
Z á p i s n i c a   

z X. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 24. 9. 2018 

 

 

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 IX. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.    

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

4. a) Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
       na roky 2018-2020 (2. zmena). 

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

    b) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva  

       k nehnuteľnostiam od Mesta Trenčín - budova Športového  

    gymnázia a priľahlé pozemky.   

    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom 

zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia 

železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h III. 

etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty 

týkajúce sa ciest III. triedy. 

b) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom 

zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia 

železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h III. 

etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty 

týkajúce sa cesty II/507. 

c) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom - 

ubytovacie zariadenie (internát). 

d) Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok 
v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod. 1.2., písm. e) Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení. 
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e) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného 
majetku - časť strechy stavby Hvezdárne so súp. č. 177 

na pozemku parc. KN-C č. 330/4, k. ú. Malé Bielice, na LV 

č. 162 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

parc. č. 1757/4, 1757/5 k.ú. Timoradza v prospech obce 

Timoradza. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. Štvrtok v prospech 

Jakuba Vašeka a manž. Ing. Petry Vašekovej, rod. 

Kyselicovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1680/3  k.ú. Veľké Stankovce  

v prospech Petra Kapuša a manž. Boženy Kapušovej, Andreja 

Kapuša a Andrey Hušťavovej. 

i) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam pre účely realizácie projektu 

"Vytvorenie pod- mienok pre deinštitucionalizáciu DSS 

Adamovské Kochanovce". 

j) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Myjava s Mestom Myjava ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

k) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

l) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie 

formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM 

Prievidza, Nitr. Rudno. 

 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.    

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  
    organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.     

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb. zdravot.a SP                                              

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 

986, 017 26 Považská Bystrica. 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 

Myjava. 
 

8. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb. zdravot.a SP  
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9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 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.  

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

10. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Spojenej  
    škole, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami  

    Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium,  

    Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71  

    Nováky.  

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

11. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady     
    Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.  

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

12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci  
    pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín  

    spojmi prímestskej autobusovej dopravy.  

    Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - pover. riad. odboru dopravy 
 

13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
14. 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 X. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

    Jaroslav Baška.  

    Na úvod privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí,  

    osobitne primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka. 

    Priebeh rokovania môže verejnosť sledovať naživo na webovom 

    sídle TSK, kde sú zverejnené aj záznamy z rokovaní. 

         Oznámil overenie zápisnice z predošlého IX. 

    zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 2.7.2018, ktorá bola 

    zverejnená na webovej stránke TSK. Skonštatoval, že podľa 

    prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí zo 47 poslancov 

    prítomných 41 poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa 

    schopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu. 

    Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: p. Dvonč, Mgr. 

    Smatana, MUDr. Cíbik, Ph.D., Mgr. Henek, a p. Hvizdák, Ing. 

    Takáč príde neskôr.    

    O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní zasla- 
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    nou pozvánkou, ktorá bola pre verejnosť vopred zverejnená 

    na webovej stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej  

    Knižnici poslancov. Materiály boli taktiež sprístupnené v in- 

    tranetovej Knižnici poslancov a na webovej stránke TSK,  

    a boli vopred prerokované na zasadnutiach komisií pri Z TSK  

    a Rade predsedov komisií.  
 

        Za overovateľov zápisnice z dnešného X. zasadnutia  

    boli navrhnutí: I.  overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ   

                    II. overovateľ: MUDr. Mária ŠRAMKOVÁ, PhD.   
 

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 41 poslancov,  

    čím bolo zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.9.2018 preroko- 

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

    ženého návrhu.         (viď uznesenie č. 119/2018/A) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Matej Plánek a Mgr. Ľubomír Bobák.    

 

         Pred hlasovaním o programe dnešného rokovania sa spýtal 

    prítomných poslancov, či má niekto doplňujúce návrhy, pripo-  

    mienky, resp. doplnky k programu dnešného rokovania.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - zdvorilo požiadal o doplnenie 2 

    bodov do programu, ako bod 13. a 14. ako ústne informácie.  

    K bodu 13. za Klub nezávislých pri Z TSK požiadal zaoberať sa 

    otázkou pripravenosti v oblasti realizácie rekonštrukcie 

    ciest II. a III. triedy, financovaných zo zdrojov EÚ. Ide o 4  

    projekty, ktoré sú dlhodobo diskutované a termín realizácie 

    sa stále odsúva, čo už konzultoval s členmi K-dopravy, kde  

    požiadal, aby to prišiel objasniť obstarávateľ, aby sme sa  

    vyhli podozreniam a občanom objasnili v čom je problém.         

