
 

Z á p i s n i c a  
z IX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 24.11.2014 

 
 
 

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 VIII.  
   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
   Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSk   
 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.        
   Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–vedúci odd.práv.,SMaVO 
   a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsob prevodu  
      nehnuteľného majetku v správe Strednej zdravotníckej školy  
      v Trenčíne a súťažných podmienok obchodnej verejnej  
      súťaže.  
   b) Návrh na nadobudnutie nehnuteľností kúpou - pozemkov od  
      Obce Koš nachádzajúcich sa pod cestou III/050061 Koš –  
      Opatovce nad Nitrou, ktorá bola súčasťou stavby  
      "Rekonštrukcia mosta č. 050061-002 v k.ú. Koš".   
   c) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  
      majetku - pozemku p. č. 293/3 nachádzajúceho v k.ú. Veľké  
      Kršteňany, zapísaného na LV č. 924 vo vlastníctve TSK,  
      v správe - Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.  
   d) Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného  
      majetku - pozemkov p.č. 1174/8, 1174/9 k.ú. Trenčianske  
      Biskupice vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest TSK,  
      Brnianska 3, 911 50 Trenčín s pozemkami p.č. 621/23,  
      621/25, 621/57 k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín,  
      Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín.         
   e) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku  
      a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  
      TSK podľa § 9a ods.8 písm. e.) zákona č. 446/2001 Z.z.  
      v z.n.p. pre Obec Horná Mariková.    
   f) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného majetku  
      vo vlastníctve TSK, k.ú. Zemianske Podhradie, L.V. č. 861. 
   g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a  
      odpredaja nehnuteľného majetku v k.ú. Nové Mesto nad  
      Váhom, zapísaného na LV č. 1107.       
   h) Návrh na zverenie hodnoty majetku Trenčianskeho  
      samosprávneho kraja vedeného na účte 042 - obstaranie  
      dlhodobého hmotného majetku (dobropis) – k investičnej  
      akcii: „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest  
      III/499024, III/499026, III/504023 v trase Čachtice –  
      Podkylava“ do správy organizácie: SC TSK. 
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4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní  
   dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného   
 

5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2014, 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.  
   Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková– pover.riad.odb.škol.a kult. 
             

6. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení     
   v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  
   kraja.                      
   Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková– pover.riad.odb.škol.a kult. 
   a) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná  
      školská jedáleň, Novomeského 15, Handlová ako súčasť  
      Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová zo siete škôl,  
      školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  
      a pracovísk praktického vyučovania SR.                   
   b) Návrh na zmenu sídla školy Stredná odborná škola, T.  
      Vansovej 1054/45, Púchov, so sídlom T. Vansovej 1054/45,  
      020 32 Púchov.    
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia    
   Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2014, ktorým sa  
   zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005 O podmienkach  
   registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a o  
   poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjekty 
   z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
   Predkladá: PhDr. Elena Behrová –pover. riad. odd. soc. pomoci 
                         
8. Zásobník projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho  
   kraja na obdobie 2014-2020.  
   Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru region. rozvoja  
 

9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 550/2008  
   v znení jeho ďalších zmien a dodatkov.  
   Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru region. rozvoja  
                                       
10. Návrh na schválenie členstva TSK v združení Evropská  
    kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. 
    Predkladá: Mgr. Jana Paulínyová–ved.odd.komunik.a medzin.vzťahov 
                              

11. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  
    spôsobom na rok 2015. 
    Predkladá: Ing. Miroslav Benka - poverený riadením SC TSK 
 

12. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  
       2015-2017.  
       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného   
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    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  
       Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017.  
       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
                                                   
13. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  
    Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13  
    Nitrianske Pravno. 
    Predkladá: PhDr. Elena Behrová –pover.riad. odd. soc. pomoci 
                           

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  
    SC TSK. 
    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy TSK 
                           
15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na TSK a o prijatých  
    opatreniach. 
    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy TSK 
 
16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  
    TSK na obdobie január - jún 2015.  
    Predkladá: Ing. Horváth - hlavný kontrolór TSK  
 

17. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.  
    polrok 2015.  
    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 
18. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
19. 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 IX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing. 
Jaroslav Baška. Na úvod zablahoželal všetkým poslancom, 
zvoleným za starostov obcí a primátorov miest, ktorí uspeli 
v sobotných komunálnych voľbách. 
     Nakoľko je dnešné rokovanie posledným v tomto roku 
a vďaka p. poslankyni a riaditeľke Gymnázia Vavrinca 
Benedikta Nedožerského v Prievidzi PaedDr. Porubcovej 
privítal spevácky zbor „Vavrinec“ tohto gymnázia, ktorí 
prišli pozdraviť naše dnešné rokovanie krátkym programom.  
p. predseda: - v mene prítomných poďakoval speváckemu zboru 
za pekné vystúpenie, aj p. riaditeľke gymnázia, ktorá to 
všetko zabezpečila.  
 
     Oznámil overenie zápisnice zo septembrového zasadnutia 
Zastupiteľstva TSK zo dňa 29.9.2014, ktorá bola aj zverejnená 
na webovej stránke TSK.   
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Skonštatoval, že na dnešnom zasadnutí je prítomných 39 
poslancov zo 45, čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  
Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: p. Mjartan,  
p. Michalec, p. Hort a p. Bielik. Zatiaľ nie sú ospravedlnení 
p. Chochlík a p. Smatana.  
 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  
        I.  overovateľ: Bc. František TÁM 
        II. overovateľ: PhDr. Štefan ŠKULTÉTY. 
 

 
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov. 

 
 
         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA,  
    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.11.2014  
    prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  
    podľa predloženého návrhu.          (viď uznesenie č. 193/A) 
 

Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku 
Zastupiteľstva TSK.  
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za 
skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  
                  a PhDr. Eva Frývaldská.   

 
        Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA,  
    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.11.2014  
    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program IX. zasadnutia  
    Zastupiteľstva TSK 24.11.2014 v zmysle pozvánky.  
    K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  
 
      U z n e s e n i e  číslo 193/2014 

 (obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
 

 
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na VIII.  
   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
   Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK   
 
   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
   Ing. Horváth: - na VIII. zasadnutí bolo prijatých 18  
   uznesení, bez ukladacej povinnosti. V riešení zostávajú  
   väčšinou uznesenia majetkového charakteru. 
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 3: 38-ZA, 1- 
   NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
   24. novembra 2014 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e   
   Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na VIII.  
   zasadnutí Zastupiteľstva TSK, v prijatom  
      U z n e s e n í  číslo 194/2014 

     (obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
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3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.        
   Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–vedúci odd.práv.,SMaVO 
   a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsob prevodu  
      nehnuteľného majetku v správe Strednej zdravotníckej školy  
      v Trenčíne a súťažných podmienok obchodnej verejnej  
      súťaže.             
 
