
Z á p i s n i c a 

z XV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 23.11.2015 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

    a programu rokovania).  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

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

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

    a) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  

       majetku - pozemkov registra "C" p. č. 293/4, 293/5 k. ú.  

       Veľké Kršteňany. 

    b) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  

       majetku - pozemku registra "C" p. č. 6102/158 k. ú.  

       Považská Bystrica. 

    c) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  

       majetku - pozemku registra "C" p. č. 6102/160 k. ú.  

       Považská Bystrica.       

    d) Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného  

       majetku - pozemkov p.č. 756/2  k.ú. Hanzlíková a p.č.  

       2289 k.ú. Kubrá  s pozemkom p.č. 857/8, k.ú. Hanzlíková 

       vo vlastníctve Mesta Trenčín.            

    e) Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného  

       majetku - pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 1940/2,  

       1940/6,1940/7 a 1940/8 s Mestom Prievidza.  

    f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       nehnuteľného majetku v správe SPŠ  Myjava, k. ú. Myjava   

       a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

    g) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v k. ú.  

       Trenčín, zapísaného na LV  č. 3855 - jednoizbový byt 

       v Trenčíne. 

    h) Návrh na schválenie spôsobu prevodu a odpredaj  

       nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 3191, k. ú.  

       Nové Mesto nad Váhom IV. časť- Garáže. 

    i) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 226/2015   

       Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa   

       26. 01. 2015 v bode II., bod 4. a), b). 

    j) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

       v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - Areál III.. 
 

 4. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  

    spôsobom na rok 2016.                              

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 
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 5. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.  

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

 6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2015, ktorým sa mení  

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl,  

    jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  

    alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby  

    alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 11/2014 

    a VZN č. 16/2015.  

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

 7. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

       2016 – 2018. 

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 8. Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej,  

    Súhradka 193, Lednické Rovne so sídlom Súhradka 193, 020 61  

    Lednické Rovne. 

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

 9. Návrhy na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení  

    a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

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

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

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

    Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, so sídlom     

    K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín. 

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

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

    Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, 017 01 Považská  

    Bystrica, Zakvášov 1 935/453. 

    Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 
  
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún  

    2016.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

13. Návrh Plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na I. polrok 2016.  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
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14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

15. 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 XV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných.  

    Z celkového počtu 45 poslancov bolo na začiatku prítomných  

    38 poslancov, vopred sa ospravedlnili: - p. poslankyňa  

    Kaščáková, p. Bielik, p. Ondračka a p. poslanec Hort.  

    Zatiaľ nemáme informáciu o p. Cíbikovi, p. Jankovskom a p.  

    Macháčkovej. Všetky materiály boli včas zverejnené  

    a prerokované vopred v komisiách Zastupiteľstva TSK ako aj  

    na Rade predsedov komisií.  

  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli 

navrhnutí:  

       I.  overovateľ: Pavel HALABRÍN 

       II. overovateľ: PaedDr. Štefan GAMAN.   

            

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov, čím  

    je zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

 

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

    teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo  

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

    ného návrhu.                     (viď uznesenie č. 308/A) 

 

    Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku  

    Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho  

    zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Darina Šimková  

    a Mgr. Veronika Rezáková.  

    Na základe záverov zo zasadnutia Rady predsedov komisií  

    informoval o vypustení troch bodov v bode 3. z programu  

    dnešného rokovania, a to:  

    3. f) Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti parc.č. 843/1  

          v k.ú. Bojnice vo vlastníctve štátu.  (NsP Bojnice     

          odstúpili od zámeru odkúpenia objektu) 

    3. h) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

          v k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 3944 – Internát. 

          (dôvodom bola veľmi nízka cena) 

  a 3. m) Návrh na zámenu majetku TSK s majetkom obce Papradno  

          z dôvodu osobitného zreteľa. (pre chýbajúce geom.  

          plány a posudky sa presúva na január). 

    V zmysle uvedených úprav Vám bola doručená upravená pozvánka     

    na dnešné zasadnutie.  



4 

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015  

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

    Zastupiteľstva TSK. K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo  

    prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 308/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIV.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na XIV. bolo prijatých 22 uznesení, bez 

    ukladacej povinnosti. V riešení zostávajú väčšinou uznesenia  

    majetkové, ostatné boli splnené. 

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015  

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

    z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIV. zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK, k čomu bolo prijaté   

 
      U z n e s e n i e  číslo 309/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

    a) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  

       majetku - pozemkov registra "C" p. č. 293/4, 293/5 k. ú.  

       Veľké Kršteňany.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predniesol postupne 10 návrhov  

       na riešenie prebytočného majetku TSK. V bode a) ide  

       o odpredaj pozemkov pre vlastníkov susedného pozemku,  

       ktorí ich využívajú a pre TSK sú prebytočné – ako prípad  

       hodný osobitného zreteľa.  

       

            Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 2-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.  

       2015 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  

       nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK  

       v správe Správy ciest TSK, Trenčín, nachádzajúcich sa  

       v okrese Partizánske, obci Veľké Kršteňany,  u r č i l o    

       prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku  

       TSK – p. Eve Kopálovej, bytom Veľké Kršteňany,  

       - p. Antonovi Strakovi, bytom Zvolenská Slatina,  
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       - p. Vladimírovi Strakovi, bytom Veľké Kršteňany,  

       a p. Jozefovi Strakovi, bytom Veľké Kršteňany, 

       ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň  

       s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného  

       nehnuteľného majetku žiadateľom, v zmysle predloženého  

       návrhu, ako aj vyňatie nehnuteľného majetku zo správy  

       správcu - Správy ciest TSK, dňom prevodu vlastníckeho  

       práva. K uvedenému bolo prijaté  

 
      U z n e s e n i e  číslo 310/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. b) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  

       majetku - pozemku registra "C" p. č. 6102/158 k. ú.  

       Považská Bystrica.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o podobný prípad – návrh na  

       odpredaj prebytočného majetku (pozemku) v správe Správy  

       ciest TSK vlastníkom susedných pozemkov, ktorí ho  

       využívajú a pre TSK je prebytočný - ako prípad hodný   

       osobitného zreteľa.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 38-ZA, 2-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.  

       2015 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  

       nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK  

       v správe Správy ciest TSK, Trenčín, nachádzajúceho sa  

       v okrese Považská Bystrica, obci Považská Bystrica,  

       -  u r č i l o  prevod uvedeného nehnuteľného majetku  

       vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest TSK, Trenčín –  

       p. Antonovi Morávkovi a manželke Libuši Morávkovej, rod.  