    Pri projektoch EÚ v ČR trvá obstarávanie 141 dní, u nás 600 

    dní. Požiadal venovať tomu samostatný bod (na 10  minút), aby 

    tí čo sledujú toto rokovanie mali informácie z prvej ruky.  

    Má tu aj podpisy 17 poslancov klubu, ktoré odovzdal p. predse- 

    dovi, aby po komunálnych voľbách bolo zvolané samostatné mono-  

    tematické zastupiteľstvo zamerané na zdravotníctvo, ktoré by 

    riešilo závažný problém nemocníc v pôsobnosti kraja a zdravot- 

    níctva vôbec. Problém je celoslovenský, a ak doteraz nebolo 

    avizované rokovanie s p. ministerkou na úrovni kraja, aby 

    prišiel aspoň gen. riaditeľ sekcie Regionálneho zdravotníctva. 

    V rámci bodu asi 7-8 minút chcú kolegovia lekári z Klubu 

    Nezávislých poslancov objasniť čo nás k tomu vedie, aby bolo 

    zvolané samostatné zastupiteľstvo, k otázke dlhu a dlhovej 

    služby nemocníc, i ostatných nemocníc v kraji, k chýbajúcim 

    lekárom, i špecialistom, na ktorých sa čaká od skorého rána. 

    Požiadal o doplnenie bodu 13. a 14. ako ústne informácie,  

    so záverom monotematického zastupiteľstva pre oblasť 

    zdravotníctva v novembri.  
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    doc. Ing. Habánik, PhD., predseda Fin. komisie: - spýtal sa p. 

    Božíka, či môžeme aj ostatné kluby dostať k nahliadnutiu    

    materiály k bodu 13.  a 14., ktoré navrhujete zaradiť. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - bod 13. má byť len ústna informácia  

    p. predsedu k pripravenosti TSK realizovať rekonštrukcie ciest  

    II. a III. triedy, financovaných z EU, nakoľko termín sa stále  

    posúva, k čomu nie je materiál. V bode 14. ide o ústnu infor- 

    informáciu a objasnenie poslaneckého klubu Nezávislých, aby sme  

    na monotematickom zastupiteľstve v novembri vytvorili verejný  

    tlak na riešenie otázky zdravotníctva. P. predsedovi odovzdal  

    žiadosť s podpismi 17 poslancov a pred rokovaním oslovil  

    predsedov poslaneckých klubov p. Porubcovú a p. Janasa, že  

    návrh predloží. O návrhu sme dlho diskutovali, dnes dostal  

    mandát na toto vyjadrenie.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – p. podpredseda ho navštívil  

    pred zasadnutím, ale materiály sme nedostali. Uvedené  

    problémy nás zaujímajú. Ak to má byť dnes forma diskusie,  

    stačilo by, aby nám p. predseda poskytol informácie, ako bude  

    pokračovať rekonštrukcia ciest na území v správe TSK, a kedy  

    mieni zvolať zastupiteľstvo k nemocniciam, aj bez zaradenia  

    bodov, nakoľko materiály nemáme. 

    p. predseda: - potreba zvolania zastupiteľstva k poskytovaniu   

    zdravotnej starostlivosti v TSK je dlhšiu dobu, dnes máme 2  

    body, tykajúce sa zdravotníctva – 3 zriaďovacie listiny  

    k otázke oddlžovania a k vytvoreniu dozorných orgánov  

    v našich nemocniciach. Navrhol, aby sa takéto zastupiteľstvo  

    konalo po 10. novembri, s reálnym návrhom uznesenia. Dostanú  

    priestor riaditelia nemocníc a p. ministerka, pozvanie platí,  

    má si vybrať termín, aby boli reálne výsledky, čo chceme so  

    zdravotníctvom v TSK robiť.   

    K IROP - projekty na čerpanie financií sú len pre cesty II.  

    triedy,  informoval, že doteraz žiadny samosprávny kraj nemá  

    vysúťažené cesty ani zhotoviteľa. My obstarávame s viacerými  

    krajmi, podobne ako PUM pre Nitru a 3 kraje, kde bol obstará-  

    vateľom TSK a ktoré máme za sebou, Nitra už pracuje na PUM,  

    ktorý je dôležitý pre súťaže a žiadosti o ďalšie rekonštruk- 

    cie ciest v kraji. 1.10. je otváranie kritérií a následné 

    kroky podľa zákona o VO. Trvá to dlho, preto aspoň takto chce  

    vysvetliť občanom kraja, nie vždy ide VO ako má, a veríme, že  

    sa čoskoro dokončí, a aj ostatné kraje budú môcť podpísať  

    zmluvy s dodávateľmi. Na 4 úseky našich ciest je 25 ponúk, 

    budúci týždeň bude Komisia pre otváranie ponúk. Verí, že 

    budeme prvým krajom ktorý bude mať cesty vysúťažené. Osprave-  

    dlnil sa, že proces VO trvá tak dlho, a verí, že niektoré veci  

    budeme môcť urobiť už tento rok. Aj riadiaci orgán (RO) musí  

    urýchliť čerpanie, aby SR neprišla o prostriedky. Po kontrole 

    na UVO a RO sa podpíšu zmluvy. Na tieto 4 projekty sme nepo- 

    trebovali PUM, ide o cesty Partizánske-Hradište, N. Mesto-St. 