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o majetok – internát SZŠ na      
      Piaristickej ul., s pozemkami. Majetok sa stal prebytočným  
      po požiari strechy v roku 2011, odkedy sa nevyužíva.  
      Náklady na uvedenie objektu do prevádzky predstavujú min. 
      40 tis. Eur, na rekonštrukciu by bolo potrebných asi 260  
      tis. Eur. Študenti sú ubytovaní v Domove mládeže na ul.  
      Staničnej v Trenčíne, ktorý kapacitne postačuje, a nie je  
      efektívne investovať do majetku, ktorý sa stal  
      prebytočným, aj z dôvodu sťahovania SZŠ. Predaj majetku 
      navrhujeme obchodnou verejnou súťažou, elektronickou  
      aukciou.     
      Mgr. Kaščáková: – internát bol predmetom diskusií. Bude  
      za uznesenie, pochválila následnú komunikáciu, ktorá bola  
      nešťastne začatá, ale skončila dobre. Nové priestory  
      zdravotníckej škole vyhovujú, nebude treba internát  
      využívať na učebne a majetok predá.  
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 1- 
      NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - trvalú  
      prebytočnosť nehnuteľného majetku TSK (pozemky a stavba) 
      v správe Strednej zdravotníckej školy, Trenčín, 
      - spôsob odpredaja nehnuteľného majetku formou obchodnej  
      verejnej súťaže, a súťažné podmienky obchodnej verejnej  
      súťaže na predaj nehnuteľnosti. K uvedenému bolo prijaté 
 
      U z n e s e n i e  číslo 195/2014 

     (obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
3. b) Návrh na nadobudnutie nehnuteľností kúpou - pozemkov od  
      Obce Koš nachádzajúcich sa pod cestou III/050061 Koš –  
      Opatovce nad Nitrou, ktorá bola súčasťou stavby  
      "Rekonštrukcia mosta č. 050061-002 v k.ú. Koš".     
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o návrh na kúpu pozemkov pod  
      cestou Koš - Opatovce nad Nitrou, ktorá je súčasťou stavby  
      Rekonštrukcia mosta v obci Koš, čo je potrebné pre  
      dokončenie investície a pre kolaudačné konanie je  
      potrebné vydokladovať vlastníctvo k pozemkom. Obecné  
      zastupiteľstvo odpredaj schválilo.  
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 5: 38-ZA, 1- 
      NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
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      24.11.2014 prerokovalo a  s c h v á l i l o  nadobudnutie  
      uvedeného nehnuteľného majetku (pozemkov) kúpou do vlast-  
      níctva TSK od Obce Koš, k čomu bolo prijaté  
 
           U z n e s e n i e  číslo 196/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
3. c) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  
      majetku - pozemku p. č. 293/3 nachádzajúceho v k.ú. Veľké  
      Kršteňany, zapísaného na LV č. 924 vo vlastníctve TSK,  
      v správe - Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.  
    
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - žiadosť o odkúpenie pozemku  
      podali manželia Ján a Anna Jančichoví, ktorý tvorí s ich  
      pozemkom súvislý celok. Pre SC TSK je prebytočný,  
      navrhujeme prevod formou osobitného zreteľa, pre  
      usporiadanie vlastníctva k pozemku, ktorý manželia  
      využívajú a pre kraj je nepotrebný.  
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 38-ZA, 1- 
      NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  
      uvedeného nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve  
      TSK, v správe Správy ciest TSK, Trenčín, - u r č i l o   
      prevod prebytočného nehnuteľného majetku p. Jánovi  
      Jančichovi a manželke Anne Jančichovej rod. Bezákovej,  
      obaja trvale bytom Veľké Kršteňany, a zároveň  s c h v á –  
      l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného  
      majetku p. Jánovi Jančichovi a manželke Anne Jančichovej  
      rod. Bezákovej, do bezpodielového spoluvlastníctva  
      manželov v podiele 1/1, 

ako aj vyňatie uvedeného nehnuteľného majetku zo správy SC 
TSK, Trenčín, dňom prevodu vlastníckeho práva. K uvedenému 
bolo prijaté  

 
U z n e s e n i e  číslo 197/2014 
(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
 
 

3. d) Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného  
      majetku - pozemkov p.č. 1174/8, 1174/9 k.ú. Trenčianske  
      Biskupice vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest TSK,  
      Brnianska 3, 911 50 Trenčín s pozemkami p.č. 621/23,  
      621/25, 621/57 k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín,  
      Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín.             
 
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - mesto Trenčín má záujem  
      o vysporiadanie a zámenu pozemkov pod chodníkom v Trenč.  
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      Biskupiciach, z dôvodu jeho rekonštrukcie, za pozemky  
      vo vlastníctve mesta Trenčín. Mestské zastupiteľstvo  
      prevod schválilo, dohodli sme sa na zámene pozemkov mesta  
      pod SOŠ OaS na ul. Jilemnického, za ktoré škola platí  
      nájom. Navrhujeme predaj formou osobitného zreteľa.  
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 7: 37-ZA, 2- 
      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  
      nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK,      
      v správe Správy ciest TSK, Trenčín, k.ú. Trenčianske 
      Biskupice,  u r č i l o  prevod – zámenu uvedeného  
      prebytočného nehnuteľného majetku TSK, s nehnuteľným  
      majetkom (pozemkami) vo vlastníctve Mesta Trenčín, 
      na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve TSK,  
      v areáli SOŠ obchodu a služieb na ul. P. Jilemnického č.  
      24 v Trenčíne, bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný  
      osobitného zreteľa, a zároveň  s c h v á l i l o   
      - prevod – zámenu uvedeného prebytočného nehnuteľného  
     majetku TSK s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta  

      Trenčín, bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný  
      osobitného zreteľa, 
      - vyňatie uvedeného nehnuteľného majetku zo správy SC TSK 
        Trenčín, dňom prevodu vlastníckeho práva. 
      K uvedenému bolo prijaté  
 
       U z n e s e n i e  číslo 198/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
 
 

3. e) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku  
      a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  
      TSK podľa § 9a ods.8 písm. e.) zákona č. 446/2001 Z.z.  
      v z.n.p. pre Obec Horná Mariková.         
 
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o vysporiadanie vlastníctva  
      k nehnuteľnostiam, ktoré využívalo CSS Dôstojnosť Horná  
      Mariková, ktoré ukončilo svoju činnosť, a v súčasnosti ho  
      prevádzkuje obec Horná Mariková, ide o posledný majetok,  
      ktorý by mal na obec prejsť. Obecné zastupiteľstvo už 
      prevod schválilo. 
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 8: 36-ZA, 3- 
      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  
      nehnuteľného majetku (pozemku a stavieb) vo vlastníctve  

  TSK, k.ú. Horná Mariková, u r č i l o  prevod uvedeného  
  prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, pre 
  Obec Horná Mariková - ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
  a zároveň  s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného 

      prebytočného nehnuteľného majetku Obci Horná Mariková,  



8 
 
      - ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
      K uvedenému bolo prijaté  
 
      U z n e s e n i e  číslo 199/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
3. f) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného majetku  
      vo vlastníctve TSK, k.ú. Zemianske Podhradie, L.V. č. 861. 
 
