
Z a p i s n i c a  

zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 21. 3. 2016 

 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

    a programu rokovania).  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

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

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok  

    2015. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena, k. ú.  
       Bojnice pre spoločnosť DUKE, s.r.o.. 

b) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku  
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy Strednej 

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

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

       p.č. 1680/4, 1680/5, k.ú. Veľké Stankovce.    

d) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej  
likvidácie – bezpečnostnej zábrany, situovanej na prístu- 

povej ceste do objektu Trenčianskeho hradu v správe 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46, 

Trenčín.    

e) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy 
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 

3, 911 05 Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného 

príspevku prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia cesty 

od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“.   
                                                        

 6.  Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

     Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016, ktorým sa  

     ruší Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska  

     cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská jedáleň,  

     Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako súčasť  
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     Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta  

     76, Bánovce nad Bebravou.  

      Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková–vedúca odb. školstva a kultúry 
 

  7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl  

     a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  _ 

     Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb. školstva a kultúry 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej  
        listine Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad  

        Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad  

        Bebravou.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k zriaďovacej listine  
        Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava,  

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

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  
        Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad  

        Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad  

        Váhom.  
 

 8. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete škôl a školských  

    zariadení.            

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb. školstva a kultúry 

a) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR  
školy s názvom Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske 

s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie 

SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie 

SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, 

Partizánske a jej súčasti, návrh na zaradenie do siete 

škôl a školských zariadení SR školy s názvom Stredná 

odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a jej súčasti 

a návrh na udelenie čestného názvu Strednej odbornej 

škole, Námestie SNP 5, Partizánske.  

b) Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná  
školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako 

súčasť Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska 

cesta 76, Bánovce nad Bebravou do siete škôl a školských 

zariadení SR.  
 

 9. Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

10. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
 

11. 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 XVII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  
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    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných.  

    Nakoľko sa dňa 5.3.2016 konali voľby do Národnej rady SR,  

    poprial zvoleným poslancom NR SR za Trenčiansky kraj, aby  

    hájili záujmy obyvateľov tohto kraja aj v Národnej rade SR.  

    Podobne ako na januárovom zasadnutí, aj dnes môžu občania  

    a verejnosť naživo sledovať priebeh zastupiteľstva.  

    Oznámil neprítomných poslancov, ktorí sa vopred  

    ospravedlnili – Ing. Zboranová, Ing. Randziaková, Mgr.  

    Kaščáková, poslanci Bc. Vaňo a p. Halabrín sa prípadne  

    ospravedlnia.  

          

     Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli 

navrhnutí:  

       I.  overovateľ: MUDr. Viliam CÍBIK, PhD.  

       II. overovateľ: Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.     

 

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 40 poslancov,  

    čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  

     

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 38-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 21.3.2016 prerokovalo a  s ch v á –  

    l i l o  overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.  

                                       (viď uznesenie č. 343/A) 

 

    Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku  

    Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho  

    zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  

    a Andrea Jurušová.   

 

 

    p. predseda: - predniesol návrh na doplnenie programu ako  

    bod: 

    6. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí  

      o nenávratné finančné príspevky v rámci európskych  

      štrukturálnych a investičných fondov.      

      Predkladá: Ing. Milan Semanco–vedúci odb.region.rozvoja  

 

    - kde budeme schvaľovať dva projekty z OP ŽP. Výzva skončila   

    minulý týždeň a nemali sme všetky podklady pripravené.  

    Číslovanie ďalších bodov sa posúva.   

  

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  doplnenie programu dnešného  

    rokovania v zmysle návrhu p. predsedu.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 40-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.3.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program dnešného XVII.  
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     zasadnutia, vrátane predloženého návrhu na doplnenie.  

     K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté   

 

        U z n e s e n i e  číslo 343/2016 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

    

 

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

     zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

     kraja.             

     Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     Ing. Horváth: - na januárovom zasadnutí 25.1.2016 bolo  

     prijatých 12 uznesení, bez ukladacej povinnosti.  

     V platnosti zostávajú hlavne majetkové uznesenia, robia sa  

     súťaže na odpredaj prebytočného majetku, situácia je  

     zložitá.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 4: 39-ZA, 1- 

     NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.  

     marca 2016 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

           Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVI.  
     zasadnutí Zastupiteľstva TSK, k čomu bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 344/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

     3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
     Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2015.   

     Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

           
     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     Ing. Horváth: - na Úrade TSK bola vykonaná kontrola  

     prijímania a vybavovania sťažností, uzatvorená záznamom,  

     bez nedostatkov. Sťažnosti boli zaevidované. Za sledované  

     obdobie bolo prijatých 17 sťažností, 6 bolo odstúpených a 4  

     odložené a 4 riešené na Úrade TSK (2 neopodstatnené, 1  

     opodstatnená), 2 postúpené našim organizáciám v ZP, 1  

     sťažnosť je v riešení. V roku 2014 bolo prijatých 56  

     sťažností, v roku 2015 to bolo 36.  

     Za sledované obdobie bola prijatá 1 petícia a petičný  

     výbor bol o výsledku informovaný. V roku 2014 bolo   

     prijatých 8 petícií, v roku 2015 len 4. Kontroly opatrení  

     boli s nulovým výsledkom.  

 

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

     teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2016  

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

     o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK  
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     za II. polrok 2015, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 345/2016 

      (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

  

 

 4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok  

    2015.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: – správu ste dostali v predstihu, v súlade so  

    zákonom. Zdôraznil podstatné veci. Plán kontrol (32) bol  

    prekročený, vykonaných bolo 34. Boli vykonané všetky druhy  

    kontrol a zistených 179 nedostatkov, najviac v oblasti  

    účtovníctva. Niektoré organizácie boli bez zistení (SOŠ  

    hotelová PDA a Pov. osvet. stredisko), dve prekročili  

    priemer nedostatkov (HN knižnica a SPŠ Myjava). V niektorých  

    organizáciách sa nedostatky vyskytli znovu (Trenč. múzeum  

    a NsP Pov. Bystrica). V spolupráci s NKU pracujeme  

    na skvalitnení výkonu kontrol, na stretnutí s predsedom NKU  

    a sam. krajmi sme si ujasnili situáciu a určili formy  

    spolupráce, hlavne vzdelávanie. Kolegovia boli na expozitúre  

    NKU ku vzdelávaniu v zákonoch.  

    Na ÚHK došlo k výraznej personálnej zmene, z 8 kontrolórov 6  

    odišli, a prišli noví. Robíme opatrenia pre ich  

    zapracovanie. V rámci prevencie robíme stretnutia  

    s organizáciami, zamerané hlavne na opakované nedostatky.  

    Ocenil spoluprácu s vedením a odbormi úradu. K platnému  

    zákonu č. 307 od 1.7., o ochrane zamestnancov pri   

    nahlasovaní nekalej činnosti prišli za polrok 3 podania (2  

    neopodstatnené a 1 opodstatnené). Prioritne chceme  

    zabezpečiť kontrolnú činnosť nových zamestnancov ÚHK.  

    RSDr. Cipov: - všetky správy hlavného kontrolóra boli 

    predmetom rokovania Komisie RRaCR, druhá a tretia  

    uzatvára rok 2015 z hľadiska kontroly. Poďakoval za vykonané  

    kontroly. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 6: 38-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 21.  

    marca 2016 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

    Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II.  

    polrok 2015, v prijatom  

 

           U z n e s e n í  číslo 346/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 
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 5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

    a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena, k. ú.  

         Bojnice pre spoločnosť DUKE, s.r.o..                       

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

         p. predseda: - požiadal o prezentáciu predložených  

         materiálov.       

       Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.: - predniesol návrh  

       na schválenie zriadenia vecného bremena pre spoločnosť 

       DUKE, s.r.o., na majetku NsP Prievidza-Bojnice.  

       Spoločnosť stavia polyfunkčný objekt, po odpredaji 

       pozemku pre vybudovanie prístupovej cesty predkladáme  

       návrh na zriadenie vecného bremena pre položenie  

       inžinierskych sietí, za jednorazovú odplatu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 38-ZA, 2- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie  

       uvedeného vecného bremena pre spoločnosť DUKE, s.r.o.,  

       Prievidza podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

                  U z n e s e n i e  číslo 347/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

 5. b) Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy  

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

           

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       p. predseda: -  chceme týmto odbremeniť školy od  

       neupotrebiteľného majetku. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - skomentoval obrázky areálov,  

       ktoré sú predmetom odňatia správy, od 1.4.2016.  