    Turá, Orlové-Domaniža a Tr. Teplá-Tr. Teplice.  

    PhDr. Škultéty: - zaradením do programu sme chceli aj vytvoriť 

    priestor na diskusiu, teda aby sme to nediskutovali pri schva- 

    ľovaní programu. Aj v minulosti boli zaradené body bez mate- 

    riálov. Išlo nám o dôvody, prečo by malo byť osobitné zastupi- 
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    piteľstvo k zdravotníctvu. K verejným obstarávaniam to zaslúži 

    samostatnú diskusiu aj dnes. Sú nejasnosti pri procese VO, aká 

    je pravda. Asi treba dať signál vláde aj parlamentu, aké zákony 

    o VO schvaľujú, keď nemôžeme čerpať pridelené prostriedky.  

    Preto bol náš apel, kedy vlastne budú cesty rekonštruované.  

    p. predseda: - čo dnes povedal o stave VO platí.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - p. predseda sa snažil zhrnúť  

    aktuálny stav. Problém je v tom, že dostávame mylné informácie,  

    ktoré dávame ďalej. S p. Dvončom sme avizovali, že na jeseň 2017  

    sa robí cesta Partizánske-Hradište, ale dostal nové informácie  

    od p. predsedu, preto vyzerá ako klamár alebo je klamaný. Nemáme  

    aktuálne informácie, čo vyvoláva zlé svetlo voči p. predsedovi  

    aj občanom. V čom je problém, že sa to stále predlžuje? Ide  

    o dobré meno kraja. Pán predseda povedal, že nemá problém  

    povedať aj médiám, prečo sa menil termín realizácie.  

    p. predseda: - je to z dôvodu predlžovania VO, viac informácií  

    nemá.  

    doc. Ing. Habánik, PhD.: - čo spomína p. Božik a Škultéty sú  

    body, o ktorých treba diskutovať, ale treba mať k tomu aj  

    materiály. Bolo by lepšie, keby sme vopred vedeli o čom máme  

    diskutovať. Vyzerá to účelovo vložené do programu. Podľa čl. 6,  

    ods. 1 Rokovacieho poriadku bývajú k takýmto bodom písomné  

    a odborné podklady, minimálne k bodu 13.  

    Ing. Mičega: - nejde o 41 poslancov, ale o 500 tis. obyvateľov     

    kraja, ktorým sa dlhodobou sľubuje rekonštrukcia ciest, a oni si     

    zaslúžia odpoveď. Nejde o papiere ale informácie.  

    Ing. Máčeková: - k jednému bodu bolo prisľúbené, že sa uskutoční     

    zasadnutie zastupiteľstva, k druhému bodu bolo povedané, ako sa  

    vyvíja VO. Ak prebieha proces VO, nemôže pán predseda k tomu  

    viac povedať, VO niekto realizuje. Vyhodnocuje sa 25 ponúk a jej  

    to teraz stačí. Mala informáciu, že je to už vyhodnotené.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 20-ZA, 20-SA ZDRžA- 

    LI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    24.9.2018  n e s ch v á l i l o  predložený poslanecký návrh  

    doc. PaedDr. Božika, PhD. k zaradeniu bodu 13. – Informácia  

    o pripravenosti realizácie projektov v rámci IROP pre rekon-  

    štrukcie ciest II. triedy, do programu dnešného rokovania.  

 

    p. predseda: - k ďalšiemu hlasovaniu uviedol, že bude k tomu  

    zvolané osobitné zastupiteľstvo po 10.11.2018. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 32-ZA, 6-SA ZDRžALI  

    HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 24.9.2018  s ch v á l i l o  predložený posla-  

    necký návrh doc. PaedDr. Božika, PhD. na zaradenie bodu – 

    Žiadosť o zvolanie Zastupiteľstva TSK so zameraním na zdra-  

    votníctvo, do programu dnešného rokovania ako bod č. 13.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 40-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.9.2018 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  program X. zasadnutia Zastupiteľstva TSK  

    ako celok - podľa pozvánky, s doplnením na základe návrhu   
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    poslanca doc. PaedDr. Božika, PhD.. K uvedeným výsledkom  

    hlasovania bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 119/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na IX. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

 Ing. Horváth: - bolo prijatých 20 uznesení, bez ukladacej  

 povinnosti. Počet uznesení v štádiu plnenia sa zmení,  

 nakoľko aj dnes máme prebytočný majetok na rokovaní a pomaly  

 sa zbavujeme prebytočného majetku v zmysle Zásad. 

