovať na inom,  

    osobitnom zastupiteľstve. 

    PhDr. Mjartan: - 19 rokov robí starostu obce Cígeľ. Baňa  

    Cígeľ je najmladšou baňou od r. 1962 a má byť prvá uzatvo- 

    rená. Reagoval na p. Zemanovú, že sa nič nerobí. Niekoľko- 

    krát bol v bani, vie o situácii. Určite existuje Plán rekul- 

    tivácie baní, rokujeme s HN baňami. Trápi nás narušený  

    geologický režim, vody v potokoch je stále málo, nie všetko  

    povedané je pravda. HN bane sa snažia obciam, dotknutým  

    banskou činnosťou pomáhať. Cígeľ mal 65% mužov zamestnaných  

    v bani, za 2 roky by mala skončiť, preto rokujeme s HN  

    baňami o revitalizácii obce a poškodeného územia.  

    Mgr. Michalec: - nepáči sa mu, ako p. podpredseda vnáša do  

    diskusie narážky, kto z ktorej politickej strany je a ako  

    často vystupuje p. Macháčková, čo sa vôbec nepatrí. Pani  

    Kaščáková nešťastne celú diskusiu začala. Bolo by vhodné  

    keby sme mali materiál vopred. Je za panelovú diskusiu  

    v komisiách, ale už hodinu sa bavíme kto je viac či menej  

    politicky od témy. Ľudia tam budú žiť stále, ale zdravotný  

    stav občanov by mal byť na prvom mieste. Požiadal zastaviť  

    diskusiu, a ak je problém, nech poskytne p. Kaščáková  

    materiály všetkým, dá termíny a miesta a prídeme na diskusiu. 

    Dnes nevieme posúdiť kto má pravdu. Pán Božik dnes najpre-  

    svedčivejšie argumentoval. Aby sme neskĺzli k tzv. jarmočným  

    praktikám.   
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    Ing. Bagin: - je úplne rozčarovaný tým, čo sa tu udialo.  

    Trefnou poznámkou p. Porubcovej sme to mali ukončiť. Ani  

    jeden z bodov dnešného rokovania sa nezaoberá touto  

    problematikou. Navrhol odhlasovať ukončenie diskusie.  

    p. predseda: - tiež by rád vystúpil a ešte to neuzavrel.  

    Ing. Bagin: - zobral späť svoj návrh.  

    Mgr. Kaščáková: - je rada, že to vyvoláva takú diskusia.  

    K p. Michalcovi, prečo sme nedali vopred materiály – témy sú  

    v spoločnosti preberané od novembra, každý poslanec tohto  

    kraja vie, že je to vážna téma a treba sa ňou zaoberať.  

    Prišli sme požiadať toto zastupiteľstvo, lebo sem to patrí,  

    aby tu prebiehali panelové a iné debaty.  

    RSDr. Cipov: - vyjadril svoj názor. Keď poslanci NR SR  

    začali vystupovať, bol prekvapený, že k problémom by mali  

    vystupovať iní. Životné prostredie sa nás dotýka, ale dokedy  

    bude ťažba, rozhodujú iné orgány. Bane existujú vyše 100  

    rokov, uhlie sa dobýva tam kde je, pre národné hospodárstvo. 

    HN bane majú koncepciu ťažby, ako znižovať emisie, dokedy sa  

    bude ťažiť. Diskutujeme na tému, ktorá je poslancom neznáma.  

    Zvolili sme nesprávnu stratégiu na riešeniu problému, ktorý 

    my nerozhodneme. Požiadal ukončiť diskusiu a problematikou  

    sa nezaoberať, aj ďalšie zasadnutie je na zváženie, či  

    prinesie čo očakávame. Bane majú koncepciu do roku 2030, 

    ktorá stojí na vládnych rezortných rozhodnutiach. Odporučil  

    uzavrieť to.  

    Mgr. Kaščáková: – reagovala na p. Cipova, predsedu Komisie  

    regionálneho rozvoja. Spýtala sa, ak viete o probléme, a že 

    bane majú koncepciu, prečo ste ju nepredložili na komisii,  

    kde prerokovávame správy hlavného kontrolóra a nebavíme sa  

    o zásadných problémoch rozvoja kraja, ako Komisia regionál-  

    neho rozvoja.  

    Mgr. Michalec: - reagoval na p. Cipova. P. Kaščáková má  

    právo otvárať takéto témy. Požiadal, aby sme nejatrili  

    súboj, kto má lepší postoj k baniam a ukončiť diskusiu s tým 

    že sa stretneme k tomu na komisii alebo zastupiteľstve.  

    Ing. Trstenský: - povedalo sa tu veľa, ale stáva sa, že sa  

    hovorí veľa a nič sa nepovie. Poslanci NR SR prišli sem  

    narýchlo s tým, že majú nové informácie. Spýtal sa, čo bolo  

    nové na vašich informáciách. Otázky boli medializované  

    od novembra 2016 a vieme o tom. TSK má v tomto veľmi obme- 

    dzené možnosti. Kompetencie prináležia vláde SR a rezortným  

    ministerstvám. Vyvíjanie spoločenského nátlaku patrí do po-  

    litickej práce opozičných poslancov. Zaujíma ho či to boli  

    pokusy alebo skúšobná prevádzka, každopádne mali negatívny  

    vplyv na životné prostredie, a tým by sme sa mali zaoberať,  

    aby sa také pokusy nerobili, a ak áno, aby boli riadené  

    a kontrolované. Načasovanie vášho stretnutia korešponduje 

    s tým, čo sa dialo v NR SR k výmerom Úradu pre reguláciu  

    sieťových odvetví, došlo k výraznému nárastu cien elektric-  

    kej energie pre domácnosti a zlacneniu cien pre veľkoodbera- 

    teľov, čo bolo viackrát medializované. Pričom bolo spomenuté, 

    že na zvyšovanie cien energií majú vplyv aj alternatívne  

    zdroje energií (p. Galek vie, koľko sa dá na tom zarobiť  

    z Fotovoltaiky) a chceli ste upozorniť na negatívny vplyv  
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    dotácií ťažby HN baní. Denne sledujeme vyjadrenia médií,  

    dôležité sú dve veci - udržanie zamestnanosti na hornej Nitre,  

    nakoľko 10000 ľudí je ohrozených, ak v roku 2021 alebo 2030  

    príde k uzavretiu HN baní, a vytvoriť pre nich náhradný  

    program, aby mohli zostať pracovať vo svojom prostredí.  