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - na základe uzatvorenej zmluvy  
      o budúcej zmluve bolo pôvodným zámerom obce vybudovať 
      na pozemku zariadenie opatrovateľskej starostlivosti,  
      termín bol posúvaný až zmluvné právo uplynulo. Obec  
      požiadala o odkúpenie uvedeného pozemku pre výstavbu  
      nájomných bytov pre mladé rodiny. Navrhuje sa odpredaj  
      a prevod formou osobitného zreteľa.  
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 3- 
      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  r o z h o d l o  o odpredaji  
      uvedeného nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve  
      TSK v správe DSS Zemianske Podhradie,  z r u š i l o  
      uznesenie č. 455/2005 Zastupiteľstva TSK zo dňa 31.08.2005  
      v časti II., u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného  
      nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK pre Obec Zemianske 
      Podhradie - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň  
      s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného   
      nehnuteľného majetku Obci Zemianske Podhradie za dohodnutú  
      kúpnu cenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

  ako aj vyňatie uvedeného nehnuteľného majetku zo správy DSS 
  Zemianske Podhradie, dňom prevodu vlastníckeho práva. 

      K uvedenému bolo prijaté  
 

       U z n e s e n i e  číslo 200/2014 
(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
3. g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a  
      odpredaja nehnuteľného majetku v k.ú. Nové Mesto nad  
      Váhom, zapísaného na LV č. 1107.            
 
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: -  ide o pozemky v areáli SOŠ  
      Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom, ktorá  bola zrušená,  
      mesto Nové Mesto nad Váhom požiadalo o odkúpenie pozemkov  
      za účelom zlepšenia parkovania obyvateľov danej lokality.  
      V susedstve sú pozemky mesta, ku ktorým nemá možnosť  
      prístupu. Navrhujeme odpredaj formou osobitného zreteľa.  
      Ing. Trstenský: - nebude hlasovať z dôvodu možného  
      konfliktu záujmov.  



9 
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 3- 
      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  
      nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK, 
      v správe SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom,  
      u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného 
      majetku vo vlastníctve TSK, pre Mesto Nové Mesto nad 
      Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň 
      s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného 
      nehnuteľného majetku pre Mesto Nové Mesto nad Váhom, ako 
      prípad hodný osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté 
 
              U z n e s e n i e  číslo 201/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
3. h) Návrh na zverenie hodnoty majetku Trenčianskeho  
      samosprávneho kraja vedeného na účte 042 - obstaranie  
      dlhodobého hmotného majetku (dobropis) – k investičnej  
      akcii: „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest  
      III/499024, III/499026, III/504023 v trase Čachtice –  
      Podkylava“ do správy organizácie: SC TSK.     
 
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - pri kontrole žiadosti o platbu  
      investičnej akcie boli zistené neoprávnené výdavky a  
      vystavený dobropis. Majetok navrhujeme zveriť do správy 
      SC TSK, ktorá má akciu zverenú do správy.  
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 11: 36-ZA, 3- 
      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zverenie  
      hodnoty majetku TSK (dobropis) do správy Správy ciest TSK,  
      Trenčín, k investičnej akcii v zmysle predloženého návrhu.  
      K uvedenému bolo prijaté  
 
      U z n e s e n i e  číslo 202/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
      p. predseda: - na základe odporučenia Komisie finančnej  
      a Rady predsedov komisií sme do bodu nezaradili ponuky,  
      ktoré v minulosti dávalo zastupiteľstvo cez obchodnú  
      verejnú súťaž, ponuky boli veľmi nízke, budú opätovne  
      ponúkané.  
 
 
4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní  
   dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného   
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   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
   Ing. Ozimová: - predniesla návrh VZN TSK č. 13/2014  
   o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, ktoré ruší VZN 10/2005 
   a upresňuje účel poskytovania dotácií z rozpočtu TSK.  
   Žiadatelia môžu podávať žiadosti do 30.9., mení sa aj termín  
   vyúčtovania dotácií. O dotáciách do 1500,- Eur rozhoduje 
   predseda TSK, od 1501,- do 3300,- Eur rozhoduje komisia  
   menovaná predsedom TSK a následne schvaľuje predseda TSK.  
   Návrh bol prerokovaný v K-legislatívno-právnej a Komisii pre  
   financie, rozpočet a investície. Bol zverejnený v zákonnej  
   lehote a k návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   p. predseda: - rozširuje sa účel poskytovania dotácií (aj na  
   techniku hasičom, vybavenie súborom, šport. klubom). 
   Mgr. Kaščáková: - podmienka kompetencií je veľmi benevolentná  
   voči vašim právomociam, do 1500,- rozhoduje predseda a do  
   3300,- € komisia, ktorú vy menujete. Nie sú jasne stanovené 
   kritériá výberu, je to na uváženie predsedu alebo komisie.  
   Dotácia môže/nemusí byť poskytnutá aj na základe zverejnenej  
   výzvy, o podaných žiadostiach rozhodnete do 31.10., čo je  
   dlhá doba napr. od marca. Je to všeobecne koncipované.  
   V rozpočte ide o sumu asi 200 tis. Eur, čo je značná suma.  
   p. predseda: -  súčasné VZN neobmedzovalo kompetencie  
   predsedu, mohol rozhodovať do 3300,- Eur, teraz iba do 1500,- 
   Eur, komisia zložená z poslancov do 3300,- Eur. Zvýšil sa     
   objem dotácií z dôvodu rozšírenia účelu poskytovaných  
   dotácií.  
   Ing. Ondračka: - spýtal sa, či sa to bude aj priebežne  
   vyhodnocovať. 
   p. predseda: - áno, žiadosti sa budú riešiť priebežne, aj  
   komisia bude pravidelne zasadať.   
   Ing. Ondračka: - spýtal sa, ak nebude žiadateľovi žiadosť  
   schválená, či môže podať ďalšie. 
   p. predseda: - žiadateľ dostane prostriedky na jednu akciu. 
   Ing. Ozimová: - predtým to bolo taxatívne (ďalšie žiadosti  
   budú vyradené), je to zjemnené (môžu byť vyradené).  
 
        Na základe výsledku hlasovania č. 12: 38-ZA, 1-SA ZDRžAL 
   HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom  
   zasadnutí dňa 24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  
   Všeobecne záväzné nariadenie TSK číslo 13/2014 o poskytovaní  
   dotácií z rozpočtu TSK, v prijatom  
 
         U z n e s e n í  číslo 203/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2014, 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  
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   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.      
   Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková– pover.riad.odb.škol.a kult. 
 