       

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 35-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK 

       na svojom zasadnutí dňa 21.03.2016 prerokovalo a  

       s ch v á l i l o  odňatie správy prebytočného nehnuteľ-  

       ného majetku TSK (pozemkov, stavieb a ďalšieho  

       majetku): – areál zrušenej SOŠ, Trokanova 3, Myjava,  

       a areál zrušenej SOŠ M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1,  

       Brezová pod Bradlom, zo správy SPŠ, Ul. SNP 413/8,  

       Myjava, s účinnosťou od 01. apríla 2016. K uvedenému bolo 

       prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 348/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 5. c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra  

       "C" p.č. 1680/4, 1680/5, k.ú. Veľké Stankovce.      

           

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o dva pozemky, ktoré  

       využívajú žiadatelia, správca ani obec nemajú námietky.  

       Žiadatelia žiadali o prevod do BSM, po rozvode žiadajú  

       o prevod každému po 1/2.  

       p. predseda: - nakoľko ide o osobitný zreteľ, je potrebná 

       3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 4-  

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       21.03.2016 prerokovalo a  r o z h o d l o o prebytočnosti  

       nehnuteľného majetku TSK (pozemkov), v správe Správy  

       ciest TSK, Trenčín, nachádzajúcich sa v obci Trenčianske  

       Stankovce,  u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného 

       nehnuteľného majetku TSK - Ing. Jozefovi Ostroluckemu, 

       bytom Veľké Stankovce a Jane Ostroluckej rod. Tumelovej, 

       bytom Veľké Stankovce č. 698, obom v spoluvlastníckom 

       podiele 1/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

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

       prebytočného nehnuteľného majetku obom žiadateľom  

       v spoluvlastníckom podiele 1/2 - ako prípad hodný 

       osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 349/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. d) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej  

       likvidácie – bezpečnostnej zábrany, situovanej  

       na prístupovej ceste do objektu Trenčianskeho hradu  

       v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie  

       46, Trenčín.             

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       p. predseda: - ide o kovovú zábranu, ktorá bola  

       vybudovaná po spadnutí brala pred rokmi, v súčasnosti je  

       možné ju odstrániť.  

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - zábrana bola osadená v roku 2003  

       po zrútení časti opevnenia hradu, nakoľko nehrozí ďalšie  

       zrútenie, účel osadenia pominul a technický stav zábrany  

       je zlý, navrhujeme jej odstránenie. Kovový šrot bude  

       odpredaný.    

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 36-ZA, 4-  

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       21.03.2016 prerokovalo a  r o z h o d l o  o vyradení  

       uvedeného neupotrebiteľného majetku v správe Trenčian-  

       skeho múzea v Trenčíne, v súlade so Zásadami hospodárenia  
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       s majetkom TSK. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 350/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

        

5. e) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy  

      Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska  

      3, 911 05 Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného  

      príspevku prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia cesty  

      od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno“.                               

 

        Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        p. predseda: - cestu (financovanú z ROP) sme kolaudovali  

        minulý rok, čakali sme na stanovisko riadiaceho orgánu  

        (ministerstva pôdohospodárstva). 

        Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o zverenie technického  

        zhodnotenia cesty do správy SC TSK, financovanej z NFP.  

        Hodnota nad 700 tis. Eur podlieha schváleniu v zastupiteľ- 

        stve.  

 

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

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

        21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zverenie  

      uvedeného majetku TSK - do správy SC TSK Trenčín, dňom 

      01. apríla 2016, na dobu neurčitú. K uvedenému bolo  

      prijaté  

        
           U z n e s e n i e  číslo 351/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 
 6. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí  

    o nenávratné finančné príspevky v rámci európskych  

    štrukturálnych a investičných fondov.       

    Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odb.region.rozvoja 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - po prvý krát TSK z nového program. obdobia 

    žiada o dva projekty, cez OP KŽP pre stredné školy  

    v Trenčíne a v Prievidzi, schválené v Zásobníku projektov.  