    Primárna úloha Trenčianskeho kraja je vytvoriť podmienky  

    podnikateľom, aby prišli na hornú Nitru, ako aj ochrana  

    životného prostredia a zdravia všetkých občanov. Poďakoval  

    za účasť poslancom NR SR, dokážeme na podnety reagovať aj 

    za TSK, ale budeme potrebovať súčinnosť poslancov NR SR bez  

    ohľadu na politické tričká, lebo vytvoriť nových 7-10 000  

    nových pracovných miest nebude jednoduché. Richard Sulík  

    povedal, že iba hlupák nemení svoje názory. Poďakoval, ale  

    v rámci kompetencií si dokážeme pomôcť sami.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - autorom výroku je Churchill.  

    p. predseda: - ako predseda TSK sa vyjadril k tejto téme.  

    Vždy bol za to, aby sa mohli poslanci vyjadrovať, aj  

    poslanci NR SR, čo nám vyplýva zo zákona aj z rokovacieho  

    poriadku. Ak chceme hornej Nitre pomôcť, treba hodnotiť  

    skutky, ktoré sme doteraz urobili. Najskôr ste mohli tému  

    otvoriť v komisiách – v Komisii reg. rozvoja, zdravotníctva  

    a soc. pomoci, kde je priestor odborne diskutovať o problé-  

    moch na hornej Nitre. Dnes pred 12.00 h ma p. poslankyňa  

    Kaščáková požiadala počas projektovej rady k výstavbe ciest  

    a cyklotrás, že kolegovia z parlamentu chcú prísť vystúpiť  

    a informovať o nových veciach ohľadom pokusu v elektrárni  

    Nováky, s čím som súhlasil. Debata trvá vyše hodiny a vyzerá  

    to ako keby TSK nič neurobil pre hornú Nitru. Zrekapituloval,  

    čo sa urobilo pre hornú Nitru v rámci kompetencií TSK –  

    pristúpili sme k rekonštrukcii stredných škôl na hornej  

    Nitre, ktoré sú dôležité pre investorov, čím vieme pomôcť  

    prílevu nových pracovných miest. TSK je lídrom Slovenska  

    v rámci duálneho vzdelávania. Pomohli sme aj f. Brose, za čo  

    poďakoval aj p. primátorke Prievidze, aj štát a MH SR urobili 

    veľa, pri rokovaniach bol osobne aj s p. Macháčkovou. Toto je  

    reálna pomoc obyvateľom hornej Nitry. Miera nezamestnanosti  

    klesá aj na hornej Nitre, nielen na Považí, ktoré bolo histo-  

    ricky strojárske. Na hornej Nitre je nezamestnanosť najvyššia,  

    ale klesá. 20 rokov sa hovorí o výstavbe rýchlostnej cesty R2,  

    kým sa urobil prvý úsek, obchvat Bánoviec, v pláne sú aj  

    ďalšie úseky. Po 14 rokoch vďaka šetreniu využitím elektro- 

    nického kontraktačného systému a aukcií sme dostavali operačné  

    sály v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, do nemocnice  

    tento rok investujeme sumou 13,5 mil. eur. Investujeme aj  

    do sociálnych zariadení na hornej Nitre, opravuje sa cestná  

    infraštruktúra, robíme kroky aj čo je mimo kompetencií TSK. 

    problém o ktorom sa bavíme je starý niekoľko rokov, všetci  

    vieme, bane tam raz skončia. Koľkí z vás, ktorí ste dnes  

    vystúpili, ste boli v bani. TSK nevyrieši všetky problémy so  

    zánikom baní. Hornej Nitre sa pomáha neustále. Ťaháme tam  

    investície, ako f. Brose. P. Kaščáková nemôže hovoriť p.  

    Cipovovi čo má a čo nemá prerokovávať na komisii, na ktorej  

    ste bola 10 krát, 7 krát ste nebola a z toho 2 krát neospra- 

    vedlnená. Pri kreovaní komisií ste požiadala o presun svojho  
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    členstva z Komisie zdravotníctva do Komisie regionálneho  

    rozvoja. Komisiu ste nevyužila na pomenovanie problémov hornej  

    Nitry, a dám si predložiť Vaše pripomienky k PHSR, či ste  

    vtedy pomenovala problémy hornej Nitry a navrhovala riešenia.  

    Ak nie, je to len predvolebná kampaň pred novembrovými  

    voľbami, ľudia vás budú hodnotiť za to čo ste za 4 roky  

    urobila aj pre región hornej Nitry.   

    Mgr. Kaščáková: – na komisii nebola ospravedlnená dvakrát  

    preto, lebo materiály boli zaslané neskoro, z piatka na  

    pondelok, čo sa stalo aj v januári. K PHSR na komisii hovo- 

    rila, že je to premrhaná šanca urobiť koncepciu rozvoja  

    regiónov kraja, nakoľko na PHSR mesta Trenčín robila dlho- 

    dobo. 

    p. predseda: - škoda, že ste nebola na komisiách. Ak sú 3  

    dni málo, mohli sme zmeniť Rokovací poriadok.  