       Adamčíkovej, obaja bytom Považská Bystrica - ako prípad  

       hodný osobitného zreteľa, a zároveň  s c h v á l i l o   

       odpredaj uvedeného nehnuteľného majetku žiadateľom,  

       v zmysle predloženého návrhu, ako aj vyňatie nehnuteľného  

       majetku zo správy správcu - Správy ciest TSK, dňom  

       prevodu vlastníckeho práva. K uvedenému bolo prijaté  

 
      U z n e s e n i e  číslo 311/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. c) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  

       majetku - pozemku registra "C" p. č. 6102/160 k. ú.  

       Považská Bystrica.              

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - taktiež ide o odpredaj pozemkov  

       vlastníkovi vedľajšieho pozemku v okrese Považská  

       Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa.         
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            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 38-ZA, 2-NEHLA-  

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.  

       2015 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  

       nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve TSK  

       v správe Správy ciest TSK, Trenčín, nachádzajúceho sa  

       v okrese Považská Bystrica, obci Považská Bystrica,  

       -  u r č i l o  prevod uvedeného nehnuteľného majetku  

       vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest TSK, Trenčín –  

       Mgr. Dušanovi Gachulincovi, bytom Považská Bystrica, 

       - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň   

       s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného nehnuteľného  

       majetku žiadateľovi, v zmysle predloženého návrhu, ako aj  

       vyňatie nehnuteľného majetku zo správy správcu - Správy  

       ciest TSK, dňom prevodu vlastníckeho práva. 

       K uvedenému bolo prijaté  

 
      U z n e s e n i e  číslo 312/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. d) Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného  

       majetku - pozemkov p.č. 756/2  k.ú. Hanzlíková a p.č.  

       2289 k.ú. Kubrá s pozemkom p.č. 857/8, k.ú. Hanzlíková 

       vo vlastníctve Mesta Trenčín.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o návrh na prebytočnosť,  

       prevod a zámenu pozemkov v Trenčíne, súvisiacu  

       s modernizáciou železničnej trate N. Mesto n.V.-Púchov,  

       – pozemky pod našimi cestami za pozemky pod chodníkmi  

       mesta Trenčín, formou osobitného zreteľa. Rozdiel  

       v prospech TSK bude vysporiadaný v budúcnosti.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 39-ZA, 1-NEHLA-  

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.  

       2015 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  

       nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe Správy  

       ciest TSK (pozemkov) v okrese Trenčín, v katastrálnom  

       území Hanzlíková a Kubrá,  u r č i l o  prevod - zámenu  

       uvedeného nehnuteľného majetku s nehnuteľným majetkom  

       vo vlastníctve Mesta Trenčín, bez finančného vyrovnania,  

       ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň s c h v á-  

       l i l o  prevod - zámenu uvedeného nehnuteľného majetku  

       s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Trenčín,  

       v zmysle predloženého návrhu, ako aj vyňatie nehnuteľného  

       majetku špecifikovaného zo správy správcu - Správy ciest  

       TSK, dňom prevodu vlastníckeho práva. K uvedenému bolo  

       prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 313/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 3. e) Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného  

       majetku - pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 1940/2,  

       1940/6,1940/7 a 1940/8 s Mestom Prievidza.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide taktiež o zámenu pozemkov  

       TSK s mestom Prievidza, pod budovou polikliniky v NsP  

       Prievidza so sídlom v Bojniciach, za pozemky pod  

       základnou školou vo vlastníctve mesta, formou osobitného  

       zreteľa.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 39-ZA, 1-NEHLA-  

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.  

       2015 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  

       nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK,  

       v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, u r č i – 

       l o  prevod - zámenu uvedeného prebytočného nehnuteľného  

       majetku vo vlastníctve TSK s nehnuteľným majetkom  

       vo vlastníctve Mesta Prievidza, bez finančného vyrovna- 

       nia, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň 

       s c h v á l i l o  prevod - zámenu uvedeného prebytočného  

       majetku vo vlastníctve TSK s nehnuteľným majetkom 

       vo vlastníctve Mesta Prievidza, v zmysle predloženého  

       návrhu, ako aj vyňatie nehnuteľného majetku zo správy  

       správcu – NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, dňom  

       prevodu vlastníckeho práva. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 314/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 

 3. f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       nehnuteľného majetku v správe SPŠ Myjava, k. ú. Myjava   

       a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o domov mládeže s pozemkom  

       na ktorom je postavený, v správe SPŠ Myjava, ktorý škola  

       nevyužíva, prenajíma, preto navrhujeme odpredaj formou  

       obchodnej verejnej súťaže (OVS).  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 39-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 23.11. 2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  trvalú  

       prebytočnosť nehnuteľného majetku TSK (stavieb  

       a pozemkov), v správe SPŠ Myjava, v zmysle zákona,  

       spôsob odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou  

       OVS, ako aj súťažné podmienky pre OVS „Predaj  

       nehnuteľností – Domov mládeže 2, Myjava“. K uvedenému  

       bolo prijaté 
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U z n e s e n i e  číslo 315/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. g) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v k. ú.  

       Trenčín, zapísaného na LV  č. 3855 - jednoizbový byt 

       v Trenčíne.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o jednoizbový byt  

       v Trenčíne, správe Gymnázia Ľ. Štúra. V rámci OVS sa  

       prihlásili dvaja záujemcovia, úspešný uchádzač  

       v elektronickej aukcii získal byt za 21.199,- Eur. 

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 10: 40-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11. 2015  

       prerokovalo a  s ch v á l i l o  odpredaj prebytočného  

       nehnuteľného majetku (stavby) v správe Gymnázia Ľ. Štúra,  

       Trenčín, na Ul. Považskej v Trenčíne – Sihoť, na základe  

       vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja OVS a výsled-  

       ku elektronickej aukcie kupujúcemu Martinovi Šedivému,  

       trvale bytom Trenčianska Turná. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 316/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. h) Návrh na schválenie spôsobu prevodu a odpredaj  

       nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 3191, k. ú.  

       Nové Mesto nad Váhom IV. časť - Garáže.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o majetok v správe SOŠ OaS,  

       ul. Piešťanská v Novom Meste n. Váhom (garáže a pozemky), 

       v opakovanej OVS sa neprihlásil žiadny záujemca.  

       O odpredaj požiadalo Mesto Nové Mesto nad Váhom,  

       za účelom riešenia parkovania občanov v tejto lokalite.  

       Navrhujeme odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

       Ing. Trstenský: - nakoľko by sa mohlo jednať o konflikt  

       záujmov, ako štatutár mesta Nové Mesto nad Váhom nebude  

       hlasovať.  