 

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

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24. septem- 

    bra 2018 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na IX. zasadnutí Zastu-  

    piteľstva TSK, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 120/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.    

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Horváth: – predloženej správe predchádzala kontrola  

na Úrade TSK, ktorá skončila bez zistení a nebolo potrebné 

prijať opatrenie.  

Za sledované obdobie bolo na TSK prijatých 11 sťažností, 

z toho 4 boli odložené pre nesplnenie náležitosti zákona, 1 

bola neopodstatnená, 1 nebola sťažnosťou podľa obsahu, 3 boli 

odstúpené kompetentným orgánom a 2 boli opodstatnené.  

Za rovnaké obdobie minulého roka bolo na TSK prijatých o 7 

sťažností viac. Petície boli prijaté 4 – 1 k zachovaniu 

uhoľných baní bola odoslaná kompetentným orgánom na minister-

stvá. Druhá sa týkala úpravy ÚP, ktorej nebolo vyhovené 

poslancami zastupiteľstva. Petícia občanov obce k riešeniu 

dopravnej situácie bola riešená kompetentnými orgánmi, 

a petícia obyvateľov bytovky v meste Bánovce n. B., v správe 

SPŠ, ktorí žiadali o rozšírenie parkoviska, ktorej nebolo 

vyhovené. Za sledované obdobie minulého roka neboli prijaté 

žiadne petície. Všetky sťažnosti, vyhodnotené ako podnet boli 

postúpené jednotlivým odborom Úradu TSK na riešenie.   
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      Na základe výsledku hlasovania č. 6: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL 

 HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom   

 zasadnutí dňa 24. septembra 2018 prerokovalo a  v z a l o  

 na  v e d o m i e  Správu o kontrole vybavovania sťažností  

 a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2018, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 121/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

4. a) Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       na roky 2018-2020 (2. zmena).       

   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Ing. Ozimová: - ide o zmenu v rámci bežného i kapitálového 

   rozpočtu. V bežnom ide o navýšenie príjmov z dôvodu  

   uzatvorenia zmluvy CSS Sloven Slavnica so zdravotnou 

   poisťovňou. Kapitálový rozpočet sa týka navýšenia z dôvodu  

   nákupu nehnuteľností, čo nám umožnil posun úhrady  

   na budúci rok v oblasti budovania Kult. kreat. priemyslu  

   a Informačného systému.    

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA, 5-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.9.  

    2018 prerokovalo predložený návrh a  s c h v á l i l o   

    Zmenu Rozpočtu TSK kraja na roky 2018-2020 (2. zmena),  

    v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 122/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

    b) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva  

       k nehnuteľnostiam od Mesta Trenčín - budova Športového  

    gymnázia a priľahlé pozemky.         

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   p. predseda: - k bodu 4.b) požiadal o vystúpenie aj p.     

   primátor Rybníček.  

   Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie nadobudnutia  

   vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – budova Športového  

   gymnázia a priľahlé pozemky v k. ú. Zlatovce. Mesto     

   Trenčín prejavilo záujem budovu odpredať a následne  

   nastali rokovania s mestom Trenčín, kde sa predrokovala  

   kúpna cena max. 536.000,- eur s tým, že mesto ukončí  

   zmluvný vzťah so Súkromným gymnáziom Futurum, ktoré  

   v priestoroch tiež sídli, najneskôr do 30.6.2020.  

   Mesto Trenčín nám predložilo znalecký posudok s hodnotou  

   nehnuteľnosti 1,2 mil. eur, t.j. navrhuje sa odpredaj  
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   za menej ako 50% hodnoty znaleckého posudku.  

   Mgr. Rybníček, primátor mesta Trenčín: - príbeh budovy a     

   školy riešil už s p. Sedláčkom v roku 2012, nakoľko je  

   primátorom už 8. rok. Viedli sme rokovania, ale bolo treba  

   riešiť aj otázku ZŠ Na dolinách, kde bola istý čas aj zá-    

   kladná škola Futurum aj gymnázium. Zámostie sa rozrastá 

   a základná škola sa rozširovala. Časť súkromného gymnázia  

   sme preto presťahovali do budovy, kde sídli aj športové  

   gymnázium, kde súkromná škola Futurum investovala 270 tis. 

   do dvoch podlaží. Pani riaditeľka ZŠ však časom požiadala  

   o všetky priestory pre školu, tak sme riešili aj ZŠ  

   Futurum Na dolinách. Neevidovali sme záujem TSK o odkú- 

   penie budovy, šport. gymnázium malo zmluvu do roku 2025.  