    Mgr. Michalec: - požiadal o ukončenie, obaja robíte  

    agitáciu.  

    p. predseda: - ukončil možnosť hlásiť sa do diskusie k vystú-  

    peniu poslancov NR SR, poďakoval p. Zemanovej a p. Galekovi  

    za účasť a budeme pokračovať v schválenom programe rokovania.  

 

 

  

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bolo  

    prijatých 24 uznesení, bez ukladacieho charakteru. V plat- 

    nosti zostávajú uznesenia k prebytočnému majetku. Zložité  

    procesy na predaj majetku sa začínajú dariť.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 35-ZA, 5-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20. marca  

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

    z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XXII. zasadnutí 

    Zastupiteľstva TSK, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 468/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.    

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - zo zákona je povinný správu predložiť.  

    Je obsiahla, týka sa činnosti za rok 2016, v zmysle Zásad     

    kontrolnej činnosti TSK sa predkladá raz ročne. Bolo schvá- 

    lené vykonať 59 kontrol, vykonalo sa 62, vykonali sa  
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    kontroly všetkého druhu. Máme zistených 610 nedostatkov,  

    z ktorých 125 je porušení vnútornej legislatívy našich  

    organizácií, ostatné sú porušenia zákonné, ale nie trestné  

    oznámenia. Prevencia je dôležitá, zistenia treba čo najviac  

    eliminovať. Sú aj organizácie, že nesplnia vlastné opatrenia,  

    čo by sa nemalo opakovať. V rámci prevencie budeme v apríli 

    pokračovať Metodickým dňom. V rámci našej činnosti je sledo- 

    vanie zákona č. 307 – nahlasovanie protispoločnej činnosti,  

    k tomu bolo prijatých 6 podnetov, opatrenie bolo prijaté  

    len k Trenčianskemu múzeu. V rámci samosprávnych krajov si  

    vymieňame skúsenosti, prizvali sme aj rakúsky účtovný  

    viedenský dvor, zhodli sme sa v metodike, rozdiely sú  

    v kompetenciách a rozpočtoch. Cieľom je spoluprácu s organi-  

    záciami výrazne zlepšiť formou metodických dní, školení...  

    Poďakoval poslancom i vedeniu TSK za komunikáciu. Chceme  

    pokračovať v nastúpenej ceste - transparentnosť a objektívnosť  

    je cieľom spoločného myslenia na TSK.  

    PaedDr. Kubičár: - k správe uviedol, že administratívna 

    náročnosť na organizáciách, vrátane škôl narastá, obsiahla  

    správa znamená aj nedostatok času pre kvalitu. Požiadal  

    vedenie TSK o zníženie administratívnej záťaže (v oblasti  

    plánovania, rozpočtu, ekonomickej agendy či VO), je toho  

    na ekonómov a účtovníkov veľa, za málo peňazí.  

    p. predseda: - to čo vyžaduje legislatíva, žiada aj TSK. Treba 

    si sadnúť s ekonómami a odborom finančným, či je možné niečo 

    zjednodušiť. 

    Ing. Berec: - poďakoval za spoluprácu s UHK, podporil kolegu,  

    na obciach doplácame zvýšením minimálnej mzdy upratovačkám,  

    robotníkom, účtovníctvo je komplikované, že ľudí nevieme  

    zaplatiť. Požiadal poslancov NR SR riešiť výkon prác prvej  

    triedy minimálnou mzdou.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 33-ZA, 7-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20. marca  

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

    o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2016,  

    v prijatom  
 

      U z n e s e n í  číslo 469/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž –pover. riad. odd.práv.,SM a VO      

a) Návrh na schválenie prebytočnosti a vyradenia nehnuteľ- 
ného majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie - 

stavby šatne súp. č. 2235 na parc.č. 996 k.ú. Zlatovce, 

LV č. 443.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o stavbu šatní v nevyhovujúcom stave,  

       V rozpočte TSK boli vyčlenené prostriedky pre vybudovanie 
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       telocvične, bežeckého tunela a sociálno-prevádzkovej  

       stavby, pričom plocha pre výstavbu je čiastočne zastavaná   

       objektom šatní, ktorý treba zbúrať. Preto predkladáme  

       návrh na vyradenie nehnuteľnosti formou fyzickej likvi- 

       dácie.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 29-ZA, 11-NE- 

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.  

       03.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  vyradenie nehnu- 

       teľného majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie  

       podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 470/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

  4. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

        registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech  

        obce Kočovce.           

 

        Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        Mgr. Baláž: - ide o návrh na schválenie zriadenia vecného  

        bremena na pozemku v k.ú. Rakoľuby, v prospech obce  

        Kočovce, pre prístup a údržbu splaškovej kanalizácie  

        obce.  

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 6: 25-ZA, 15-NE- 

        HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

        20.03. 2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie  

        vecného bremena pre TSK na pozemok v k.ú. Rakoľuby,  

        za odplatu - jednorazovú náhradu v zmysle predloženého  

        návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 471/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

p. predseda: -  vyhlásil 10 minútovú prestávku. 

 

 

 4. c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C"   

       parc.č. 6103/6 k.ú. Považská Bystrica.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o pozemok ako vjazd na dvor so záhradou  

       a prístup k rodinnému domu manželov Mahdoňových,  

       navrhujeme prevod formou osobitného zreteľa pre majetko- 

       právne vysporiadanie. SC TSK súhlasila s prevodom  

       a majetok vyhlásila za prebytočný.  
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            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA, 3-SA  

        ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

        na svojom zasadnutí dňa 20.03.2017 prerokovalo a   

        r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného  

        majetku TSK (pozemku) v správe Správy ciest TSK,  

        u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného  

        majetku TSK Milanovi Mahdoňovi a manželke Ing. Eve  

        Mahdoňovej rod. Havajíkovej, trvale bytom Považská  

        Bystrica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  

        v podiele 1/1, za kúpnu cenu ako prípad hodný osobitného  

        zreteľa, a zároveň  s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného 

        prebytočného nehnuteľného majetku Milanovi Mahdoňovi  

        a manželke Ing. Eve Mahdoňovej rod. Havajíkovej, obaja  

        bytom Považská Bystrica, do bezpodielového spoluvlast- 

        níctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu, ako prípad 

        hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva  

        v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý  

        žiadatelia udržujú a využívajú ako vjazd na dvor  

        so záhradou a prístup k rodinnému domu. K uvedenému bolo  

        prijaté   
 

U z n e s e n i e  číslo 472/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. d) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu vlastníctva    

   pozemkov v k.ú. Adamovské Kochanovce a k.ú. Chocholná –           

   Velčice žiadateľovi Trenčianske vodárne a kanalizácie,  

   a.s., Trenčín.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - žiadateľ a investor Trenčianske vodárne  

       a kanalizácie, vybudoval ČOV v k.ú. Adamovské Kochanovce  

       a v k.ú. Chocholná-Velčice, čím sa zastavala časť pozem-  

       kov vo vlastníctve TSK. Navrhujeme prevod do vlastníctva  

       TVK. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 38-ZA, 2-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.03.  

       2017 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč-  

       nosti uvedeného nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlast-  

       níctve TSK, s ch v á l i l o  prevod uvedeného trvale  

       prebytočného nehnuteľného majetku TSK v zmysle predlože-  

       ného návrhu kupujúcemu - Trenčianske vodárne a kanalizá- 

       cie, Trenčín, za dohodnutú kúpnu cenu. K uvedenému bolo  

       prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 473/2017 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 4. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.  

       Stará Turá v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

       a. s., Čulenova 6, Bratislava.        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - v roku 2015 TSK súhlasil s vybudovaním  

       kioskovej trafostanice, kde budú napojené objekty SOŠ  

       Stará Turá, a v roku 2016 bola uzavretá ZobZ o zriadení  

       vecných bremien, boli vyhotovené GOP a znalecké posudky.  

       Navrhujeme zriadiť vecné bremeno s právom vstupu na  

       pozemky pre údržbu a prevádzku trafostanice, v prospech  

       Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 2-SA  

       ZDRŽALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 20.03.2017 prerokovalo a   

       s c h v á l i l o  zriadenie vecného bremena v zmysle  

       predloženého návrhu, na dobu neurčitú, za jednorazovú  

       náhradu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 474/2017 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 
 4. f) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 226/2015 zo dňa  

       26.01. 2015 a návrh na schválenie prevodu prebytočného  

       nehnuteľného majetku v k.ú. Nové Mesto nad Váhom z dôvodu  

       hodného osobitného zreteľa.        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - Zastupiteľstvo TSK uznesením z 26.1.2015  

       rozhodlo o prebytočnosti nehnuteľného majetku TSK  

       v správe SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom, a schválilo spôsob  

       odpredaja formou OVS ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

       V rámci OVS sa našiel záujemca, ktorý ponúkol sumu.  

       Následne o kúpu prejavilo MV SR, ktoré tam prevádzkuje  

       Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a preven- 

       cie, ktoré akceptovalo podmienky kúpno-predajnej zmluvy.  

       Preto navrhujeme zrušenie uznesenia z roku 2015, a predaj  

       uvedeného nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitné- 

       ho zreteľa, pre poskytovanie pedagogicko-psychologického  

       poradenstva v CPPPaP, ktoré vo vilke sídli.  

       p. predseda: - je to za rovnakú cenu ako bola vysúťažená. 

       Ministerstvo má prednosť, nakoľko centrum je v ich zria- 

       ďovateľskej pôsobnosti.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 34-ZA, 4-SA 

       ZDRŽALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 20.03.2017 prerokovalo a  z r u – 

       š i l o   uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 226/2015 zo dňa  

       26.01.2015 v II. časti, bod 2., písm. a) a b),  
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       u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného  

       majetku (stavby a pozemkov) vo vlastníctve TSK, v správe  

       SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom, v prospech  

       Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra SR,  

       Bratislava, za kúpnu cenu ako prípad hodný osobitného 

       zreteľa, a zároveň  s ch v á l i l o  odpredaj prebytoč- 

       ného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe  

       SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom, v prospech  

       Slovenskej republiky zastúpenej MV SR, Bratislava, 

       za kúpnu cenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

       K uvedenému bolo prijaté 

 

            U z n e s e n i e  číslo 475/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV  

č. 11866 (areál bývalého fitnes centra, predajne, 

Prievidza) a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže.            

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o areál bývalého fitnes centra a predaj- 

ne v Prievidzi (ktorý bývalý správca (SOŠ Vansovej 

Prievidza) nevyužíval a preto mu bol odňatý zo správy 

uznesením Zastupiteľstva v januári 2016). Predkladáme 

návrh na rozhodnutie o trvalej prebytočnosti majetku, 

spôsobe odpredaja formou OVS, a súťažné podmienky OVS.  

  

            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 36-ZA, 1-SA 

       ZDRŽAL HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 20. 03. 2017 prerokovalo a 

       s ch v á l i l o - trvalú prebytočnosť uvedeného nehnu-  

       teľného majetku TSK (stavby a pozemkov), spôsob odpredaja  

       nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže  

       a súťažné podmienky OVS - „Predaj nehnuteľností – areál  

       bývalého fitnes centra, predajne, T. Vansovej 28,  

       Prievidza“. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 476/2017 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu- 

       teľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č.  

       11866 (bývalý internát, T. Vansovej 28, Prievidza)  

       a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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       Mgr. Baláž: - taktiež ide o návrh na schválenie prebytoč-  

       nosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných  

       podmienok OVS. Ide o podobný prípad ako predošlý, majetok  

       bol odňatý zo správy SOŠ Vansovej, Prievidza od 1.2.2016.  