       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - navrhol do budúcna, aby  

       na rokovaní boli vizualizované/premietané nehnuteľnosti  

       o ktorých hlasujeme (hovorí o vlastnom príklade v meste  

       Partizánske), nielen pre poslancov ale aj pre verejnosť,  

       čo by prispelo k otvorenej samospráve TSK. 

       p. predseda: - nemáme s tým problém, súčasťou posudkov  

       sú fotografie, mapy, od budúceho zastupiteľstva to vieme  

       zrealizovať.   
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            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 39-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015  

       prerokovalo a  u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného  

       nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe SOŠ OaS  

       Nové Mesto nad Váhom pre Mesto Nové Mesto nad Váhom, ako  

       prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň  s c h v á –  

       l i l o  odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku pre  

       Mesto Nové Mesto nad Váhom, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 317/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 

    i) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 226/2015   

       Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa   

       26.01.2015 v bode II., bod 4. a), b).      

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - tento bod súvisí s predošlým,  

       nakoľko majetok bol ponúkaný v OVS, a teraz bude  

       odpredaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, treba  

       zrušiť OVS.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 39-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015  

       prerokovalo a  z r u š i l o  časť uznesenia č. 226/2015  

       Zastupiteľstva TSK zo dňa 26.01.2015 v bode II., bod 4.  

       a), b), v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 318/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

    j) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku  

       v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - Areál III.. 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o majetok v správe SOŠ, T. 

       Vansovej v Prievidzi (dielne a pozemky), v opakovanej  

       OVS sa prihlásil jediný záujemca a ponúkol cenu vo výške  

       znaleckého posudku - S-BAU SLOVAKIA, s.r.o., Bojnice,  

       navrhujeme odpredaj tejto spoločnosti.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 13: 40-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015  

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

       prebytočného nehnuteľného majetku (stavby a pozemky)  

       v správe SOŠ, T. Vansovej, Prievidza - kupujúcemu S-BAU  

       SLOVAKIA, s.r.o., Bojnice, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté        
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           U z n e s e n i e  číslo 319/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 4. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  

    spôsobom na rok 2016.                                      

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: – skomentoval predloženú správu - na opravy  

    ciest II. a III. triedy sme vyčlenili z rozpočtu TSK na rok  

    2016 3 mil. eur + 560 tis. eur ušetrených v rámci EKS v roku  

    2015. Materiál rozčlenený na 17 úsekov a 34 km ciest, bol  

    predložený na Komisiu dopravy a Komisiu pre financie,  

    a odporučený zastupiteľstvu. Chceme, aby VO prebehlo už  

    v zimných mesiacoch, resp. začiatkom budúceho roka, aby sa  

    v apríli-máji mohli realizovať opravy ciest a obnova  

    poškodených dopravných značiek. Predpokladáme ďalšie  

    ušetrené peniaze z verejného obstarávania, ktoré chceme  

    použiť na rôzne investičné zámery.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – často kritizoval výber  

    opráv komunikácii, ale teraz úprimne ďakuje za mesto Pov.  

    Bystrica p. predsedovi aj Dr. Plevovi. Upozornil na nedosta-  

    tok z minulých období – stav cesty II. triedy z Udiče  

    do Domaniže cez Pov. Bystricu a Orlovský most, požiadal  

    o priebežné informácie o stave tejto komunikácie.  

    p. predseda: – je to v Zásobníku projektov v nasledujúcom  

    bode, na Orlovský most vláda vyčlenila prostriedky. 

    Ing. Krátky: – tiež poďakoval za úsek cesty Mitice-Motešice,  

    požiadal do budúcna o to, čo povedal na komisii, aby sa táto  

    cesta dokončila. 

    MUDr. Cíbik, PhD.: - poďakoval za zaradenie Vršatského  

    Podhradia a úseku Tuchyňa-Mikušovce. Ak sa nájde rezerva  

    požiadal navýšiť úsek Vršatské Podhradie asi o 2 km, nakoľko  

    v roku 2017 sa na tomto úseku budú konať MS v behu veteránov  

    do vrchu, požiadavku dáva písomne do podateľne, zároveň  

    požiadal o záštitu nad svetovými majstrovstvami. 

    p. predseda: - mala by byť urobená celá cesta, preveríme. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 14: 40-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán opráv ciest II. a III.  

    triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2016, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 320/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.      

    Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region. rozvoja  
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    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Semanco: - zásobník bolo potrebné aktualizovať, nakoľko  

    operačné programy sa dostali do časového sklzu, čo sme  

    museli prispôsobiť našim projektovým zámerom, ide o posun  

    o jeden rok. Museli sme realizovať aj niektoré spojenia  

    projektov do väčších celkov, došlo aj ku zmene zdrojov  

    financovania. V zásobníku sú aj nové projekty v neinvestič-  

    nej oblasti (PUM, Zelená župa, Technická pomoc,...) 

    Zásobník je základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu,  

    prešiel všetkými komisiami aj v Rade predsedov komisií, bez   

    pripomienok.  

    p. predseda: - najväčšie zmeny v zásobníku sa týkajú soc.  

    zariadení, ak nemôžu byť financované cez IROP, hľadáme  

    vlastné zdroje, alebo cez envirofond, programy zatepľovania  

    (tento rok to bolo CSS Slavnica a chceme aj ďalšie).  

    V rámci IROP bolo v piatok prvé zasadanie Rady partnerstva  

    RIUS, predsedom sa stal predseda TSK a podpredsedom Ing.  

    Berec, predsedom pre mesto Trenčín a 8 obcí je p. Rybníček.  

    Finišujeme na dokončení RIUS, prvá výzva bude pre materské  

    školy, druhá vodovody a kanalizácie obce, tento rok ešte na     

    cesty II. a III. triedy, budúci rok stredné školy, základné  

    školy, deinštitucionalizácia soc. zariadení, kreatívny  

    priemysel, zdravotníctvo,...  

    p. Halabrín: - k projektovým zámerom v oblasti školstva – na 

    SPŠ Myjava došlo ku zlúčeniu 4 škôl, minulý rok bol spraco-  

    vaný návrh na centrá odbornej prípravy, požiadal o doplnenie  

    do projektových zámerov v oblasti školstva.  

    Od roku 2013 sa rokuje o vytvorení pracoviska CTK Myjava,  

    ktoré nemá vlastné priestory, boli pripravené priestory  

    na vznik sezónneho sídla s históriou mlynárstva a destilácie  

    v obci Vrbovce. Tradičná kultúra má u nás zázemie a CTK by  

    získalo vlastné priestory, nie prenajaté.  

    p. predseda: – požiadal o predloženie návrhu–názov projektu  

    a objem financií. Tieto dva projekty potom doplníme.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 15: 39-ZA, 1-NEHLASO-  

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  aktualizovaný Zásobník  

    projektových zámerov TSK na obdobie 2014-2020, k čomu bolo  

    prijaté  

 

         U z n e s e n i e  číslo 321/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2015, ktorým sa mení  

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl,  

    jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  
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    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  

    alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby  

    alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 11/2014 

    a VZN č. 16/2015.           