    Ing. Semanco: - materiál nebolo možné zaradiť na rokovanie  

    komisií zastupiteľstva, nakoľko v čase zasadania komisií  

    neboli známe rozpočty projektov a ani výška spolufinancova- 

    nia. TSK predkladá dva projekty – „Zníženie energetickej  

    náročnosti školy OA Prievidza“ a „Komplexné riešenie  

    školského areálu Trenčín – Zámostie“ – 1. etapa. Nakoľko  

    výška nákladov na stavebné práce tohto projektu prekračuje  

    limit, uvažujeme so spolufinancovaním vo výške 9,05%  

    na pokrytie nákladov na stavebné práce. Výška celého  

    projektu po VO môže byť aj nižšia.  
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          Na základe výsledku hlasovania č. 12: 36-ZA, 4-  

     NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    21.03.2016 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

    predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP KŽP,  

    na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti  

    školy OA Prievidza“, a zároveň  s ch v á l i l o   

    predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy,     

    vrátane spolufinancovania projektu do výšky 5% z celkových 

     oprávnených výdavkov na projekt. 

  

          Na základe výsledku hlasovania č. 13: 36-ZA, 4-  

     NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    21.03.2016 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

    predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP KŽP,  

     na realizáciu projektu „Komplexné riešenie školského areálu  

     Trenčín –Zámostie“ – 1. etapa, a zároveň  s ch v á l i l o   

    predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy,     

    vrátane spolufinancovania projektu do výšky 9,05%  

     z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

     K uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté  

 

        U z n e s e n i e  číslo 352/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

p. predseda: - ku každému projektu bol určený projektový 

manažér a projektová rada, v rámci projektového riadenia. 

  

 

 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016, ktorým  

    sa ruší Stredná odborná škola Juraja Ribaya,  

    Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská  

    jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou  

    ako súčasť Strednej odbornej školy Juraja Ribaya,  

    Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.     

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - návrh na zrušenie škôl v zmysle legislatívy  

    predkladáme na ministerstvo školstva, po schválení sa ruší  

    škola na zastupiteľstve formou VZN.  

    Ing. Hilčíková: - návrhy na optimalizáciu siete škôl  

    v Bánovciach n. B. boli schválené uznesením 18.5.2015,  

    na základe ktorých ministerstvo vydalo rozhodnutia: 

    – o vyradení SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76,  

    Bánovce nad Bebravou, a školskej jedálne, ako súčasti tejto  

    školy, k 31.8.2016.  

    - ďalším rozhodnutím ministerstvo mení sieť študijných  

    a učebných odborov od 1.9.2016 z vyradenej školy na jej  

    právneho nástupcu – SOŠ strojnícku, Partizánska cesta 76,  

    Bánovce n. Bebravou. Zmena rozhodnutia MŠ SR oproti  

    uzneseniu zastupiteľstva spočíva v zmene názvu školy SOŠ  
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    Farská, Bánovce nad Bebravou. TSK žiadal zmeniť názov školy 

    na SPŠ, MŠ SR rozhodlo zmeniť názov školy na SOŠ  

    strojnícka, na základe stanoviska SOPK. Názov školy SOŠ  

    poskytuje širšiu možnosť vzdelávania v učebných odboroch  

    pre tento okres, pre zavedenie duálneho vzdelávania a vznik 

    Centra odborného vzdelávania a prípravy na škole. Poslanci  

    dostali po Rade predsedov komisií upravený materiál s novým 

    názvom školy do knižnice. VZN bolo zverejnené v zákonnej  

    lehote a neboli k nemu podané žiadne pripomienky.  

    Ing. Bagin, predseda K-školstva: - poslanci Bánoviec mali  

    snahu vrátiť názov SPŠ, ale nie názov je podstatný. SOŠ  

    bude môcť vykonávať duálne vzdelávanie a môže získať veľký  

    objem financií na COVaP. Ako predseda komisie urobí všetko 

    pre to, aby v Bánovciach centrum vzniklo. Nie je dobré, aby  

    stavovské organizácie neumožnili SPŠ zapojiť sa do nových  

    technológií. 