           Na základe výsledku hlasovania č. 12: 37-ZA, 3-NEHLA-  

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20. 03.  

      2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť  

      uvedeného nehnuteľného majetku TSK (stavieb a pozemkov),  

      spôsob odpredaja nehnuteľného majetku formou OVS  

      a súťažné podmienky OVS - „Predaj nehnuteľností – areál  

    bývalého internátu, T. Vansovej 28, Prievidza“.  

    K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 477/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

4. i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

      nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV  

      č. 11866 (bývalá budova, ul. Sládkovičova 11, Prievidza)  

      a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.    

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - taktiež ide o prebytočný majetok odňatý zo  

      správy SOŠ Vansovej, Prievidza a navrhujeme schválenie  

      prebytočnosti, spôsobu predaja formou OVS, a súťažných  

      podmienok OVS.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 13: 37-ZA, 3-NEHLA-  

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20. 03.  

      2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  prebytočnosť uvede- 

      ného nehnuteľného majetku TSK (stavby a pozemkov), spôsob  

      odpredaja nehnuteľného majetku formou OVS a súťažné  

      podmienky OVS - „Predaj nehnuteľností – areál bývalej  

      budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza“. K uvedenému bolo  

      prijaté  
 

U z n e s e n i e  číslo 478/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. j) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

nehnuteľného majetku v k. ú. Považské Podhradie,  

zapísaného na LV č. 947 a súťažných podmienok obchodnej  

verejnej súťaže.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom dvoch parciel. V januári  

       bola na TSK doručená žiadosť spoločnosti Medeko Cast  
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       o odpredaj uvedených pozemkov, pre realizáciu investič- 

       ného zámeru. Správca majetku - SC TSK uviedla, že súhlasí  

       s odpredajom uvedených pozemkov nakoľko ich nevyužíva  

       na plnenie úloh. Na základe uvedeného navrhujeme schváliť  

       trvalú prebytočnosť uvedeného nehnuteľného majetku,  

       spôsob odpredaja majetku formou OVS a súťažné podmienky  

       OVS.  
 

            Na základe výsledku hlasovania č. 14: 33-ZA, 2-PROTI, 

       1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 20. 03. 2017 prerokovalo a  

       s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť uvedeného nehnuteľ-  

     ného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK, spôsob  

     odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve  

     TSK, v správe SC TSK formou OVS, a súťažné podmienky OVS  

     - „Predaj nehnuteľností – pozemky p.č. 556/19 a 556/20,  

     k.ú. Považské Podhradie“. K uvedenému bolo prijaté 

  

U z n e s e n i e  číslo 479/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza, zapísaného  

na LV č. 11866 (SOŠ Prievidza - Areál 1).     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o stavbu školy, telocvične a kuchyne  

       a pozemkov. Na uvedený majetok bola vypísaná OVS a TSK  

       bola doručená 1 obálka – s cenovou ponukou spol. S-BAU  

       Slovakia, ktorá splnila podmienky OVS. Navrhujeme odpre- 

       daj majetku TSK tejto spoločnosti za ponúkanú cenu. 

                  

            Na základe výsledku hlasovania č. 15: 37-ZA, 3-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.03.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predaj prebytočného  

       nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK (stavby a pozem- 

       ky) na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci OVS 

       uchádzačovi – kupujúcemu: spoločnosti S-BAU SLOVAKIA,  

       s.r.o., Bojnice. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 480/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. l) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie     

zámeny pozemkov s Mestom Trenčín.      

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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       Mgr. Baláž: - ide o návrh na rozhodnutie o prebytočnosti  

       a schválenie zámeny pozemkov s mestom TN. TSK je vlastní-  

       kom pozemkov pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne, časť je  

       pre kontajnery na smeti. Mesto Trenčín požiadalo o odkúpe-  

       nie tejto časti pozemku, nakoľko má záujem realizovať  

       projekt Mestské zásahy – Námestie študentov. Ako proti-  

       hodnotu nám mesto ponúka 702 m
2
 pozemkov v areáli SOŠ OaS  

       na Jilemnického ul. v Trenčíne. Nakoľko hodnota ponúkaná  

       mestom je o 5.100,- eur vyššia, mesto navrhuje TSK spolu-  

       podieľať sa na vybudovaní nového miesta pre kontajnery  

       v celkovej cene 10.000,- eur, vo výške 50% nákladov. TSK  

       sa bude podieľať na vyhotovení geometrických plánov a zna- 

       leckého posudku, do výšky 50% nákladov. Zámena sa navrhuje  

       bez finančného vyrovnania. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 16: 38-ZA, 2-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.03.  

       2017 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč-  

       nosti nehnuteľného majetku (pozemku) nachádzajúceho sa  

       v obci Trenčín, (spevnené plochy, časť oplotenia),  

       u r č i l o  ako prípad hodný osobitného zreteľa  p r e –  

       v o d  uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

       TSK  z á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky  

       vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v obci  

       Trenčín. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

       majetkovoprávneho vyporiadania časti pozemkov v areáli  

       SOŠ OaS, Jilemnického č. 24, Trenčín, ako aj v záujme TSK  

       podporiť projekt mesta Trenčín a vybudovať Námestie  

       študentov na uvedenom pozemku. Zároveň  s c h v á l i l o   

       prevod uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

       TSK zámenou za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve 

       Mesta Trenčín, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Zámena  

       sa schvaľuje bez finančného vyrovnania, v zmysle predlože-  

       ného návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 481/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. m) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného  

       majetku - časť pozemku v k.ú. Púchov na LV č. 2424 (SOŠ  

       obchodu a služieb, Púchov) ako prípad hodný osobitného  

       zreteľa.            