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predniesla návrh VZN TSK č. 21/2015,  

    ktorým sa mení VZN TSK č. 17/2012, a ktorý upravuje výšku  

    fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku jazykovej školy  

    a škol. zariadení, v nadväznosti na zvýšenie tarifných  

    platov zamestnancov vo verejnej správe o 4% od 1.1.2016.  

    Finančné nároky sú zapracované v návrhu rozpočtu TSK na roky  

    2016-2018. Návrh VZN bol prerokovaný v Komisii školstva,  

    leg.-právnej a v Komisii pre financie, účinnosť navrhujeme  

    od 1.1.2016.  

    Ing. Krátky: - predniesol návrh, ktorý predložil aj na Rade  

    predsedov komisií – pod bodom 3. je financovanie jazykových  

    škôl, požiadal o ústretovosť pri dofinancovaní Jazykovej  

    školy v Trenčíne. 

    p. predseda: - ide o 3.600,- eur, ktoré máme v rozpočte     

    pre Jazykovú školu.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 16: 40-ZA, Zastupi-  

    teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.  

    21/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.  

    17/2012, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 322/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 7. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

       2016 – 2018.           

       Predkladala: Ing. Renáta Ozimová–vedúca odboru finančného 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Ozimová: - bežný rozpočet je prebytkový vo výške  

       16.740.436,- eur, kapitálový je schodkový vo výške 

       14.498.384,- eur. Schodok kap. rozpočtu a fin. operácií  

       je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrh neobsahuje  

       použitie vlastných zdrojov OvZP na obstaranie majetku,  

       ktoré bude zapracované do rozpočtu v priebehu roka 2016,  

       na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia organizá-  

       cií za rok 2015. Súčasťou návrhu rozpočtu je programový 

       rozpočet, návrh bol spracovaný v súlade so zákonnými  

       predpismi a vopred zverejnený na úradnej tabuli a na we-  

       bovej stránke TSK.  

       p. predseda: - skomentoval niektoré časti návrhu  

       rozpočtu. Predkladáme už tretí rozpočet, vrátane dodatoč-  

       ného v roku 2014. Pri tvorbe nášho rozpočtu sme vychádza-  
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       li zo štátneho rozpočtu, schváleného minulý piatok.  

       V bežných príjmoch očakávame o 8 mil. eur viac,  

       z daňových príjmov, nakoľko v NR SR sme zákonom vrátili  

       daň z príjmu FO mestám, obciam (70%) a po prvý krát aj  

       samosprávnym krajom (30%), ako kompenzácia za zrušenú daň  

       z motor. vozidiel od 1.1.2015. U nedaňových príjmov je  

       navýšenie z prenájmu nebyt. priestorov, aj  

       v dôsledku určeného prebytočného majetku TSK zo správy  

       OvZP, stúpli nám aj príjmy od prijímateľov soc. služieb.  

       Objem kapitálových príjmov bude do konca roka naplnený,  

       aj mierne prekročený. Spoliehame na rozbeh fondov EU,  

       IROP je pre nás hlavný operačný program pre čerpanie.  

       V piatok zasadla prvý krát Rada partnerstva, prvé výzvy  

       by mali vyjsť koncom tohto roka, kap. príjmy budú  

       v budúcom roku aj z fondov EU. Máme dostatok fin.  

       prostriedkov, bežný rozpočet je prebytkový, budeme  

       splácať aj úver, každý rok ušetríme reštrukturalizáciou  

       úveru asi 300 tis. eur, 2,24 mil. eur ročne máme  

       na splátku vysokého úveru. Máme možnosť zobrať si úvery  

       ďalšie, ale neplánujeme brať žiadne, ušetrené prostriedky  

       dávame do rozvoja kraja a našich organizácií. Bežné  

       výdavky na prevádzku Úradu TSK sa zvýšili zvýšením platov  

       zamestnancov o 4% podpisom KZ, 720 odborných  

       zamestnancov soc. zariadení dostane aj 15,- eur mesačne  

       naviac. Rozpočet TSK zaťažilo aj vyňatie určeného  

       prebytočného majetku zo správy OvZP, od 1.2. 2016.  

       Stredné školy majú prebytočný majetok, ktorý zaťažuje  

       rozpočet, berieme to na Úrad TSK, aby normatívy škôl boli  

       na výučbový proces, nie na správu neupotrebiteľného  

       majetku. Hradíme aj veci minulosti – máme splátkový  

       kalendár na pokutu za VO na budovu (496 tis. eur a budúci  

       rok 127 tis. eur, podali sme žalobu na rozhodnutie ÚVO,  

       ak prehráme aj túto žalobu, podám trestné oznámenie  

       orgánom činným v trestnom konaní. Ďalší splátkový  

       kalendár máme na kasáreň Trenč. hradu. Ak by tieto veci  

       neboli, úrad by ušetril ďalších 360 tis. Eur. Za prvých 9  

       mesiacov VO zásluhou aukčnej siene ušetril TSK vyše 500  

       tis. eur a s EKS 1,2 mil. eur, naše organizácie ušetrili  

       na VO a potrebujú ďalšie veci.   

       Na cesty dávame 3,56 mil. eur, znova zrejme ušetríme cez  

       VO prostriedky a na opravy ciest budeme môcť dať ešte  

       viac. K SAD - sme zostali pod úrovňou 18 mil. eur aj  

       napriek výpadku príjmov za cestovné, súhlasili sme  

       s nákupom nových autobusov. Bežné výdavky - pokračujeme  

       v školstve projektami. Kapitálové výdavky – plánujeme  

       nárast o 23 mil. eur, čerpaním prostriedkov z fondov EÚ. 

       Podľa zákona od 1.11.2016 musíme ako úrad poskytovať  

       elektronické služby a vytvoriť nový informačný systém,  

       ako aj vyčleniť prostriedky v rozpočte TSK. Bude to ťažké  

       pre zamestnancov úradu, ktorí budú komunikovať prevažne  

       elektronicky, vo vnútri aj navonok. Odbor dopravy pracuje  

       na projekte zvýšenia bezpečnosti na cestách II. a III.  

       triedy, p. Pleva hovoril o tom na Komisii dopravy.  
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       Ďalšie peniaze chceme získať z eurofondov pre oblasť  

       zdravotníctva – nemocnice (nákup zdravot. techniky),  

       - pre kultúru a školstvo, sociálne zabezpečenie (cez IROP  

       je možné rekonštruovať zariadenia na DI (Ad. Kochanovce  

       a Lúč v Pruskom), na ostatné máme fin. prostriedky  

       v rozpočte. V budúcich rokoch neplánujeme brať žiadne  

       úvery, aj budúci rok budeme šetriť bežné výdavky.  