   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
   Ing. Hilčíková: - vzhľadom na to, že pôvodná výška  
   prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom  
   internáte a zariadeniach škol. stravovania nepostačuje na  
   pokrytie nevyhnutných výdavkov, je potrebné upraviť výšku  
   fin. prostriedkov pre zariadenia školského stravovania  
   a škol. internáty. Návrh nezvyšuje rozpočet TSK. Mení  
   výšku dotácie na vydané hlavné a doplnkové jedlo, a na  
   ubytovaného žiaka. Upravujú sa dotácie pre neštátne škol.  
   zariadenia. Návrh VZN bol vopred zverejnený, v zákonnej  
   lehote uplatnená a zapracovaná pripomienka Ú TSK – doplniť  
   do návrhu VZN v čl. II., ods. 9, písm. e) - TSK môže  
   poskytnúť školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej  
   pôsobnosti mimoriadnu dotáciu na úhradu mimoriadnych  
   výdavkov, na základe rozhodnutia predsedu TSK. Pripomienka  
   súvisí s tým, že MŠ SR poskytlo pre zamestnancov škôl  
   mimoriadne odmeny na prenesené kompetencie. V školských  
   zariadeniach v rámci originálnych kompetencií TSK pracujú  
   zamestnanci s minimálnymi mzdovými tarifami. Týmto doplnkom  
   bude možné aj týmto zamestnancom poskytnúť mimoriadne odmeny  
   zo zdrojov TSK z úspory za rok 2014 vo vyúčtovaní za mesiac  
   november. Účinnosť VZN je od 1.1.2015, uvedený článok  
   nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení VZN na  
   úradnej tabuli TSK. Návrh bol prerokovaný v Komisii školstva  
   a kultúry, Komisii leg.-právnej a Komisii pre financie. 
   p. predseda: - keďže MŠ SR našlo fin. prostriedky len na  
   prenesené kompetencie, našli sme v rozpočte 24 tis. Eur na  
   dofinancovanie originálnych kompetencií, ktorým chceme  
   dorovnať odmeny na prenesené kompetencie.  
   PaedDr. Porubcová: - poďakovala za ústretový krok,  
   prostriedky by sme  museli vykryť z iných zdrojov nášho  
   rozpočtu.  
 
        Na základe výsledku hlasovania č. 13: 38-ZA, 2- 
   NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
   24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné  
   nariadenie TSK č. 11/2014 v zmysle predloženého návrhu,  
   k čomu bolo prijaté    
  
       U z n e s e n i e  číslo 204/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
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6. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení     
   v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  
   kraja.                      
   Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková– pover.riad.odb.škol.a kult. 
   a) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná  
      školská jedáleň, Novomeského 15, Handlová ako súčasť  
      Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová zo siete škôl,  
      školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  
      a pracovísk praktického vyučovania SR.        
  
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Ing. Hilčíková: - predniesla návrh na vyradenie výdajnej 
      škol. jedálne, Novomeského 15, Handlová, ako súčasť SOŠ,  
      Lipová 8, Handlová. Žiaci a zamestnanci sa po zmene sídla  
      školy od 1.9.2014 stravujú v škol. jedálni na SOŠ, Lipová  
      8, Handlová, čím jedáleň prestala plniť svoju funkciu  
      a neprevádzkuje sa. Návrh bol prerokovaný v Komisii  
      školstva a kultúry a v Komisii pre financie, odporučila  
      ho schváliť aj Krajská rada pre odborné vzdelávanie.  
 
           Na základe výsledku hlasovania č. 14: 37-ZA, 3- 
      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  návrh na  
      vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská  
      jedáleň, Novomeského 15, Handlová ako súčasť SOŠ, Lipová  
      8, Handlová zo siete škôl a školských zariadení,  
      s účinnosťou od 01.04.2015. K uvedenému bolo prijaté 
 

U z n e s e n i e  číslo 205/2014 
(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
6. b) Návrh na zmenu sídla školy Stredná odborná škola, T.  
      Vansovej 1054/45, Púchov, so sídlom T. Vansovej 1054/45,  
      020 32 Púchov.             
      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
      Ing. Hilčíková: - SOŠ fungovala na dvoch strediskách,  
      jedno v priestoroch Inštitútu odborného vzdelávania, ktorý  
      navrhol zvýšiť nájomné dodatkom zmluvy z 8,30 na 15,-  
      Eur/m2 k čomu podal TSK i škola zamietavé stanovisko,  
      a zmluvné strany sa dohodli na ukončení nájomného vzťahu  
      k 31.8.2014. Riaditeľstvo školy sa presťahovalo na ul. I.  
      Krasku 491. Všetky náklady na sťahovanie si vykryla škola.  
      Zmena sídla školy predstavuje úsporu 38,3 tis. Eur ročne.  
      Návrh odporučila schváliť Komisia školstva a kultúry 
      a Krajská rada pre odborné vzdelávanie. Predkladáme návrh 
      na zmenu sídla SOŠ z T. Vansovej 1054/45 na I. Krasku  
      491, Púchov, s účinnosťou od 1.4.2015. 
 
      Na základe výsledku hlasovania č. 15: 37-ZA, 3- 
      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
      24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  návrh na zmenu  
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      sídla SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov podľa predloženého  
      návrhu, k čomu bolo prijaté  
 
        U z n e s e n i e  číslo 206/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia    
   Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2014, ktorým sa  
   zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005 O podmienkach  
   registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc  
   a o poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjekty 
   z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.      
   Predkladala: PhDr. Elena Behrová – pover.riad. odd.soc.pomoci 
 
   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
   PhDr. Behrová: - predložila návrh na zrušenie VZN TSK číslo 
   12/2014, ktorým sa ruší VZN TSK č. 9/2005, z dôvodu prijatia  
   zákona o soc. službách, kde je podrobne riešená celá  
   problematika.  
 
        Na základe výsledku hlasovania č. 16: 35-ZA, 5- 
   NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
   24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Všeobecne záväzné  
   nariadenie TSK č. 12/2014 podľa predloženého návrhu,  
   s účinnosťou od 01.01.2015. K uvedenému bolo prijaté  
 
      U z n e s e n i e  číslo 207/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
8. Zásobník projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho  
   kraja na obdobie 2014-2020.         
   Predkladal: Ing. Milan Semanco –vedúci odboru region. rozvoja  
 