    Ing. Krátky: - podporí návrh. Pripája sa k názoru p.  

    Bagina, aby COV boli prístupné aj pre SPŠ. Ak by škola  

    usilovala o názov priemyslovky, žiadal by podporu.   

    p. predseda: - na SPŠ nemôžu mať COVaP, škola sa bude môcť  

    zapojiť do duálneho vzdelávania. Ak sa zmení legislatíva,  

    aj SPŠ sa budú môcť uchádzať o Centrá OVaP.  

    p. predseda: - na prijatie VZN treba 3/5, t.j. 27 hlasov  

    poslancov. 

  

         Na základe výsledku hlasovania č. 14: 34-ZA, 6-  

     NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č.  

    22/2016, ktorým sa ruší SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská jedáleň, podľa   

    predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 353/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

  8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  
    škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

    Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková–vedúca odboru školstva a kult.         

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  
Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou,  

so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hilčíková: - dodatok súvisí s predošlým VZN - na 

základe rozhodnutí MŠ SR treba v zriaďovacej listine (ZL) 

SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou upraviť názov SOŠ 

strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.  

Upravený materiál dostali poslanci po zasadnutí Rady 

predsedov komisií.  
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     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 36-ZA, 4-  

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

       21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou 

       od 01.09.2016 Dodatok č. 5 k ZL SOŠ, Farská 7, Bánovce 

       nad Bebravou, v prijatom 

 

      U z n e s e n í  číslo 354/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 8. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k zriaďovacej  

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

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

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - SPŠ Myjava požiadala Okresný úrad  

       Trenčín o zrušenie registrácie autoškoly, pre odchod  

       zamestnanca prevádzky autoškoly i pre pokles záujmu  

       o získanie vodičského oprávnenia, čomu OU vyhovel a škola  

       požiadala o úpravu ZL v časti podnikateľskej činnosti.  

 

       Na základe výsledku hlasovania č. 16: 35-ZA, 5-  

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

       21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

       od 01.04.2016 Dodatok č. 7 k ZL SPŠ, Ul. SNP 413/8,  

       Myjava, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo  

       prijaté  
 

            U z n e s e n i e  číslo 355/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 8. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  

       Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad  

       Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - škola poskytuje v rámci podnikateľskej  

       činnosti prenájmy športovísk a ubytovne, ktoré nemá v ZL,  

       preto požiadala TSK o doplnenie ZL. Navrhujeme upraviť ZL  

       o tieto činnosti a schváliť Dodatok č. 5 k ZL SPŠ. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 17: 36-ZA, 4-  

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

       21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

       od 01.04.2016 Dodatok č. 5 k ZL SPŠ, Bzinská 11, Nové  

       Mesto nad Váhom podľa predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  
  

            U z n e s e n i e  číslo 356/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 9. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete  

    škôl a školských zariadení.         

    Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková–vedúca odboru školstva a kult.   

    a) Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR  

       školy s názvom Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske  

       s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie  

       SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie  

       SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5,  

       Partizánske a jej súčasti, návrh na zaradenie do siete  

       škôl a školských zariadení SR školy s názvom Stredná  

       odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a jej súčasti  

       a návrh na udelenie čestného názvu Strednej odbornej  

       škole, Námestie SNP 5, Partizánske.        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - vysvetlila efektívnosť transformácie 

       spojenej školy s 3 organizačnými zložkami na SOŠ, od 1.9.  

       2016. SOŠ Partizánske má záujem o udelenie čestného názvu  

       školy – SOŠ Jána Antonína Baťu. Z dôvodu zdĺhavého  

       procesu zriadenia nového i čestného názvu školy predkla-  

       dáme v dvoch krokoch uvedené návrhy.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 18: 36-ZA, 4-  