       Požiadal o schválenie predloženého návrhu Rozpočtu  

       na roky 2016-2018.  

       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ocenil priebeh diskusie  

       na Komisii školstva a poďakoval za materiál. Požiadal: 

       – k bezpečnosti na cestách do Plánu opráv ciest doplniť  

       realizáciu prechodu pre chodcov na ceste II. triedy č.  

       579 Veľké Bielice na Hradište, ktorá je najfrekventova- 

       nejšou cestou II. triedy na území TSK. Poďakoval, že sa  

       myslí na bezpečnosť. Poprosil na č. strany 132 sa hovorí  

       o školách, 7.2.5 - spojené školy je v poznámke zmena  

       názvu Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.  

       Požiadal o zosúladenie, nejde o zmenu názvu, ale komplet-  

       nú transformáciu školy, Spojená škola bola z 3 zložiek,  

       už bude len jedna škola – SOŠ, aby to bolo  

       správne formulované, t.j. SOŠ priemyslu, obchodu  

       a služieb Jana Antonína Baťu, Partizánske. Poďakoval za  

       stredné školy okresu Partizánske.  

       Druhou je oblasť športu, čo aj povedal na Komisii  

       školstva, požiadal podporiť organizovanú prácu s deťmi  

       a mládežou v oblasti športu (športových klubov) na stred- 

       ných školách, ako v Partizánskom, aby školy podľa  

       uváženia p. riaditeľa mohli znížiť cenu prenájmu telo- 

       cviční. Nechce už vystupovať v interpeláciách.   

       K valnej hromade spoločnosti M. R. Štefánika v Piešťanoch 

       minulú sobotu požiadal v mene pani primátorky, aby  

       poslanci Z TSK v NR SR po parlamentných voľbách pomohli  

       pri obnove pamätníka-mohyly na Bradle, nakoľko po 20  

       rokoch od rekonštrukcie sú tam technické problémy.  

       Trenčiansky kraj si ctí odkaz Ľudovíta Štúra, Alexandra  

       Dubčeka i M. R. Štefánika. Rozpočet podporí, nakoľko je  

       vyvážený a slovami p. Bielika pozitívne dychotomický,  

       t.j. šetrí a investuje.  

       p. predseda: - prechody v Partizánskom budú výsledkom  

       štúdie, mestá a obce sa budú môcť k tomu vyjadriť,  

       - o zmene názvu SOŠ OaS na J.A. Baťu budete rozhodovať  

       v zastupiteľstve,  

       - športové kluby sme preberali na Rade predsedov komisií,  

       Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom to umožňujú,  

       je to na samotných riaditeľoch, môžu to znížiť za istých  

       podmienok, záleží ako budú hospodáriť.  

       - Nadáciu M. R. Štefánika a mohylu môžeme podporiť v rám-  

       ci dotačného systému TSK, ako poslanci v NR SR aj cez  

       ministerstvo kultúry.  

       Mgr. Bočincová: – vysvetlila, prečo sa rozhodla rozpočet  

       podporiť. Pracuje v sociálnej komisii a prešla si všetky  

       soc. zariadenia v okrese, vie aká je ťažká práca v týchto  
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       zariadeniach, preto oceňuje navýšenie miezd nad rámec zá- 

       kona pre odborných zamestnancov, poďakovala za nich.  

       Ocenila aj vyčlenenie prostriedkov pre vybudovanie au- 

tistického centra. Teší ju, že TSK sa zapája do projektu 

Zelená župa, pracovala aj v environmentálnej oblasti  

a ponúkla svoju pomoc a skúsenosti, poďakovala aj 

predkladateľom za rozpočet.  

       PhDr. Škultéty: – má dve otázky na spracovateľa – ku ka- 

       pitál. výdavkom na rekonštrukciu cesty Tr. Teplá-Dežerice  

       sa uvádza príjem z IROP 1.532 tis. eur a aktualizácia zá- 

       sobníka uvádza sumu 4,6 mil. eur, či sa to týka čiastočne  

       tohto roka a ďalšie financie budú ďalšie roky,  

- či vieme kvantifikovať rozdiel u daňových príjmov,  

koľko sme získali či stratili. 

       Ing. Ozimová: - doteraz bol príjem 13 mil. z dane z mot. 

       vozidiel, z dane z príjmu FO 46 mil., u dane z príjmov  

       máme plnenie asi 60 mil., naviac bude asi 5 mil., na  

       konci roka dáme presné čísla. 

       Bc. Vaňo: – predložil pozmeňujúci návrh k Návrhu Rozpočtu  

       TSK na roky 2016 – 2018 (viď príloha zápisnice), ktorým  

       sa v rámci rozpočtu bežných výdavkov pre Úrad TSK znižuje  

       pre rozpočtový rok 2016 rozpočet výdavkov určený na  

       financovanie služieb a zvyšuje rozpočet výdavkov určený  

       na poskytovanie dotácií v súlade s článkom 6 ods. 13  

       VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, a to  

       právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí  

       majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TSK na podporu  

       všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných  

       alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania  

       a zamestnanosti, a to nasledovne: 

1. Zníženie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na ekonomic-  
   kej podpoložke 637 003 Služby - propagácia, reklama,  

   inzercia vo výške 50.000,- Eur. V rámci programového  

   rozpočtu zníženie návrhu rozpočtu výdavkov na progra-  

   movom prvku 2.1.4 Propagačné a reklamné materiály 

   vo výške 50.000,- Eur. 

2. Zvýšenie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na ekonomic- 
          kej podpoložke 642 002 Transfery jednotlivcom a nezis-  

          kovým právnickým osobám – neziskovej organizácii    

          poskytujúcej všeobecne prospešné služby vo výške  

          50.000,- Eur. V rámci programového rozpočtu zvýšenie  

          návrhu rozpočtu výdavkov na programe 8 Podpora regio-  

          nálnych aktivít v oblasti športu vo výške 20.000,- Eur  

          a na podprograme 9.6 Podpora regionálnych aktivít  

          v oblasti kultúry vo výške 30.000,- Eur. 

3. Údaje súvisiace s týmto návrhom sa menia v celom texte  
   návrhu rozpočtu vrátane príloh. 