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - TSK bola doručená žiadosť SOŠ obchodu  

       a služieb OaS v Púchove, o schválenie nájmu časti pozemku  

       ako prípad hodný osobitného zreteľa pre SHMU Bratislava,  

       pre umiestnenie monitorovacej stanice na monitorovanie  

       kvality ovzdušia. Predmetný pozemok SOŠ OaS nevyužíva.  

       Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení 

       stacionárnej monitorovacej stanice na pozemku, a včasnej  
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       intervencie v prípade prekročenia limitu nebezpečných  

       látok v ovzduší, ako aj odborného rozvoja študentov  

       pri spolupráci SOŠ a Gymnázia Púchov so SHMU.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 17: 35-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 20.03.2017 prerokovalo a   

       r o z h o d l o  o prebytočnosti nehnuteľného majetku  

       (pozemku) vo vlastníctve TSK, v správe SOŠ obchodu  

       a služieb, Púchov,  s ch v á l i l o  nájom uvedeného  

       nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe SOŠ  

       obchodu a služieb, Púchov, v prospech nájomcu: Slovenský  

       hydrometeorologický ústav, Bratislava, na dobu neurčitú,  

       ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle predlože-  

       ného návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 482/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 – Partici- 

    patívny - komunitný rozpočet.          

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Ozimová: - na úrovni VUC je TSK prvý, ktorý s cieľom  

    posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy 

    a zabezpečiť zapojenie občanov na rozhodovaní, zapracoval  

    do rozpočtu na rok 2017 finančné prostriedky v objeme 99  

    tis. eur, ktoré budú použité na realizáciu projektov,  

    o ktorých bude rozhodovať verejnosť. Objem bude rozdelený 

    na 9 okresov po 11 tis. eur, max. 2200,- na 1 projekt. VZN  

    upravuje formy a podmienky čerpania participatívneho  

    rozpočtu, náležitosti a celý proces rozhodovania, realizácie  

    a vyúčtovania projektov. Participatívno-komunitný rozpočet  

    je princíp, ktorý umožňuje TSK zbierať podnety od občanov  

    s možnosťou ich zapracovania do rozpočtu TSK. Projekty bude  

    možné realizovať v oblastiach: - doprava a komunikácie, ŽP,  

    voľnočasové aktivity, kultúra, šport, sociálna pomoc  

    a sociálne služby. Návrh VZN bol prerokovaný vo všetkých  

    komisiách Z TSK a v Rade predsedov komisií, bol zverejnený  

    15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, dodnes neboli k návrhu  

    podané žiadne pripomienky.     

    Mgr. Smatana: - víta každý mechanizmus, ktorý umožni občanom  

    zasahovať do toho, čo sa bude diať s ich daňami. Upozornil  

    na niektoré riziká. Z 99 tis. eur je 11 tis. na okres. Je to  

    skôr otvorený grantový program pre občanov. Rizikom môže byť  

    súťaženie, kto zoženie viac podporovateľov, kde je viac  

    obyvateľov. Navrhol nech si poznačia realizátori – neuvádza 

    sa ako bude prebiehať hlasovanie, navrhol toto viazať na  

    jednu SIM kartu a jedno mobilné číslo. Vytvoriť viac e- 
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    mailových adries je jednoduché. V prílohách sa uvádza súhlas  

    autora projektu s použitím osobných údajov, a údaje v pro-  

    jekte môžu byť použité na štatistické účely... Bez pozmeňu-  

    júceho návrhu odporučil, aby všetky projekty boli zverejnené  

    na internete v plnej verzii, a boli dostupné aj počas reali- 

    zácie, čím sa predíde spochybňovaniu výsledkov hlasovania.   

    p. predseda: - stále zverejnenie môže byť dobré, aby sa už  

    podobné, ako tie neúspešné nepodávali. Nabudúce môže byť  

    objem prostriedkov iný. Tento rok je v rozpočte 99 tis. eur,  

    sme v tom prví, je za vyskúšanie, aby sa chyby odstránili.  

    Ing. Ozimová: – hlasovanie je na potvrdení mailovej adresy.  

    Budeme sa tým zaoberať.  

    Mgr. Kaščáková: - p. Smatana povedal všetko, čo chcela  

    povedať. Úskalím bude aj to, do čoho môžu ľudia investovať.   

    Nemáme to nazývať participatívny rozpočet, je to nová  

    grantová schéma, ktorá podporí komunitné programy, ale  

    veľká byrokracia odradí. Názvom sa možno chceme zapáčiť ako  

    prví na Slovensku.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - pri hodnotení vystúpení kolegov  

    často stráca slová. Toto nie je o zapáčení sa pána župana,  

    participácia znamená zúčastňovať sa, a cez participatívny  

    komunitný rozpočet dávame šancu občanom TSK zúčastňovať sa  

    na prerozdelení časti verejných prostriedkov, s ktorými  

    hospodárime my ako volení zástupcovia. Snažíme sa zapojiť  

    komunity ľudí, podmienkou je, aby autor získal aspoň 15  

    ľudí, ktorí s projektom súhlasia. Grantová schéma by bola  

    vtedy, keby občania nemali šancu vstupovať do hlasovania.  

    V Partizánskom sme vyčlenili 20 tis., spoplatneným sms  

    hlasovaním. Ak pán predseda na podujatí odovzdá šek, ktorým  

    TSK podporí dané podujatie, to je grantová schéma, o ktorej  

    rozhoduje p. predseda. Teraz občania rozhodnú, čo sa v danom  

    okrese bude diať. Byrokracia je aj pri tom, ak pán predseda  

    dá niekomu na podujatie 500 eur, a sú vďační a stojí im to  

    za to. Občania teraz majú možnosť sa podieľať na rozdeľovaní  

    zdrojov. Participatívno-komunitný rozpočet má ambíciu zvýšiť  

    účinnosť medzi TSK a občanom.  