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

       21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

       k 31.08.2016 - vyradenie Spojenej školy s organizačnými  

       zložkami, a školského zariadenia s názvom Školská  

       jedáleň, Námestie SNP 5,Partizánske, zo siete škôl a  

       školských zariadení SR,  

- zaradenie s účinnosťou od 01.09.2016 - SOŠ, Námestie 

       SNP 5, Partizánske, ako právneho nástupcu Spojenej školy,  

       Partizánske s organizačnými zložkami, - školského  

       zariadenia s názvom Školská jedáleň, Námestie SNP 5,  

       Partizánske ako súčasť SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske  

a zaradenie študijných a učebných odborov z vyradenej  

školy s názvom Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske 

s organizačnými zložkami, na jej právneho nástupcu SOŠ,  

       Námestie SNP 5, Partizánske, do siete škôl a školských  

zariadení SR,         

- udelenie čestného názvu SOŠ, Námestie SNP 5, 

Partizánske, k názvu SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske, 

po zaradení SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske, do siete  

škôl a školských zariadení SR. K uvedenému bolo prijaté  

       

                  U z n e s e n i e  číslo 357/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 9. b) Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná  

       školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako  

       súčasť Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska  
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       cesta 76, Bánovce nad Bebravou do siete škôl a školských  

       zariadení SR.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - predložený návrh súvisí s predošlými  

       materiálmi stredných škôl v Bánovciach. SOŠ Farská  

       stravuje aj žiakov a zamestnancov gymnázia, presťahovaním 

       školy na Partizánsku cestu sa predĺži vzdialenosť  

       na stravovanie. Vedenie gymnázia aj SOŠ Farská hľadali 

       riešenie a navrhujú, aby sa v budove na Farskej ul.  

       v majetku TSK zriadila výdajná školská jedáleň pre žiakov 

       gymnázia, ale aj pre MsÚ, príp. dôchodcov. SOŠ Farská  

       nebude požadovať fin. prostriedky na zriadenie jedálne.  

       Po zasadnutí Rady predsedov bol takto upravený materiál  

       zverejnený v knižnici poslancov. Materiál bol prerokovaný  

       v komisiách i Krajskej rade pre odborné vzdelávanie  

       a prípravu pri TSK.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 36-ZA, 4-  
       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

       21.03.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zaradenie  

       školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň,  

       Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť SOŠ strojníckej, 

       Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, do siete škôl 

       a školských zariadení SR, s účinnosťou od 01.09.2016.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 358/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 
10. Zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.            

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - po schválení zákona o finančnej kontrole  

    museli byť zásady aktualizované.  

    Ing. Horváth: - materiál bol spracovaný tímovo, hlavným  

    dôvodom je zmena zákona 502 (fin. kontrola a vnút. audít)  

    na 357 (zmena terminológie), preto bolo nevyhnutné zásady  

    aktualizovať. Termíny predbežná a priebežná kontrola boli  

    nahradené termínmi kontrola finančná a kontrola na mieste. 

    V organizačnej časti vzniklo oddelenie vnútornej kontroly,  

    sťažností a petícií.  

    p. predseda: - sme prvý kraj, ktorý reaguje na nový zákon 

    od 1.1.2016. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 34-ZA, 6-  

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

    21. marca 2016 prerokovalo a  z r u š i l o  Uznesenie č.  

    720/2009 Zastupiteľstva TSK zo dňa 24. 06. 2009, a zároveň  
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    s c h v á l i l o  Zásady kontrolnej činnosti TSK.  

    K uvedenému bolo prijaté  

  

      U z n e s e n i e  číslo 359/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

    Ing. Krátky: - predniesol dve interpelácie.  

    1. k VZN o určovaní počtu tried a študijných odborov, ktorým 

       sme vypustili  študijné odbory (čašník, barman, servírka, 

       kuchár, grafik PC), vychádzajúc zo štatistiky MŠ SR 

       o nepotrebnosti, žiaľ údaje nezodpovedajú skutočnosti  

       na trhu, navrhol prehodnotiť VZN a niektoré študijné 

       odbory znovu zaradiť, je to účelové zo strany týchto 

       nezamestnaných, nakoľko sa vedú na Úrade práce, ale sú 

       zamestnaní inak. 

    2. požiadal, aby budova bývalej školy podnikania, ktorá bola 

       nástupnícky prevedená na SOŠ obchodu a služieb 

       Jilemnického, bola už prevedená na školu, ktorá bude jej 

       užívateľom a bude si riadiť jej rekonštrukciu 

       a prestavbu. 