   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
   Ing. Semanco: - Zásobník projektových zámerov TSK na roky  
   2014-2020 obsahuje Integrovaný regionálny operačný program  
   (IROP), OP Cezhraničná spolupráca SR ČR a OP Kvalita ŽP. 
   Následne bude aktualizovaný podľa dokumentov schválených EÚ.  
   Zásobník je základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu TSK, je  
   otvoreným dokumentom, ktorý budeme každoročne podľa potrieb  
   aktualizovať. Bol prerokovaný v príslušných komisiách  
   a v Rade predsedov komisií.  
   Mgr. Kaščáková: - na Komisii RR za materiál nehlasovala,  
   nakoľko je nešťastné dať hlasovať o materiáli už teraz, keď  
   nie sú schválené Operačné programy EÚ. Zámery sú na Rade  
   partnerstva, ktorá bude schvaľovať aj Regionálnu územnú  
   stratégiu, mal by to byť interný pracovný materiál, a nie  
   dnes schvaľovaný.  
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   doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ocenil zásobník, čím TSK  
   vopred definuje priority okresov. Aj keď ho schválime, je  
   to otvorený dokument, ale sme pripravení na nasledujúce  
   obdobie. Poďakoval aj za kolegov za okres Partizánske, je tam  
   aj cyklomagistrála popri rieke Nitra, snahou bude prepojiť  
   obe s Nitrianskym krajom až po Nitru.  
   PhDr. Škultéty: - podmienkou čerpania prostriedkov EÚ je  
   vlastníctvo pozemkov, je dobré ak sú plánované cyklotrasy  
   vysporiadané. 
   Ing. Krátky: - pripraveným šťastie praje. Schválením  
   materiálu sme pripravení, kedykoľvek ho môžeme doplniť.  
   p. predseda: - zásobník sa tvoril komunikáciou s riadiacimi  
   orgánmi - ministerstvami, RIUS sme poslali na MP SR, zásobník  
   vychádza z 3 hlavných možnosti čerpania fin. prostriedkov: 
   – IROP, je nadstavbou ROP,  
   - Cezhraničná spolupráca SR-ČR 
   - OP Kvalita ŽP. 
   V zásobníku nie sú malé projekty, na ktoré nájdeme  
   prostriedky v rozpočte. Prvé výzvy pôjdu budúci rok, ľudia na  
   odbore RR urobili veľa. Celý RIUS má byť schválený do konca  
   roka. Budeme komunikovať s mestom Trenčín a 7 okolitými  
   obcami. Zásobník je pripravený dobre, rozložený do viacerých  
   fáz. Projekty mostov budeme musieť urobiť, sú v havarijnom  
   stave. Treba byť pripravený na výzvy, aby sme mohli získať  
   prostriedky. K cyklotrasám, ktoré nie sú vysporiadané chceme  
   získať fin. prostriedky štátu. Dostali sme ako partner  
   schválenú dotáciu z MDaRR SR na štúdiu realizovateľnosti  
   Vážskej cyklotrasy, kde budú analyzované aj vlastnícke  
   vzťahy. Urobilo sa veľa, teší sa na spoluprácu s mestom  
   a obcami.  
 
        Na základe výsledku hlasovania č. 17: 34-ZA, 3-SA  
   ZDRžALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  
   na svojom zasadnutí dňa 24.11.2014 prerokovalo a   
   s ch v á l i l o  Zásobník projektových zámerov TSK  
   na obdobie 2014-2020, v prijatom  
 
      U z n e s e n í  číslo 208/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
           tejto zápisnice). 
 
 
9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 550/2008  
   v znení jeho ďalších zmien a dodatkov.       
   Predkladal: Ing. Milan Semanco –vedúci odboru region. rozvoja  
                                          
   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
   Ing. Semanco: - zastupiteľstvo 26.5.2014 uznesením č.  
   117/2014 schválilo zvýšenie výdavkov projektu Fondu  
   mikroprojektov v roku 2015, z dôvodu disproporcie fin.  
   prostriedkov medzi ČR a SR. Riadiaci orgán a Spoločný monit.  
   výbor pre OP CS SR ČR 2007-2013 schválil predĺženie  
   realizácie projektu Fond mikroprojektov do 30.9.2015,  
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   zvýšenie rozpočtu na administráciu a vyhlásenie výzvy.  
   V materiáli navrhujeme zvýšenie výdavkov projektu Fond  
   mikroprojektov a zvýšenie spolufinancovania TSK zmenou  
   uznesenia č. 550/2008 v znení uznesenia č. 117/2014. 
   Zvýšenie výdavkov TSK sa prejaví v roku 2015 a pôjde 
   o zvýšenie spolufinancovania o 2 059,- Eur. Zmena bola  
   prerokovaná v Komisii RRaCR, v Komisii pre financie  
   a na Rade predsedov komisií. 
 
        Na základe výsledku hlasovania č. 18: 33-ZA, 7- 
   NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
   24. novembra 2014 prerokovalo  a  m e n í  a  d o p ĺ ň a  
   Uznesenie číslo 550/2008 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK  
   zo dňa 25. júna 2008 v znení Uznesenia č. 158/2010,  
   Uznesenia č. 636/2013 a v znení Uznesenia č. 117/2014  
   nasledovne:  s ch v a ľ u j e   zabezpečenie realizácie  
   projektu „Fond mikroprojektov“ z OP CS SR – ČR 2007-2013  
   - spolufinancovanie projektu „Fond mikroprojektov“,  
   – financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu  
     TSK, 
   - financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK  
   do úhrady finančných prostriedkov z prostriedkov ERDF  
   a štátneho rozpočtu SR. K uvedenému bolo prijaté  
 
      U z n e s e n i e  číslo 209/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
10. Návrh na schválenie členstva TSK v združení Evropská  
    kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.      
    Predkladala: Mgr.Jana Paulínyová–ved.odd.komunik.a medzin.vzťahov 
 
    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
    Mgr. Paulínyová: - materiál bol prerokovaný v komisii  
    finančnej aj v Komisii RRaCR, kde sa stretol s úspechom.  
    Materiály vám boli predložené, členstvo nám umožní dostať  
    naše destinácie na celosvetovú mapu pútnických miest.  
    p. predseda: - partnerom je Zlínsky kraj, je zapojených 10  
    krajín, bude to max. 5000,- Eur ročne.  
    Mgr. Paulínyová: – TSK ako riadny člen bude mať aj 
    rozhodovacie právo, napr. o výške poplatku. 
 