   Potom prišla ponuka od Futura na odkúpenie, keďže do ob- 

   jektu investovali. Začali sme rokovať a dali sme návrh 

   do komisií. Potom začal komunikovať p. predseda Baška, že  

   TSK robí veľmi dobrú prácu v Zámostí, kde bola zrekonštruo- 

   vaná stredná škola, budujete športový kampus a riešite 

   stredné školstvo v meste. Po obdržaní písomného stanoviska 

   TSK a záujme TSK o odpredaj objektu sa bod z rokovania  

   stiahol a začali sme rokovať. Podmienkou je zachovať  

   školstvo. Evidoval aj isté nedorozumenia medzi súkromnou  

   školou Futurum a TSK, čo treba zahrnúť do rokovaní,  

   v snahe neohroziť športové gymnázium ani gymnázium Futurum  

   a vyriešiť problém ZŠ Na dolinách. Stretli sme sa na naj- 

   vyššej úrovni s predsedom TSK a dohodli sme sa korektne  

   a profesionálne na rovnakých podmienkach ako u predošlého 

   záujemcu, s podmienkou 20 rokov zachovania školy. Osobne  

   zobral zodpovednosť za to, že gymnázium Futurum nezostane  

   v priestoroch do r. 2034, ale v prípade predaja budovy TSK  

   najneskôr do konca škol. roku 2020. Dovtedy si nájde nové  

   priestory, aby uvoľnilo priestor TSK a šport. gymnáziu.  

   V celkovej sume za predaj je zohľadnená aj suma, ktorú  

   Futurum investovalo, a táto sa znižuje o sumu odbývania  

   (20.000,- ročne), t.j. 190 tis.. Nikto v meste neuvažoval 

   poskytnúť budovu na niečo iné ako na vzdelávanie, ani  

   získať čo najviac financií, ale záležalo nám na jej  

   využití. Nenašiel sa nikto, kto by budovu kúpil so záväz- 

   kom 20 rokov na vzdelávanie. Požiadal poslancov o podporu  

   návrhu, čím sa naštartuje proces pred MsZ v stredu.  

   Športový kampus sa rozrastá vďaka vám, čo má logiku. Do 2  

   rokov sa vysťahuje súkromné gymnázium Futurum, získate 2  

   poschodia zrekonštruovaných priestorov, my vyriešime  

   umiestnenie ZŠ Futurum Na dolinách na ul. 1. mája. 

   Poďakoval predsedovi TSK za ústretové a profesionálne 

   rokovanie, aj predsedovi K-finančnej p. Habánikovi.  

   Napriek tomu, že náš posledný znalecký posudok bol na sumu  

   vyše 1 mil. eur, a vzhľadom na školské zameranie objektu  

   je suma 536 tis. eur vrátane pozemkov, keďže TSK je  

   neverejný subjekt, ktorá sa skladá zo sumy pre školu  

   Futurum + 190 tis. eur, ktoré škola investovala, a sám  

   zobral zodpovednosť za to, že tam Futurum nezostane  

   do roku 2034. Poďakoval za možnosť vystúpenia. 
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   p. predseda: - materiál bol prerokovaný na komisiách, po-  

   trebujeme priestor pre naše gymnázium, je to vhodný  

   priestor pre stredoškolský kampus a strednú športovú  

   školu, ktorá vznikne v budúcom školskom roku podľa zákona  

   a vznikne aj Regionálna hokejová akadémia. 

   Ing. Mičega: - poďakoval za príhovor p. primátora Rybníčka. 

   Uistil, že p. primátor nemusí žiadať takto o podporu, lebo  

   Z TSK v júli deklarovalo záujem o kúpu budovy, a to dva dni 

   pred MsZ, kde to mesto Trenčín malo predať. Z TSK poverilo  

   uznesením p. predsedu rokovať o odkúpení nehnuteľnosti.  

   Osobne vopred upozornil na materiál, ktorý má byť preroko- 

   vaný na MsZ k odpredaju budovy. Na mesto nikto neposunul,  

   že TSK má záujem o odpredaj budovy. Mesto malo oznámiť  

   zámer aj TSK. Poďakoval aj p. Matejkovi, že po prerokovaní  

   v Z TSK bol vyslaný signál mestu o záujme TSK o kúpu  

   budovy. Odporučil, aby si pozreli a porovnali záznam z MsZ  

   a prístup voči nám, kde sme ako poslanci oboch samospráv  

   hodinu riešili odpredaj budovy, boli napádaní a úkolovaní.  