    Mgr. Kaščáková: - nemyslí to zle, ale toto nie je participa- 

    tívny rozpočet. V Partizánskom je to dobre, je tam malá  

    komunita, v TSK kde je 600 tis. obyvateľov, kde sa majú 15  

    zozbierať na jeden projekt. Je to dobré v obciach a mestách.  

    Participácia znamená, že zapojíme širokú verejnosť, ale keď 

    prizveme 15 ľudí, to nie je participatívny rozpočet.   

    p. predseda: - je to participácia na rozpočte, občania sami  

    rozhodnú o 99 tis. eurách. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - hovoríme o 9 okresoch, každý je  

    volebný obvod, 11 tis. eur pre každý je slušný začiatok.  

    Ing. Krátky: - myšlienka sa mu páči, podporil by jej vyskú-  

    šanie. Podnety možno pre budúcnosť použiť do rozpočtu.  

    JUDr. Macháčková: - uviedla skúsenosť z Prievidze, a reago-  

    vala na p. Kaščákovú. Nespĺňa to predpoklady participatív-  

    neho rozpočtu, v rozhodovaní by malo byť zapojených čo  

    najmenej úradníkov a poslancov, na to by mal dozerať niekto  

    nestranný. V Prievidzi sme oslovili o.z. Utopia, ktoré s tým  

    malo skúsenosť. Naši úradníci sa zúčastňujú workshopov, ale  
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    dozerá na to niekto tretí. Nevie prečo je to VZN, peniaze sa  

    mohli riešiť v úprave rozpočtu.  

    Ing. Ozimová: - fin. prostriedky v rozpočte TSK sú riešené  

    vo VZN, iné mestá majú pravidlá, my vydávame VZN, kde sme  

    definovali pravidlá. Je to väčšinou na mäkké projekty.  

    V prípade našich organizácií sa to dostane do ich rozpočtu.  

    Ing. Trstenský: - to čo bolo navrhnuté p. Božikom nie je nič  

    zlé. Grantové schémy patria do rúk p. predsedu a komisie,  

    ktorá rozdeľuje peniaze. Je tu diskusia tých, ktorí kriti- 

    zujú myšlienku. Treba to vyskúšať, vyhodnotiť, suma 99 tis.  

    na kraj nie je veľká, ako aj podpora 2200 na projekt. Aj  

    v Novom meste sme vyčlenili 15 tis. eur. Je to  

    skvelá myšlienka p. Božika, ale hľadá sa na nej niečo zlé.  

    Bude rád, ak niečo zostane po p. Kaščákovej.  

    p. predseda: - je za to vyskúšať návrh. 

    PaedDr. Kubičár: - veľmi víta VZN, ale navrhol zosúladiť  

    pojmy na strane 6, v čl. 7, bod 1. a)-l), nakoľko nie sú  

    totožné s prílohou projektu.   

    p. predseda: - zmeníme názvy v prílohe č. 1 so znením VZN. 

    Mgr. Smatana: - reagoval na p. Trstenského. To čo predvie- 

    dol voči poslankyni Kaščákovej, jej integrite, bolo nefér,  

    a klasický prejav osobného útoku, voči ktorému bude vždy  

    vystupovať.   

    Ing. Trstenský: - poďakoval p. Smatanovi, ale tiež ste  

    bol osobný. Ospravedlnil sa p. poslankyni Kaščákovej, ak sa  

    jej dotkol.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 34-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 20.03.2017 prerokovalo a  s ch v á-  

    l i l o  Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 33/2017 –  

    Participatívny – komunitný rozpočet s tým, že sa zosúladia  

    názvy v prílohe č. 1 so znením VZN v čl. 7, bod 1. 

    K uvedenému bolo prijaté 

 

U z n e s e n i e  číslo 483/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 6. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej  

    odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 

    Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  

    Prievidza.            

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

      

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - dňom 1.4.2014 delegovalo Zastupiteľstvo  

    TSK okrem iných zástupcov zriaďovateľa aj Bohumila Miku  

    zo Slovenskej živnostenskej komory, do Rady školy pri SOŠ  

    OaS Prievidza, ktorý sa však 15.2.2017 e-mailom vzdal člen-  

    stva v Rade školy, ku dňu 16.2.2017. Slovenská živnostenská  

    komora t.č. nemá vhodného kandidáta na nomináciu do Rady  
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    školy v uvedenej škole. V súlade so zákonom o štátnej správe  

    v školstve, predkladáme návrh na delegovanie Ing. Richarda  

    Takáča, poslanca Z TSK, do Rady školy pri SOŠ OaS Prievidza,  

    dňom 21.3.2017.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 31-ZA, 9-NEHLA-  

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.03.  

    2017 prerokovalo a  d e l e g o v a l o  dňom 21.03.2017 –  

    Ing. Richarda TAKÁČA - do Rady školy pri SOŠ OaS, Nábrežie  

    J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 484/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine  

    Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava,  

    so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.       

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - SPŠ Myjava požiadala TSK o zmenu zriaďova- 

    cej listiny v čl. III. Vymedzenie základných verejno-prospeš- 

    ných činností, v ods. 1., Zabezpečovanie športovej prípravy  

    žiakov v športových triedach so zameraním na futbal,  

    nahradiť slovo „futbal“ slovami „kolektívne športy“. Zmenu  

    požaduje škola z dôvodu zvýšeného záujmu o kolektívne  

    športy, čo sa prejavuje aj pri prihlasovaní nových žiakov 

    na školu.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 32-ZA, 8-NEHLA-  

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.03.  

    2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.04.  

    2017 – Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine SPŠ, Ul. SNP  

    413/8, 907 01 Myjava, v prijatom  

 

U z n e s e n í  číslo 485/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 8. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

    a investičných fondov.         