          Na základe výsledku hlasovania č. 19: 37-ZA, 3- 
    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
    24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Členstvo TSK  
    v združení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. 
    K uvedenému bolo prijaté 
 

      U z n e s e n i e  číslo 210/2014 
(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
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11. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  
    spôsobom na rok 2015.         
    Predkladal: Ing. Miroslav Benka - poverený riadením SC TSK 
    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
    Ing. Benka: - k 1.1.2014 má TSK vo vlastníctve 1482,9 km  
    ciest II. a III. triedy a 638 mostných objektov. V rozpočte  
    TSK sú účelovo viazané fin. prostriedky na súvislé opravy  
    ciest vo výške 3 mil. Eur. SC TSK navrhuje v pláne 26 úsekov  
    ciest III. triedy, cesty II. triedy plánujeme financovať 
    z európskych zdrojov. Schválením objemu financií a následným  
    obstaraním predpokladáme úsporu, ktorú možno rozdeliť  
    na opravy ďalších úsekov ciest.  
    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - je rád za cestu do  
    Milochova aj mosty v zásobníku. Požiadal, ak sa ušetria  
    prostriedky, aby boli investované do ciest v okrese Pov.  
    Bystrica.  
    p. predseda: - bude sa k tomu vyjadrovať aj K-dopravy.  
    MUDr. Cíbik, PhD.: - poďakoval aj za úsek na Vršatské  
    Podhradie. Predložil návrh na doplnenie Plánu opráv a 
    z ušetrených prostriedkov o namontovanie 250 m cestných  
    zvodidiel v obci Vršatské Podhradie, kde autá a cyklisti  
    končia v potoku. Cesta je úsekom častých dopravných nehôd.  
    Odovzdá fotografie so žiadosťou p. predsedovi. 
    p. predseda: - navrhol nečakať na vysúťaženie Plánu opráv  
    ciest, ale urobiť to teraz. Podobne sme riešili aj Skalku.  
    MUDr. Cíbik, PhD.: - stiahol návrh na doplnenie plánu.  
    Ing. Marušinec: - požiadal, aby sa nečakalo s verejným  
    obstarávaním na II. polrok, ale po schválení rozpočtu sa  
    začalo s obstarávaním, a v marci-apríli vyriešiť. 
    PaedDr. Porubcová: - požiadala opraviť tlačové gramatické  
    chyby v názve Lednické Rovne.   
    Ing. Berec: - poďakoval za spoluprácu obce Trenč. Teplá a SC  
    TSK, požiadal dbať aj na technické vybavenie a označenie  
    ciest.  
 
         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 35-ZA, 4- 
    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
    24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán opráv ciest  
    II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2015,  
    v prijatom  
 
      U z n e s e n í  číslo 211/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
 
12. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  
       2015-2017.            
       Predkladala: Ing. Renáta Ozimová–vedúca odboru finančného   
 
       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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       Ing. Ozimová: - rozpočet na rok 2015 je záväzný, a je  
       zostavený ako vyrovnaný, rozpočty na roky 2016 a 2017  
       nie sú záväzné. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške  
       116,125 mil. Eur, bežné príjmy 111,735 mil. Eur,  
       kapitálové 4,390 mil. Eur. V zmysle pripravovanej zmeny  
       určenia dane z mot. vozidiel bude výpadok kompenzovaný  
       sam. krajom zvýšeným percentuálnym podielom na výnose  
       dane z príjmu FO. TSK prijal alternatívu rozpočtovania  
       nižšieho objemu výnosu dane. Návrh rozpočtu na rok 2015  
       je nižší ako v roku 2014, poklesom počtu žiakov o 1080  
       žiakov, po prvý krát pod hranicu 20.000, čo bude mať  
       vplyv na výšku dotácie z MŠ SR. TSK mal financované 3  
       prac. miesta, v roku 2015 len dve. Bežné výdavky sú  
       nižšie oproti rozpočtu na rok 2014, zníženie výdavkov  
       o 219 tis. Eur je aj na mzdové prostriedky. Súčasťou  
       návrhu rozpočtu je aj programový rozpočet TSK. Návrh bol  
       prerokovaný vo všetkých komisiách pri Z TSK, Komisia  
       školstva odporučila schváliť návrh rozpočtu  
       s pozmeňujúcim návrhom – prehodnotiť kapitálové výdavky  
       pre zabezpečenie parity kap. výdavkov medzi NsP Prievidza  
       so sídlom v Bojniciach a NsP Pov. Bystrica.  
       p. predseda: - vystúpil v krátkosti k návrhu rozpočtu.  
       - v marci sme schvaľovali rozpočet na rok 2014, dovtedy  
       bol TSK viac než rok v rozpočtovom provizóriu, bolo ťažké  
       rozpočet pripraviť, a splatiť staré záväzky (sypače),  
       tento rok bol úsporný, podarilo sa ušetriť na TSK takmer  
       10% mzdových nákladov, máme 161 zo 181 zamestnancov, čo  
       je najmenej z VÚC, odišli ľudia v dôchodkovom veku, dali  
       sme šancu mladším, - pokles výdavkov na informatike  
       je takmer 15%, - propagácia, reklama a inzercia –  
       ušetríme 50 tis. eur, pripravíme vznik Krajskej  
       organizácie CR, - v oblasti mediálneho marketingu je 
       pokles o 64%, odstúpili sme od zmluvy a ušetríme 238 tis.  
       eur. Ako jediný kraj sme urobili verejné obstarávanie  
       na obstaranie fin. služby – refinancovanie úverov TSK, čo  
       bol veľmi dobrý krok, každý rok ušetríme 330 tis. Eur. 
       Smerom do vnútra úradu sme zmenili Zásady hospodárenia  
       s majetkom TSK, od 1.8. máme novú Smernicu o postupe pri  
       VO, zaviedli sme elektronické aukcie a dostali sme  
       ocenenie za II. miesto v medzinárodnej súťaži za férový  
       nákup. Chýbala smernica o výdavkoch na repre účely. Je  
       pripravená smernica o projektovom riadení. Poďakoval  
       zamestnancom TSK i poslancom, ktorí rokovali so SAD, čím  
       sa podarilo znížiť výdavky o 3,5 mil. Eur. Je za to, aby  
       určené komisie fungovali a rokovali naďalej. SC TSK má  
       tiež zníženie rozpočtu, po prvý krát dávame na opravy  
       ciest 3 mil. eur, každý rok pôjde takáto čiastka.  
       Kap. výdavkov je v porovnaní s rokom 2014 viac, pôjdu  
       hlavne na projekty, najviac si polepší školstvo, potom 
       zdravotníctvo, soc. zabezpečenie – navýšenie je pre  
       vybudovanie Autistického centra. Kultúra – dobieha  
       projekt kasární na hrade, chceme založiť Krajskú  
       organizáciu cest. ruchu. Bežné príjmy - výnos dane  
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       z príjmu FO sa zvýši na 29%, lebo od 1.1. zanikne daň  
       z mot. vozidiel. Financie príjmu z daní sú pesimisticky  
       naplánované. Po prvý krát v histórii máme stav žiakov pod  
       20 000. Soc. zabezpečenie – rovnako ako v roku 2014.  
       Požiadal o podporu predloženého návrhu, rozpočet na  
       najbližšie roky je rozvojový, chceme urobiť čo najviac  
       z projektov. 
       doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - rozpočet treba  
       kvitovať, zaujalo ho navýšenie pre Prievidzu, ak to  
       nebude na úkor Pov. Bystrice. 
       Ing. Bagin: - predniesol pozmeňujúci poslanecký návrh na  
       zmenu návrhu Rozpočtu TSK na roky 2015 – 2017, pre  
       zabezpečenie proporcionálnej parity navrhovaných  
       rozpočtov na kapitálové výdavky pre NsP Prievidza 
       so sídlom v Bojniciach a NsP Pov. Bystrica. Navrhol  
       zvýšiť rozpočet KV pre NsP Prievidza so sídlom  
       v Bojniciach o 100 tis. Eur s nasledovným účelovým  
       určením: a) „Dovybavenie gastroenterologickej ambulancie  
       prístrojovou technikou“ vo výške 80 tis. Eur,  
       b) „Nákup fotoštrbinovej lampy pre očné oddelenie“  
       vo výške 20 tis. Eur. Zvýšenie objemu KV o 100 tis. Eur  
       navrhol vykryť znížením rozpočtu výdavkových finančných  
       operácií o 100 tis. Eur na ekonomickej podpoložke 821 005  
       Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých, 
       z prostriedkov navrhnutých na mimoriadnu splátku istiny  
       úveru. Predložený návrh bol prerokovaný v Rade predsedov  
       komisií a je prílohou zápisnice.                           
       PhDr. Škultéty: - ocenil návrh rozpočtu, ktorý podporí.  
       Ing. Krátky: - rozpočet prijíma, je lepší ako predošlé,  
       je to dobré východisko pre budúce obdobia. K SAD dal 3  
       návrhy, vidí tam ďalšie úspory.   
       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ocenil prípravu rozpočtu.  
       Spýtal sa, čo má komisia školstva s oblasťou zdravot- 
       níctva. Región hornej Nitry je ťažko skúšaný, Prievidza  
       je poddimenzovaná, NsP Bojnice potrebuje pomôcť.  
       Poukázal na zvýšenie kap. výdavkov budúci rok z 9 na 130  
       mil. Eur. Na Spojenej škole na nám. SNP v Partizánskom  
       opadáva omietka priečelia školy, nedáva pozmeňujúci návrh  
       k rozpočtu, ale požiadal o riešenie zo strany TSK. Ocenil  
       optimalizačné opatrenia a zbytočné výdavky (kalendáre na  
       koniec roka). Podporí návrh rozpočtu.  
       p. predseda: - kalendárov bude menej a menšie, veľmi málo  
       prostriedkov išlo do školstva, aj vaša škola je  
       v zásobníku pre IROP. 
       Mgr. Bočincová: - ocenila rozpočet ako bol predložený,  
       ktorý podporí. Poďakovala za autistické centrum, za deti 
       a ich rodičov, ktorí roky žiadali o vybudovanie centra. 
       doc. MUDr. Cíbik, PhD.: - rozpočet podporí, tlmočil  
       pripomienky z Rady škôl: - Pruské – aby sa nabudúce  
       nezabudlo na školu, s ihriskami. 
       - ako člen Rady školy gymnázia, kde zateká strecha,  
       požiadal vykryť opravu z uvoľnených zdrojov.  
       Ing. Máčeková: - upozornila, že v zásobníku za okres  
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       Bánovce sa uvádza, že nízka alokácia je spôsobená nízkym  
       plánovaním investič. zámerov v oblasti dopravy, ... 
       V rozpočte sme na chvoste, ale podporí ho. Požiadala, aby  
       poslanci za okres Bánovce mali možnosť sa stretnúť  
       a projekty mohli byť zapracované a zrealizované.  
       p. predseda: - nie je tam nemocnica, sú tam hlavne cesty  
       III. triedy, ktoré pôjdu z nášho rozpočtu.  
       RSDr. Cipov: - podporil rozpočet, ktorý je vyvážený, dá  
       sa dopĺňať. Naše nároky na školstvo a zdravotníctvo  
       platia aj teraz. Ak sa nájdu úspory v okrese Prievidza,  
       požiadal dať ich do zdravotníctva a venovať mu mimoriadnu  
       pozornosť. Odporučil rozpočet schváliť.  
       p. predseda: - v okrese Prievidza je plán zrekonštruovať  
       3 Integrované centrá zdravotnej starostlivosti -  
       v Bojniciach, Handlovej a Novákoch. 
       Ing. Ondračka: - pripája sa k návrhu rozpočtu, tvrdo  
       optimalizujeme výdavky, rád ho podporí.  
 