   Jeho nikto nemusí prosiť o schválenie prevodu, prevod je  

   ten istý, za ktorý sme boli pranierovaní na MsZ. Poďakoval  

   všetkým poslancom, že sme v júli poverili p. predsedu  

   rokovať o odkúpení tejto budovy, ktorá zvyšuje hodnotu  

   stredoškolského kampusu. V júli bola budova odpredávaná  

   mestom Trenčín súkromnému subjektu za sumu 217,5 tis., dnes 

   budovu kupujeme za sumu 536 tis.. Podarilo sa mi zabezpečiť  

   pre TSK budovu, ktorá tam patrí, prispieť do rozpočtu mesta  

   sumou vyššou o 318 tis., a je jedno kto robil posudok.  

   Na MsZ bol vyzvaný p. Rybníčkom, aby si plnil domácu úlohu  

   a tlmočil vám, že tu si máme riešiť problémy o budove. On si 

   svoju úlohu voči TSK, voličom i voči mestu splnil, preto jeho  

   o podporu žiadať netreba. Za návrh bude hlasovať a je rád, že 

   sme to dotiahli do tohto konca.  

   Mgr. Bublavý: – p. Mičega, nerobme pôdu TSK na predvolebnú 

   kampaň, ktorá sem nepatrí. Aj bod 13. a 14. sa dal riešiť  

   ináč. 

   Ing. Trstenský: - nechce hodnotiť históriu predaja zo strany  

   mesta a TSK. Kúpa je obojstranne prospešná a z pohľadu TSK  

   nevyhnutná, cena je primeraná pre obe strany. Osobne závidí  

   mestu Trenčín, že TSK chce v meste investovať pre športový  

   kampus, aby sme mohli podchytiť talenty, ktoré budú repre- 

   zentovať náš kraj i SR a treba im najprv vytvoriť podmienky.  

   Ing. Matejka: - na K-finančnej k tomu hovoril viac, súhlasí  

   so slovami p. Trstenského a požiadal o podporu prevodu 

   pri hlasovaní.  

   doc. PaedDr. Božik, PhD.: - po účasti na K-dopravy  

   a školstva ocenil korektný prístup a angažovanosť p. 

   riaditeľa šport. gymnázia a pripravenosť fin. odboru  TSK,  

   všetci prítomní odpovedali na všetky otázky. Trenčínu  

   nebudeme závidieť, ale budeme mu priať, aby sa v krajskom  

   meste združovali športovci kraja a boli úspešní. Poďakoval  

   za súzvuk názorov aj za to, že prišiel p. primátor mesta, 

   keby mohol chodiť aj častejšie. Forma pomoci a spolupráce 

   je prejavom dnešného rokovania. Poďakoval odboru školstva 
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   a odboru finančnému, p. riaditeľovi aj za prístup primá- 

   tora mesta a poslancov zastupiteľstva.   

   p. predseda: - v októbri bol oslovený prezidentom SZĽH      

   k pilotnému projektu s Trenč. krajom, je rád aj podpísa- 

   nému memorandu v októbri. Hlasovaním v bode 4. b) sa  

   napĺňa dohoda vytvoriť Regionálnu hokejovú akadémiu  

   v budúcom roku, do projektu sa zapájajú aj mestá s ľadovou  

   plochou a hokej. triedami. Verí, že na projekt budeme hrdí  

   a je rád, že sme sa dohodli s mestom a poslancami na kúpe 

   budovy. Podporujeme nielen hokej, na športovom gymnáziu je  

   aj Centrum olympijskej prípravy, poďakoval všetkým za spo- 

   luprácu.   

 

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

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

       2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nadobudnutie vlast- 

       níckeho práva k nehnuteľnostiam (budova a pozemky)  

       vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, za kúpnu cenu  

       v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 123/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

 Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej repu-

bliky a Trenčianskym samosprávnym krajom, zrealizovaných  

v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové 

Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce – Tren-

čianska Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy.  
 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o stavebné objekty k železničnému pod-

jazdu na ul. Brnianska v Trenčíne. Vlastnícke právo náleží 

TSK, prevod sa navrhuje bezodplatne.  

      

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

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

       2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Zmluvu o odovzdaní  

       a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železni- 

       cami SR a Trenčianskym samosprávnym krajom v zmysle pred- 

       loženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 124/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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b) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej repu-

bliky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných    

v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové 

Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce - 

Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž – ide taktiež o bezodplatné prevzatie stavebných 

objektov na ul. Vlárska, Trenčín, odo dňa kolaudácie. 