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - tento bod bol zaradený na rokovanie po Rade  

    predsedov komisií, nakoľko až v čase rokovania komisií bola  

    zverejnená výzva. 
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    Ing. Semanco: - 27.2.2017 bola vyhlásená výzva na predkla- 

    danie žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie Energetickej  

    efektívnosti na verejných budovách zriaďovaných subjektmi  

    územnej samosprávy. Dopracovaný materiál bol predložený až  

    na rokovanie Rady predsedov komisií. Ide o OP Kvalita ŽP,  

    a projekt Gymnázia Partizánske, cieľom projektu je zníženie  

    energetickej náročnosti objektov. Podmienkou pre uzatvorenie  

    zmluvy o poskytnutí NFP je zabezpečenie realizácie a spolu- 

    financovania vo výške min. 5% z celkových oprávnených  

    výdavkov (uznesením zastupiteľstva) a preukázanie schopnosti  

    financovania príp. neoprávnených výdavkov projektu. Spolufi-  

    nancovanie predstavuje sumu 43,2 tis. eur.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 32-ZA, 8-NEHLA-  

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.03.  

    2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie žiadosti  

    o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP na realizáciu projektu  

    „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizán- 

    ske“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 486/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

   PhDr. PaedDr. Novotná: - poďakovala za odpoveď na predošlú  

   interpeláciu, ktorá sa týkala prítomnosti ministra  

   zdravotníctva v Trenčianskom kraji, kde sa riešila nielen   

   LSPP, ale aj lôžková kapacita. Poďakovala za zachovanie LSPP   

   pre dospelých v každom okresnom meste.  

   Dnešná interpelácia sa týka záveru nášho posledného     

   zastupiteľstva, keď sme neodsúhlasili možnosť vystúpiť  

   občanovi. Obmedzený čas, napr. 3 minúty by sme mali dať  

   každému, kto chce vystúpiť. Preto predložila p. predsedovi,  

   ako spracovateľovi Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TSK     

   návrh na úpravu Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TSK -   

   v čl. 10, bode 2. vsunúť vetu týkajúcu sa vystúpenia občanov,  

   t.j. verejnosti na rokovaní zastupiteľstva. Navrhla  

   novelizovať tento bod – doplnením možnosti vystúpenia  

   občanov, alebo verejnosti bez súhlasu zastupiteľstva s tým,  

   že jeho vystúpenie bude časovo limitované 3 minútami. Uvedený  

   návrh predkladá z dôvodu umožnenia väčšej súčinnosti  

   verejnosti podieľať sa na dianí, t.j. potrieb a návrhov  

   v rámci Trenčianskeho kraja. Všade deklarujeme, že sme  

   otvorená župa, otvorená samospráva.  

   p. predseda: - požiadal o písomné predloženie interpelácie.  

 

   PhDr. Tám: - od začiatku marca v Trenčianskom kraji funguje  

   nový druh sociálnej služby – včasná intervencia, ktorá sa na  

   území kraja poskytuje prvý krát, v CSS Domino Prievidza,  

   ktoré úzko spolupracuje s MsÚ Prievidza. Spýtal sa, či sa  
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   plánuje aj priama spolupráca s NsP Prievidza so sídlom  

   v Bojniciach, príp. inými úradmi, či subjektami.   

 

   JUDr. Ing. Stopka, PhD: - predniesol interpeláciu k dostavbe  

   operačných sál monobloku NsP Prievidza so sídlom  

   v Bojniciach, odovzdávania ktorej sme sa osobne zúčastnili.  

   Spýtal sa, či bol stanovený harmonogram prác.  

   p. predseda: - požiadal všetky interpelácie odovzdať písomne,  

   pre prípravu odpovedí.  

 

   Mgr. Michalec: - vrátil sa k problému, ktorý už 3 roky       

   predkladá v zastupiteľstve a nevidí žiadny posun. 12 rokov od  

   podpísania memoranda o R6 sa spýtal, aké sú ďalšie kroky k  

   reálnemu postupu pri projekte R6, ktorý bude mať význam pre  

   Považie. 

   p. predseda: - požiadal o písomné predloženie. 

 

   Ing. Randziaková: - v roku 2016 sme v zastupiteľstve  

   schválili VZN o poskytovaní grantov na podporu  

   environmentálnych projektov na území Trenčianskeho kraja  

   s názvom „Zelené oči“, čím sme chceli podporiť občanov kraja  

   v ich environmentálnom myslení a konaní. Spýtala sa, koľko  

   a aké projekty sa z grantového programu Zelené oči v minulom      

   roku podporili, čoho sa týkali, či schválenie VZN malo zmysel  

   a či bude možné požiadať o granty aj tento rok. Zaujíma sa  

   o to ako zriaďovateľ školy v obci Klátova Nová Ves, ktorá  

   získala titul Zelená škola v rámci Slovenska a má záujem  

   uchádzať sa o finančné prostriedky. Aj viacero riaditeľov 

   škôl by malo záujem zapojiť sa do tohto grantového systému.  

   Je to veľmi dobrá forma propagácie a výchovy mladých ľudí.  

   Navrhla prostredníctvom regionálnych ZMOS poskytnúť      

   informáciu všetkým základným školám o tejto výzve.  

 

   Ing. Berec: - vrátil sa ku Strednej zdravotníckej škole  

   a k rušeniu SOŠ podnikania. Cieľom bolo presťahovať SZŠ do  

   priestorov v majetku TSK, čo sa nám podarilo a pre študentov  

   sme vytvorili oveľa lepšie podmienky ako na predošlom praco- 

   visku. Aj pán minister zdravotníctva pri návšteve školy        

   ocenil zrekonštruované priestory i materiálne vybavenie  

   školy.  

 

 

 

10. Záver.           _ 

 

    p. predseda: - na záver poprial prítomným všetkého, čo Veľká  

    noc prináša, a pozvánkou na májové zasadnutie zastupiteľstva,  

    ktoré sa bude konať výnimočne v utorok – 2.5.2017, rokovanie  

    ukončil.  

 

 

Trenčín,  3.4.2017 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
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