    Mgr. Abramovičová: - požiadala o vysvetlenie projektového  

    zámeru TSK k rekonštrukcii cesty II. triedy 499. Je jednou 

    z dvoch hlavných ciest myjavského okresu z Trnavského kraja 

    cez Košariská na Moravu. V niektorých častiach je v zlom 

    stave, v obci Košariská je nebezpečná pre chodcov kvôli 

    kamiónovej doprave. Pri poslednej návšteve ste nás 

    ubezpečili o rekonštrukcii cesty prostredníctvom 

    Cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Táto sa má údajne dotýkať len 

    časti od Vrboviec po začiatok Brezovej pod Bradlom, nakoľko 

    rekonštrukcia sa má dotýkať turistického cieľa. V obci 

    Košariská je rodný dom M.R. Štefánika, ktorý je zapísaný 

    v Európskom kultúrnom dedičstve, sú tam ďalšie 3 národné 

    kultúrne pamiatky a obec navštívi viac než 10 000 

    návštevníkov ročne, či nie je dostatočným turistickým 

    cieľom. Blíži sa 100. výročie vzniku Čsl. republiky, čo sa 

    dá využiť ako argument, prečo rekonštrukciu potiahnuť až  

    do obce Košariská. Požiadala o nápravu, ak sú tieto 

    informácie pravdivé, a o zahrnutie Košarísk do plánovaného 

    zámeru cezhraničnej spolupráce. Ako predsedníčka združenia 

    MO myjavského regiónu upozornila na zlý až havarijný stav 

    ciest (vo dvoch prípadoch hrozí zosunutie svahu), nakoľko 

    informácie dostala dnes, sumár pošle poštou vám aj na odbor 

    dopravy.  

    p. predseda: - ak to dovolí výzva Interreg Cezhraničná 

    spolupráca, určite zahrnieme opravu cesty až od Košarísk,  

    4-5 km naviac.  

    PaedDr. Gaman: - k majetkovému priznaniu sa spýtal, či budú  

    iné inštrukcie ako je zákon, do konca mesiaca.  

    p. predseda: - ústavný zákon platí pre každého, do 31.3. 
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    treba odovzdať majetkové priznania.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - 1. K vystúpeniu Mgr. Žitňanského, 

    LL.M. sa spýtal, či existuje súhrnný zoznam prebytočného  

    majetku TSK, alebo organizácií TSK. Navrhol tento predložiť  

    na niektorom zo zastupiteľstiev (pre evidenciu a perspek-  

    tívne využitie).  

    2. Dostali sme oznámenie o oceneniach, ktoré sa udeľujú  

       v rámci TSK. Spýtal sa, či to neposunúť aj na úroveň  

       zastupiteľstva, zvážiť ocenenia v niektorých kategóriách  

       (napr. pracovník, zamestnanec, učiteľ, zdravotník,  

       cestár, remeselník), ako najvyššie ocenenie samosprávneho  

       kraja. 

    3. K pochvale pre TSK k webovej stránke (jej úrovni a zabez-  

       pečeniu informácií) dal na zváženie, či nezmeniť prístup  

       komunikácie web-mail na modernejší prístup. Intranet je  

       dobrý, ale zle sa s ním pracuje. Požiadal zjednodušiť  

       a zefektívniť systém v tejto sfére. 

    PhDr. Škultéty: – predniesol dve otázky - 1. K nemocniciam  

    a externému manažmentu sme pred rokom prerokovávali materiál  

    k riešeniu nepriaznivej situácie v nemocniciach a odporučili  

    riešiť formou manažérskej zmluvy, ktorú sme v septembri  

    vzali na vedomie. Spýtal sa, aký je stav, či prebehlo  

    verejné obstarávanie na manažment, kedy začne manažment  

    v nemocniciach fungovať, je to už rok.  

    Z hľadiska energií bol záujem o centrálne obstarávanie  

    energií pre školy. Spýtal sa, ako sme na tom s plánom  

    centrálneho obstarávania energií pre stredné školy.  

    p. predseda: - v prvom prípade prebieha verejné obstará-  

    vanie, - k centrál. obstarávaniu energií by mala vyjsť súťaž  

    do dvoch týždňov. Písomne odpovieme.  