            Na základe výsledku hlasovania č. 21: 36-ZA, 3- 
       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
       24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený   
       pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bagina,  
       a na základe výsledku hlasovania č. 22: 36-ZA, 3- 
       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
       24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Rozpočet  
       TSK na roky 2015–2017, v znení schváleného pozmeňujúceho  
       návrhu. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  
 
      U z n e s e n i e  číslo 212/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
 
 

12. b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  
       Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017.   
       Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 
       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
       Ing. Horváth: - na komisiách sme prebrali stanovisko  
       podrobne. V oblasti hospodárskeho výsledku má návrh  
       rozpočtu preukaznú dynamiku, úspornými opatreniami  
       v oblasti výdavkov. Kladne hodnotil príjmovú oblasť –  
       zmenu štruktúry. Materiál podáva prehľadné čísla.  
       Z hľadiska legislatívneho procesu boli dodržané  
       paragrafy aj zverejnenie návrhu rozpočtu, preto odporučil           
       predložený návrh rozpočtu schváliť.  
 
            Na základe výsledku hlasovania č. 23: 31-ZA, 8- 
       NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
       24. novembra 2014 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 2015-2017. K uvedenému bolo prijaté 
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      U z n e s e n i e  číslo 213/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
13. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  
    Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13  
    Nitrianske Pravno.          
    Predkladala: PhDr. Elena Behrová– pover.riad. odd.soc.pomoci 
 
    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
    PhDr. Behrová: - v zmysle návrhu sa od 1.1.2015 presťahuje  
    zariadenie vo Vyšehradnom do CSS Bôrik, kde bude zabezpečená  
    soc. služba podporované bývanie, čím dôjde k úspore nákladov  
    na prevádzku zariadenia a efektívnemu využitiu personálu.  
 
         Na základe výsledku hlasovania č. 24: 29-ZA, 10- 
    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
    24.11.2014 po prerokovaní  s ch v á l i l o   s účinnosťou  
    od 01.01.2015 Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine CSS –  
    Bôrik, Nitrianske Pravno, v prijatom  
 
      U z n e s e n í  číslo 214/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
14. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  
    SC TSK.            
    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy TSK 
     
    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
    JUDr. Pleva: – NKÚ SR vykonal kontrolu hospodárnosti  
    a efektívnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu  
    a údržbu pozemných komunikácií vo vlastníctve TSK, výsledkom  
    bol protokol o výsledku kontroly, ktorá preukázala porušenie  
    zákona o rozpočtových pravidlách, vzhľadom na chýbajúce  
    vecné a fin. vymedzenie majetku, ktorý bol organizácii  
    zverený do správy k 1.1.2004. V súlade s prijatým opatrením  
    predkladáme návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  
    listine SC TSK, od 1.1.2015.  
 