Ing. Trstenský: - spýtal sa, či sú podchody v takom stave 

ako ten v Ilave, aká je záručná doba dohodnutá ŽSR so zria-

ďovateľom, akú záručnú dobu môže dohodnúť TSK ako podmienku 

prevzatia.  

Mgr. Hladký: - k záruke uviedol, že železničný podjazd  

v Ilave sa opravuje v rámci záruky, dali sme podmienku, že 

pred kolaudáciou bude preberanie stav. objektov, ak bude 

problém, nebudú prevzaté ani sko-laudované. Záruka je asi 5 

rokov.  

p. predseda: – preto sme neprevzali podjazd v Ilave, až 

riadne, s prevádzkovým poriadkom (nefungujú čerpadlá).  

Ing. Trstenský: - máme negatívne skúsenosti so železnicami, 

z úseku N. Mesto – Trenčín, stavba nie je skolaudovaná, čo 

trvá vyše 6 rokov. Dodnes sa ŽSR nevysporiadali s námietkou 

mesta N. Mesto voči ŽSR. Preto upozornil, že problémy vedia 

odsúvať do zabudnutia, aby nedošlo k nehode.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 10: 30-ZA, 9-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

      2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Zmluvu o odovzdaní  

      a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami  

      SR a Trenčianskym samosprávnym, v zmysle predloženého  

      návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 125/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

c) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom - 

ubytovacie zariadenie (internát).      

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: – ide o ubytovacie zariadenie – internát SOŠ  

   OaS v Novom Meste n. V., ktorý bol pre TSK prebytočný. 

   Po vyhlásení OVS boli 2 záujemcovia, v aukčnom kole  

   ponúkol jeden zo záujemcov o 500,- eur vyššiu cenu ako je  

   hodnota podľa znaleckého posudku. Navrhujeme odpredaj  

   na základe vyhodnotenia cenových ponúk.  
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            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 28-ZA, 9-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

       2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  prevod uvedeného  

       prebytočného nehnuteľného majetku TSK (ubytovacie zariadenie  

       a pozemky) v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo  

       prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 126/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

d) Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok 
v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod. 1.2., písm. e) Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o nevymožiteľné pohľadávky klientov 5 

zariadení soc. služieb (ZSS), ktorí zomreli a dedičské 

konanie bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti a nevymožiteľ-

nosti pohľadávky. O odpísaní hodnoty nad 3.500,- eur musí 

rozhodnúť zastupiteľstvo.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 12: 24-ZA, 12-NEHLA-

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.2018 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  odpísanie nevymožiteľných 

pohľadávok klientov ZSS v zmysle predloženého návrhu, k čomu 

bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 127/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

e) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného 
majetku - časť strechy stavby Hvezdárne so súp. č. 177 

na pozemku parc. KN-C č. 330/4, k. ú. Malé Bielice, na LV 

č. 162 ako prípad hodný osobitného zreteľa.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - žiadateľ – Slov. organizácia pre vesmírne 

aktivity požiadala TSK o prenájom časti strechy Hvezdárne 

Malé Bielice, pre umiestnenie zariadenia organizácie, ktorá 

bude svoje služby poskytovať aj pre verejnosť. Ide o cez-

hraničný projekt medzi Zlínskym krajom, Žilinským a TSK, 

zastúpený Hvezdárňou vo Val. Meziříčí, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: - nakoľko schvaľujeme bod ako 

prípad osobitného zreteľa, k čomu sú potrebné 3/5 hlasov 

poslancov, požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby 

poslanci prišli hlasovať. 
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     Na základe výsledku hlasovania č. 13: 33-ZA, 3-NEHLA-

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09. 

2018 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti 

uvedeného nehnuteľného majetku TSK, a zároveň  s ch v á –  

l i l o  nájom nehnuteľného majetku TSK v prospech nájomcu: 

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, Bratislava,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 128/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

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

parc. č. 1757/4, 1757/5 k.ú. Timoradza v prospech obce 

Timoradza.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - o prevod požiadala obec Timoradza, ktorá  

pri výstavbe chodníka v obci zabrala v súbehu s cestou 

pozemok vo vlastníctve TSK. Zastavaním sa tento stal pre TSK 

prebytočným, a navrhujeme jeho odpredaj obci.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 14: 32-ZA, 3-NEHLA-

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09. 