       Dôvodom pozmeňujúceho návrhu sú predložené štatistické  

       údaje z roku 2015, kedy TSK obdržal celkom 279 žiadostí 

       o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK o celkovom žiadanom  

       objeme 467.188,10 Eur, no uspokojených mohlo byť vzhľadom 

       na objem rozpočtovaných prostriedkov len 166 žiadostí,  

       s celkovým poskytnutým objemom dotácie 199.349,- Eur. 
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       Návrh bol prerokovaný a schválený aj na Komisii školstva. 

       p. predseda: - požiadal o písomné predloženie návrhu.  

       Oboznámili sme sa so stanoviskom komisie, Rada predsedov  

       vyjadrila súhlas s návrhom. P. Vaňo je členom komisie,  

       ktorá rozhoduje o dotáciách. Veľa žiadostí bolo  

       nevybavených, 50.000,- eur z propagácie pôjde na dotácie,  

       t.j. zvýšenie na 250 tis. eur.  

       PhDr. PaedDr. Novotná: – vyjadrila podporné stanovisko  

       k návrhu p. Vaňu, je to spôsob pozitívnej prezentácie  

       kraja, čím môžu dotácie získať obce a organizácie nášho  

       kraja, často organizátori konštatujú, ako veľmi im fin.  

       čiastka pomohla. Je to potvrdenie, že chceme byť  

       otvorenou samosprávou.  

- k prezentácii p. predsedu ohľadom spájania stredných  

škôl v Bánovciach n. B. je potrebné riešiť aj opravu 

Partizánskej cesty (III. triedy) ku SPŠ strojníckej, od  

       križovatky pri Slovnafte po križovatku na Textilnej  

       a Pribinovej ul. už bola zrekonštruovaná, žiada sa 

       dorobiť jej pokračovanie, ktoré vedie ku škole.  

       Poďakovala tvorcom rozpočtu za veľmi dobrú prácu. 

       p. predseda: - ak ostanú prostriedky, na opravu cesty sa  

       pozrieme v priebehu budúceho roka.  

       RSDr. Cipov: - rozpočtom sme sa zaoberali na Komisii reg.  

       rozvoja 2.11., po rokoch je spracovaný ako vyvážený  

       a na úrovni, čo je potvrdené aj hlav. kontrolórom.  

       Projekt Rekonštrukcia a modernizácia NsP Prievidza  

       so sídlom v Bojniciach v rámci IROP za 2,6 mil. eur je  

       po dlhej dobe vítaná skutočnosť, nemocnica trpí nedostat-  

       kom finančných zdrojov na zrealizovanie pavilónov.  

       Komisia odporučila rozpočet schváliť a tento podporí aj  

       osobne.  

       Mgr. Michalec: – ocenil prácu na rozpočte, požiadal p.  

       predsedu, v rámci jeho právomoci pri úprave rozpočtu –  

       vrátiť sa k pokračovaniu rekonštrukcie v Púchove, Ihrište,  

       Vieska, Hoština, a v Dubnici n. V. mesto pristupuje  

       k rekonštrukcii vlastných komunikácií, ale pri domove  

       dôchodcov je potrebná malá rekonštrukcia parkoviska okolo  

       domova. Rozpočet podporí.  

       p. predseda: - cesta III. triedy Ihrište Vieska, 

       a v Dubnici je naša cesta (parkovisko) pred CSS AVE – ak  

       zostanú peniaze, vyčleníme.  

       Vysvetlil k Zelenej župe, projekt sa skladá zo 6 častí –  

       zatepľovanie budov v ZP TSK, podpora obnoviteľných  

       zdrojov energie OvZP, elektronický úrad, podpora elektro-  

       mobility v TSK (v rozpočte SC TSK sú 3 nabíjačky-elektro-  

       stanice pre elektromobily), budovanie cyklotrás aj  

       envirovýchova. Je to veľký projekt podporovaný z euro-  

       fondov, založený projektový tím, rieši to jeden náš  

       zamestnanec ako projektový manažér. Pán Vaňo doručil svoj  

       návrh písomne. 

 

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

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
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       23.11.2015 prerokovalo a  s c h v á l i l o  pozmeňujúci  

       návrh poslanca Bc. Vaňu – k Návrhu Rozpočtu TSK na roky  

       2016 – 2018.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 18: 38-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK 

       na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a   

       s c h v á l i l o  Rozpočet TSK na roky 2016 – 2018,  

       vrátane predloženého pozmeňujúceho návrhu. K obom  

       výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 323/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

       p. predseda: - poďakoval všetkým za schválenie rozpočtu.  

 

 

 7. b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018.   

       Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Horváth: - stanovisko k návrhu rozpočtu rozdelil  

       do 3 častí - posúdenie materiálu, obsah a súlad rozpočtu  

       s legislatívou. Návrh rozpočtu prísne korešponduje  

       s nariadením vlády a platnou legislatívou. Ocenil prácu  

       spracovateľov, materiál je vypovedajúci. Rozpočet je  

       spracovaný ako ambiciózny, hospodárny a efektívny.  

       Prebytok rozpočtu je dvojnásobne vyšší ako minulý rok,  

       príjmy sú taktiež vyššie, čo umožnilo použiť vyššie  

       výdavky, kladne hodnotil vytvorenie rezervy. Poukázal 

       na isté riziká v kap. výdavkoch. Návrh rozpočtu obsahuje  

       všetky náležitosti podľa platnej legislatívy, bol včas  

       zverejnený, štátny rozpočet bol už schválený. Odporučil  

       zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 33-ZA, 7- 

       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       23. novembra 2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o – 

       m i e  Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu  

       Rozpočtu TSK na roky 2016-2018, v prijatom  

        

                  U z n e s e n í   číslo 324/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 8. Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej,  

    Súhradka 193, Lednické Rovne so sídlom Súhradka 193, 020 61  

    Lednické Rovne.           

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb.školstva a kultúry 
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    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - podľa zákona členmi Rady školy sú aj 4  

    zástupcovia zriaďovateľa, z toho jeden zástupca inštitúcie,  

    podieľajúcej sa na odbornom vzdelávaní a príprave pre trh  

    práce. Do Rady školy pri SOŠ sklárskej Lednické Rovne bola  

    nominovaná za Vetropack, s.r.o., Nemšová p. Alena Mutňanská,  

    skončením jej pracovného pomeru deleguje vedenie spoločnosti  

    p. Danielu Králikovú. Návrh bol prerokovaný v Komisii  

    školstva a kultúry, na základe uvedeného predkladáme návrh  

    na odvolanie p. Mutňanskej a delegovanie p. Králikovej  

    do Rady školy pri SOŠ sklárskej Lednické Rovne.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 27-ZA, 12- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    23.11.2015 prerokovalo a  o d v o l a l o  dňom 23. novembra  

    2015 Mgr. Alenu Mutňanskú, a zároveň  d e l e g o v a l o  

    dňom 24. novembra 2015 p. Danielu Králikovú - do Rady školy  

    pri SOŠ sklárskej, Lednické Rovne, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 325/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 9. Návrhy na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení  

    a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja.        