    Ing. Máčeková: - je ochotná aj dnes dovysvetľovať   

    k majetkovým priznaniam, je možné doložiť doklady do 30.6..  

    p. Halabrín: - má dve veci týkajúce sa školstva. Okolo roku 

    2003-2004 prebiehal proces znižovania počtu škôl a žiakov,  

    a v okrese Myjava z 5 stredných škôl zostali 2 a veľa  

    prebytočného majetku. Požiadal p. predsedu o prehodnotenie  

    počtu tried v budúcom školskom roku na 2, pri tomto počte  

    gymnázium stratí opodstatnenie. Deti, ktoré sa tam nedostanú 

    odchádzajú do Skalice a Senice. V okrese Myjava bol najviac  

    znížený počet miest žiakov stredných škôl o 46%, v okrese je  

    1/4 žiakov z iných regiónov. Požiadal nelikvidovať gymnázium 

    a nebrať im 50% tried, o pár rokov bude ekonomicky a odborne 

    nefunkčné. Odovzdá písomne podklady.  

    2. Asi 3 roky komunikuje s TSK k využitiu prebytočného  

       majetku. Mesto oficiálne žiadalo o prebytočný majetok,  

       dostali sme odpoveď, že si ho môžeme v súťaži odkúpiť  

       za 19 mil., majetok je od r. 2004 prázdny. Na finančnej 

       komisii predložil fotodokumentáciu, ktorú teraz dá aj p. 

       predsedovi. Požiadal venovať sa tomu, nakoľko dochádza  

       k vážnym škodám (zatekaniu strechy, devastácii objektov). 

       Poprosil vrátiť sa k rokovaniam a k záverom finančnej  

       komisie. Ak nikto nemá záujem o majetok po vypísaní  

       súťaže, aby sa vstúpilo do rokovania s miestnou  
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    samosprávou a hľadal sa spôsob využitia objektov.  

    Nemôžeme nechať v meste chátrať budovy.   

    Mgr. Michalec: - sme v druhej polovici funkčného obdobia,  

    požiadal p. predsedu o informácie o postupe R6 a prepojení  

    regiónu na Moravu a zlínsko.  

    p. predseda: - v zmysle Rokovacieho poriadku požiadal  

    o predloženie všetkých interpelácií písomne.  

 

         Na záver máme žiadosť občana obce Trenčianska Teplá  

    p. Masára o vystúpenie na rokovaní, ktorý chce vyzvať p.  

    starostu obce Trenč. Teplá a poslanca Z TSK Bereca, aby  

    odstúpil z funkcie starostu i poslanca zastupiteľstva,  

    za porušenie zákona č. 357/2004 Z.z. pri vymenovaní manželky 

    do funkcie riaditeľky školy v Tr. Teplej. Záležitosť sme  

    preberali s p. Masárom aj minulý rok osobne, podľa  

    rokovacieho poriadku o vystúpení občana rozhoduje zastupi-  

    teľstvo hlasovaním.  

    Ing. Berec: - p. Masár má svojské vystupovanie a výklad  

    zákonov, má veľké problémy aj s občanmi Trenč. Teplej,  

    posledné rokovanie obecného zastupiteľstva bolo za účasti  

    polície, nakoľko ohrozoval rokovanie vyhrážkami. Jeho  

    problémy na VÚC nepatria. 

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

    Masárovi z Trenč. Teplej na tomto pléne. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 3-ZA, 13-PROTI,  

    18-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK 

    na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2016  n e s ch v á l i l o  

    umožnenie vystúpiť na dnešnom zastupiteľstve p. Masárovi.  

  

 

12. Záver.            

    

    p. predseda: - na záver poďakoval za dnešné rokovanie. 

    Nasledujúce zasadnutie bude 2. mája 2016, na ktorom bude  

    predložený Záverečný účet 2015, budeme rozdeľovať ušetrené  

    prostriedky. 

    K blížiacim sa veľkonočným sviatkom poprial všetkým príjemné  

    a veselé sviatky jari.  

 

Trenčín,  1.4.2016 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

I.  overovateľ: MUDr. Viliam CÍBIK, PhD., v.r. 

 

II. overovateľ: Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD., v.r.  

 

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

 
 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