         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 30-ZA, 8- 
    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
    24.11.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  
    od 01.01.2015 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine SC TSK, 
    Trenčín podľa predloženého návrhu, v prijatom     
 

U z n e s e n í  číslo 215/2014 
(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 
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15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na TSK a o prijatých  
    opatreniach.           
    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy TSK 
 
    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
    JUDr. Pleva: – výsledkom kontroly na Úrade TSK bol protokol  
    a odporučené opatrenia, na základe ktorých TSK prijal  
    opatrenia, a tieto boli písomne zaslané NKÚ SR.  
 
         Na základe výsledku hlasovania č. 26: 31-ZA, 7- 
    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
    24.11.2014 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 
    Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR na TSK, ako aj Správu  
    o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov  
    zistených NKÚ SR. K uvedenému bolo prijaté  
 
      U z n e s e n i e  číslo 216/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  
    TSK na obdobie január - jún 2015.       
    Predkladal: Ing. Horváth - hlavný kontrolór TSK  
 
    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
    Ing. Horváth: - materiál obsahuje 3 druhy kontrol.  
    U komplexných kontrol je 3-ročný cyklus na všetkých  
    organizáciách. Návrh plánu bol zverejnený, nedostali sme  
    žiadne návrhy na zmenu. Je možné ho meniť.  
         Na základe výsledku hlasovania č. 27: 31-ZA, 7- 
    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
    24. novembra 2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán  
    kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK 
    na obdobie január–jún 2015, v prijatom  
 
      U z n e s e n í  číslo 217/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
17. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.  
    polrok 2015.            
    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 
    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
    p. predseda: - sú plánované 3 zasadnutia - koncom januára,  
    marec, máj. Chceme sa viac venovať zdravotníctvu, mali sme  
    rokovanie za účasti generálneho riaditeľa VšZP, kde nám  
    vysvetlil ako zazmluvnia nemocnice, boli navýšené platby pre  
    naše nemocnice.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 28: 32-ZA, 6- 
    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  
    24.11.2014 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predložený Plán  
    činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2015,  
    k čomu bolo prijaté  
 
       U z n e s e n i e  číslo 218/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 
 tejto zápisnice). 

 
 
18. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      
 
    Mgr. Abramovičová: - interpelácia sa týka SPŠ Myjava.  
    Škola bola rekonštruovaná z európ. peňazí, od apríla 2012  
    f. Eurobuilding. Rada školy sa obrátila listom aj na  
    firmu, ktorý prečítala: Rada školy pri SPŚ Myjava prijala  
    uznesenie informovať vás o stave rekonštrukcie školy.  
    Súčasný stav kladie otázky nad efektívnosťou vynaložených  
    prostriedkov. Zateká voda cez nedorobenú fasádu, zateká  
    strecha, chýbajú termostatické ventily na vyregulovanie  
    kúrenia. Nie sú dorobené soc. zariadenia a vstupné dvere.  
    S inováciou vnútorného schodišťa sa nezačalo. Rada školy  
    požiadala firmu o písomné stanovisko k tejto situácii, ako  
    situáciu ďalej riešiť, nakoľko stanovisko TSK nedostali.  
    Požiadala preto o riešenie problému, ktorý sme zdedili 
    a informovanie, aké kroky sa pri vyriešení problému robia.  
    p. predseda: - písomne odpovieme. SPŠ Myjava a kasárne   
    sú problémové projekty. Rozpočet TSK na 3 roky obsahuje  
    fin. prostriedky na túto akciu, musíme sa právne  
    vysporiadať s touto spoločnosťou, aby sme neprišli  
    o prostriedky z eurofondov, riešili sme veci aj s p.  
    primátorom Halabrínom.  
 
    MUDr. Cíbik, PhD.: - o spomínanej firme môže písať aj obec  
    Pruské, Dolná Súča, Púchov, Dubnica nad Váhom, ...  
    Spýtal sa a požiadal o informáciu, ako sa zaraďovali malé 
    centrá do Integrovaného systému zdravot. starostlivosti.  
    Pruské tam nie je, poskytujeme starostlivosť pre 11 obcí.  
    Požiadal o prehodnotenie a zaradenie Pruského do systému  
    ako malý projekt rekonštrukcie. Predloží aj písomne.  
    Včera mal službu v hospici, je tam 11 ľudí od 30-60 rokov,  
    ktorí čakajú na smrť, väčšinou v bezvedomí. Poprial  
    všetkým veľa zdravia a príjemné a pokojné Vianoce.  
    p. predseda: - poďakoval, odpoveď dostanete.  
 
    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - jeho interpelácia je skôr  
    odporúčaním na zamyslenie sa. Dnes je posledné tohtoročné  
    zastupiteľstvo, dal do pozornosti dve osobnosti, ktoré  
    pochádzajú z Trenčianskeho kraja. Budúci rok si pripo-  
    míname 200. výročie narodenia Ľ. Štúra a 135. výročie  
    narodenia M. R. Štefánika. Obce Košariská a Uhrovec budú  
    mať svoje aktivity, do popredia by mal vstúpiť TSK. 
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    Odporučil na úvahu, keďže stredné školy sú dôležitou  
    kompetenciou TSK, aby p. predseda vypísal súťaž esejí,  
    úvah na tému Význam vlastenectva v XXI. storočí a  
    význam týchto osobností pre formovanie novodobého  
    vlastenectva. Aby do podujatí vstúpil aj TSK a vzbudil  
    záujem o túto oblasť. Poprial všetkým požehnané vianočné  
    sviatky a poďakoval za férovú spoluprácu s poslancami aj  
    s vedením TSK.  
    p. predseda: - poďakoval za želania, návrhy zvážime  
    s odborom školstva aj s KCVČ.  
 
    Ing. Máčeková: - dala do pozornosti uznesenie vlády č. 503  
    z 15.10.2014, kde je aj p. predseda poverený zabezpečením  
    úloh. 3.12. je uzávierka projektov cez grantový program  
    Ministerstva kultúry SR. Chcela sa spýtať, kedy by sme sa  
    mohli stretnúť. Rok 2015 bude na hrade vyhlásený za rok  
    Ľudovíta Štúra. Požiadala zapojiť sa a využiť termín  
    3.12., prioritne budú podporené projekty podujatí  
    venovaných Ľ. Štúrovi. 
    p. predseda: - rokujeme aj s p. Zamecom zo Zem. Podhradia. 
 
       
19. Záver.                     
 
         Na záver p. predseda poďakoval poslancom za efektívny  
    prístup k dnešnému rokovaniu i za všetky ostatné v tomto  
    roku, spolupráca je dobrá. Keďže je dnešné zasadnutie  
    posledné v tomto roku, poprial všetkým príjemné vianočné  
    sviatky a úspešný nový rok. Zároveň pozval na malé  
    občerstvenie a čašu vína. Prvé pracovné zasadnutie v novom  
    roku sa bude konať 26.1.2015.  
 
  
 
Trenčín,  3.12.2014 
Zapísala: Mgr. Anna Hájková 
          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
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