    Predkladali: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb. školstva a kult. 
             Mgr. Elena Štefíková, MPH-pover.riad.odboru zdravot.a SP 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: -  ide o personálne zmeny – návrhy na menovanie  

    riaditeľov 4 kultúrnych a 4 sociálnych zariadení.  

    Ing. Hilčíková: – po splnení kvalifikačných predpokladov a  

    zhodnotení činnosti počas výkonu poverenia za riadenie  

    zariadenia, ako aj na základe kladných výsledkov doterajšej  

    práce predkladáme návrh na vymenovanie poverených zamestnan-  

    cov do funkcie riaditeľa kultúrneho zariadenia nasledovne: 

    1. Ing. Gabrielu KROKVIČKOVÚ - za riaditeľku Verejnej  

       knižnice Michala Rešetku v Trenčíne,  

    2. Mgr. Petra MARTINISKA - za riaditeľa Trenčianskeho múzea 

       v Trenčíne,  

    3. Ing. Mgr. Žanetu MATÚŠOVÚ - za riaditeľku Trenčianskeho  

       osvetového strediska v Trenčíne, a 

    4. Mgr. Ivanu KNAPPOVÚ - za riaditeľku Považskej knižnice 

       v Považskej Bystrici. 

    Menovaní predložili na Komisii školstva, kultúry, mládeže a  

    športu svoje koncepcie rozvoja kult. zariadení, a táto  

    odporúča vymenovať menovaných za riaditeľov uvedených  

    kultúrnych zariadení, od 1.1.2016.  

  

    Mgr. Štefíková, MPH: - predložila návrhy na vymenovanie 4  

    riaditeľov sociálnych zariadení v pôsobnosti TSK, ktorí tiež  
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    splnili požiadavky, osvedčili sa počas poverenia na výkon 

    funkcie riaditeľa zariadenia a prezentovali svoje zámery 

    na Komisii soc. pomoci a zdravotníctva. Ide o : 

    1. Ing. Richarda MAKÝŠA - za riaditeľa Centra sociálnych  

       služieb - Bánovce nad Bebravou, 

    2. Mgr. Gabrielu LUKÁČOVÚ - za riaditeľku Centra sociálnych  

       služieb – BYSTRIČAN, Považská Bystrica,  

    3. Mgr. Barboru ORGONÍKOVÚ - za riaditeľku Centra sociálnych     

       služieb – KOLONKA, Púchov,  

    4. Ing. Miladu KOLÁROVÚ - za riaditeľku Centra sociálnych     

       služieb - Juh, Trenčín.  

    Mgr. Bočincová: - ako členka sociálnej komisie potvrdila, že  

    komisia odporučila menovanie uvedených kandidátov.  

    Ing. Bagin, predseda K-školstva: - bez pripomienok všetci  

    štyria menovaní splnili naše očakávania a komisia ich  

    odporučila schváliť.  

    p. predseda: – o každom kandidátovi budeme hlasovať  

    osobitne, menovanie všetkých je od 1.1.2016.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 28-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a  v y m e – 

    n o v a l o  od 01.01.2016  

1. Ing. Gabrielu KROKVIČKOVÚ - za riaditeľku kultúrneho  
   zariadenia Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 22: 30-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a  v y m e – 

    n o v a l o  od 01.01.2016  

    2. Mgr. Petra MARTINISKA - za riaditeľa kultúrneho  

       zariadenia Trenčianske múzeum v Trenčíne. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 23: 30-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a  v y m e – 

    n o v a l o  od 01.01.2016  

    3. Ing. Mgr. Žanetu MATÚŠOVÚ - za riaditeľku kultúrneho  

       zariadenia Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 24: 31-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 prerokovalo a  v y m e – 

    n o v a l o  od 01.01.2016  

    4. Mgr. Ivanu KNAPPOVÚ - za riaditeľku kultúrneho zariadenia  

       Považská knižnica v Považskej Bystrici. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 31-ZA, 8- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    23.11.2015 prerokovalo a  v y m e n o v a l o  od 01.01.2016  

    5. Ing. Richarda MAKÝŠA - za riaditeľa zariadenia sociálnych  

       služieb Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 26: 32-ZA, 7-   

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 

    23.11.2015 prerokovalo a  v y m e n o v a l o  od 01.01.2016  

    6. Mgr. Gabrielu LUKÁČOVÚ - za riaditeľku zariadenia  

       sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN,  

       Považská Bystrica. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 27: 34-ZA, 5- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    23.11.2015 prerokovalo a  v y m e n o v a l o  od 01.01.2016  

    7. Mgr. Barboru ORGONÍKOVÚ - za riaditeľku zariadenia  

       sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb – KOLONKA,  

       Púchov.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 28: 35-ZA, 4- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa   

    23.11.2015 prerokovalo a  v y m e n o v a l o  od 01.01.2016  

    8. Ing. Miladu KOLÁROVÚ - za riaditeľku zariadenia  

    sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb - Juh,  

    Trenčín. K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 326/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

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

    Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, so sídlom     

    K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín.     

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - v súvislosti s účinnosťou nového zákona  

    o kultúrno-osvetovej činnosti navrhujeme doplniť do predmetu  

    činnosti zriaďovacej listiny ako dodatok k ZL TNoS dve  

    činnosti: – odborno-poradenskú, metodickú a informačno- 

    dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia  

    a subjekty s osvetovou činnosťou na území kraja, a vedenie  

    evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území  

    TSK. Návrh dodatku k ZL s účinnosťou od 1.12.2015 bol  

    prerokovaný v K-školstva a kultúry a v K-legislatívno- 

    právnej.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 29: 29-ZA, 9- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa   

    23.11.2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

    od 01.12.2015 - Dodatok č. 3 k ZL Trenčianskeho osvetového  

    strediska v Trenčíne. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 327/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, 017 01 Považská  

    Bystrica, Zakvášov 1 935/453.        

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

  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Štefíková, MPH: – predložila návrh Dodatku č. 5 k ZL  

    CSS Bystričan, Považská Bystrica. Ide o zmenu miesta  

    poskytovania soc. služieb - v útulku na ul. Kukučinovej,  

    v budove internátu SOŠ strojníckej na 4. poschodí,  

    na základe zmluvy o výpožičke od 2.1.2015 do 31.12.2019.  

    Kapacita útulku je 20 prijímateľov soc. služby.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 30: 29-ZA, 9- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa   

    23.11.2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o - Dodatok č. 5  

    k Zriaďovacej listine CSS – BYSTRIČAN, Považská Bystrica,  

    v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 328/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún  

    2016.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - v zmysle zákona sa plán predkladá polročne,     

    bol vopred zverejnený na verejnú diskusiu. Máme 3-ročný  

    cyklus, ide o kontroly komplexné, tématické a kontroly  

    opatrení. Nakoľko na ÚHK dôjde k výrazným personálnym  

    zmenám, možno na januárovom zastupiteľstve požiada o úpravu  

    plánu.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 31: 30-ZA, 8- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa   

    dňa 23. novembra 2015 prerokovalo a  s c h v á l i l o   

    Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január–jún 2016, 

    v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 329/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

13. Návrh Plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na I. polrok 2016.       

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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    p. predseda: - v návrhu materiálu sú uvedené tri termíny –  

    25.1.2016, 21.3.2016 a termín 30.5.2016 navrhol zmeniť  

    na 2.5.2016, čím sa mení termín zasadnutia Rady predsedov  

    komisií pred májovým zastupiteľstvom na 18.4.2016, ako aj  

    termíny zasadnutí komisií pri Z TSK nasledovne: 

    Komisia dopravy          pondelok 11.04.2016 o 10:00 h  

    Komisia reg.rozvoja a CR pondelok 11.04.2016 o 12:00 h  

    Komisia SP a zdravot.    pondelok 11.04.2016 o 14:00 h  

    Komisia školstva a kult.   streda 13.04.2016 o 09:00 h  

    Komisia legislat.-právna   streda 13.04.2016 o 15:00 h  

    Komisia pre financie      štvrtok 14.04.2016 o 14:00 h. 

    p. predseda: - zdôvodnil, že nie všetky fin. prostriedky  

    rozpočtované na investície minieme, budú sa aj prenášať,  

    a chceme skrátiť o mesiac na rozdelenie a dofinancovanie  

    akcií, ktoré prechádzajú do roku 2016.  

 

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

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa   

    23.11.2015 prerokovalo a  s c h v á l i l o  pozmeňujúci  

    návrh p. predsedu – na zmenu termínu májového zasadnutia  

    Z TSK z 30.5.2016 na 2.5.2016, a s tým súvisiace nové  

    termíny zasadnutí pred májovým zastupiteľstvom.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 33: 36-ZA, 3- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa   

    23.11.2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán činnosti  

    zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2016, vrátane  

    predloženého pozmeňujúceho návrhu. K obom výsledkom  

    hlasovaní bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 330/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      

 

    Ing. Krátky: – predniesol nie ako interpeláciu, ale skôr     

    apel na p. riaditeľa a p. predsedu. Ako člen Rady školy 

    pri Športovom gymnáziu a internáte na ul. Školskej požiadal  

    čo najskôr odstrániť závadu na výmenníku tepla pre teplú  

    úžitkovú vodu, ktorý nefunguje.  

    p. predseda: - termíny pre obstarávanie zo zákona nemôžeme  

    pohnúť, ale čo sa bude dať, urýchlime.  

 

    Mgr. Michalec: - po roku požiadal p. predsedu aspoň  

    o rámcovú informáciu o postupe prác pri budovaní rýchlostnej  

    trasy R6, ktorá zaujíma nielen obyvateľov okresu Púchova,  

    ale aj TSK. Nechá na zváženie, či ide alebo nejde  

    o interpeláciu.  

    p. predseda: - bude odpovedať ako predseda TSK, mali sme  

    spoločné stretnutie minulý týždeň k štúdii realizovateľnosti 

    R6. 
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    PaedDr. Kubičár: -  v rámci soc. balíčka vlády vznikol jeden  

    návrh ohľadom lyžiarskych kurzov – ale pre riaditeľov je  

    problém, ako ho obstarať a urobiť predbežnú finančnú  

    kontrolu. Požiadal odbor verejného obstarávania (VO)  

    o doplnenie plánu a schválenie spôsobu VO, ale vedúci  

    odborov nevedia ako ďalej pokračovať.  

    p. predseda: - 4 školy požiadali o výnimku zo smernice o VO,  

    ktorú sme im dali, ak chcú 150,- eur na žiaka využiť, môžete  

    sa informovať cez odbor školstva, finančný, VO a právne,  

    stanovisko k predbežnej fin. kontrole musí dať odbor  

    finančný, verí, že dajú usmernenie, aby sa mohli uchádzať  

    o dotáciu štátu na lyžiarsky výcvik.  

 

 

15. Záver.            

 

    p. predseda: - poďakoval za dnešnú konštruktívnu diskusiu 

    a keďže je toto posledné zastupiteľstvo v tomto roku,  

    poprial všetkým príjemné vianočné i novoročné sviatky  

    a úspešný vstup do nového roka 2016. Máme pre vás malé  

    darčeky, ktoré pripravilo Oddelenie komunikácie. Pred  

    pozvaním na koncoročnú čašu vína a malé občerstvenie, máme  

    pripravené aj dve hudobné vystúpenia. Darčeky vysvetlí  

    p. Paulínyová.  

    Mgr. Paulínyová: – nakoľko je dnešné rokovanie posledné  

    v tomto roku, máme pre vás príbehy darčekov - krabičky  

    na stoloch sú dielom klientov CSS Kolonka Púchov, a zvončeky  

    v nich vyrobili žiaci SOŠ sklárskej Lednické Rovne. 

    Ku kalendárom nadviazala na slová p. predsedu o Zelenej  

    župe, aby ste niesli myšlienku tohto projektu a motto –  

    zelenú pastelku má v ruke každý z nás..., a každý sa môže  

    zapojiť. Súčasťou kalendára je zelená pastelka, na dokres-  

    lenie obrázkov. Predstaví sa nám detské hudobné teleso  

    Zvonkohra z Košarísk, ktoré je jediným svojho druhu  

    na Slovensku a z hornej Nitry klaviristka a sopranistka.   

    p. predseda: - poďakoval za dnešné veľmi dobré zastupiteľ-  

    stvo a pozvánkou na čašu vína a hudobný program posledné 

    tohtoročné zastupiteľstvo ukončil. 

 

Trenčín,  30.11.2015 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 I. overovateľ: Pavel HALABRÍN, v.r.     

 

II. overovateľ: PaedDr. Štefan GAMAN, v.r.     

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

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