2018 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti 

nehnuteľného majetku TSK (pozemkov), v správe Správy ciest 

TSK, Trenčín, a zároveň  s c h v á l i l o  prevod uvedeného 

nehnuteľného majetku TSK nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci 

Timoradza, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 129/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. Štvrtok v prospech 

Jakuba Vašeka a manž. Ing. Petry Vašekovej, rod. 

Kyselicovej.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - manželia požiadali o zriadenia vec. bremena  

       na pozemok vo vlastníctve TSK, pre prístup k pozemkom  

       vo vlastníctve žiadateľov, za dohodnutú jednorazovú  

       náhradu.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 30-ZA, 5-NEHLA-

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09. 

2018 prerokovalo a  s c h v á l i l o  zriadenie vecného 
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bremena k pozemkom vo vlastníctve TSK, v zmysle predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 130/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1680/3  k.ú. Veľké Stankovce  

v prospech Petra Kapuša a manž. Boženy Kapušovej, Andreja 

Kapuša a Andrey Hušťavovej.        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena v prospech  

       žiadateľov, na pozemku vo vlastníctve TSK, z dôvodu  

       prístupu k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, za dohod- 

       nutú jednorazovú náhradu.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 30-ZA, 5-NEHLA-

SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09. 

2018 prerokovalo a  s c h v á l i l o  zriadenie vecného 

bremena k pozemkom vo vlastníctve TSK, v zmysle predloženého 

návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 131/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

        

 

i) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam pre účely realizácie projektu "Vytvorenie 

podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské 

Kochanovce".          __ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o projekt, ktorý už bol poslancom prezen- 

       tovaný, poslanci schválili nadobudnutie vlastníctva  

       k pozemku v Mníchovej Lehote. V tomto návrhu sa predkladá  

       nadobudnutie vlastníctva k pozemku v obci Chocholná-Velčice,  

       pričom výdavky na odkúpenie pozemku sú oprávnenými a budú  

       refundované vo výške 95%.  

       p. predseda: - potrebujeme ešte dva pozemky, zámer je 

       Trenčín a Melčice-Lieskové.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 17: 31-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

       2018 prerokovalo a  s c h v á l i l o  nadobudnutie vlast- 

       níckeho práva k nehnuteľnostiam v obci Chocholná-Velčice  

       (pozemky a stavba) vo vlastníctve fyzickej osoby za kúpnu  

       cenu, za účelom vybudovania zariadenia sociálnych služieb  

       komunitného typu v rámci projektu „Vytvorenie podmienok  

       pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. 
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K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 132/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

        

 

j) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Myjava s Mestom Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - predložil návrh na zámenu majetku s mestom  

       Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa, v ktorom TSK  

       ponúka areál SPŠ Myjava a pavilón pri NsP Myjava, ktorý je  

       pre TSK prebytočný a navrhujeme jeho zámenu s mestom  

       Myjava, ktoré ponúka do zámeny pozemky pod cestami II.  

       a III. triedy vo vlastníctve mesta. Zámena majetku sa  

       navrhuje bez finančného vyrovnania, ale keďže hodnota  

       majetku TSK prevyšuje hodnotu majetku mesta, mesto Myjava  

       sa zaväzuje investovať vo výške rozdielu do rekonštrukcie  

       pavilónu, ktorý bude slúžiť zamestnancom NsP Myjava. 

       p. predseda: - je rád, že sme našli cestu k zámene majetku  

       s mestom Myjava, a mesto prebralo záväzok rozdielu ceny,  

       vytvoriť rekonštrukciou objektu ubytovanie zamestnancom 

       nemocnice, vzhľadom na nedostatok lekárov i sestier.  

       Pre prijatie osobitného zreteľa je treba 3/5 hlasov  

       poslancov.  

 

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

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

       2018 prerokovalo a  z r u š i l o  uznesenia Z TSK číslo  

       158/2014 zo dňa 25.08.2014 a 315/2015 zo dňa 23.11.2015  

       v časti 2. a 3., 162/2014, 163/2014, 164/2014 a 165/2014  

       zo dňa 25.08.2014, a zároveň  s c h v á l i l o  trvalú  

       prebytočnosť nehnuteľného majetku TSK (pozemky a stavby) 

       -  u r č i l o  ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod  

       uvedeného nehnuteľného majetku TSK, z á m e n o u  za ne- 

       hnuteľný majetok – novovytvorené pozemky vo vlastníctve  

       Mesta Myjava. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva  

       v potrebe majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov  

       v meste Myjava a v časti Turá Lúka, nachádzajúcich sa  

       pod cestami II/499, 581 a III/1181, 1187, 1193, 1196,  

       1204, 1211 a v areáli cestmajsterstva Správy ciest TSK  

       v Myjave vo vlastníctve TSK, najmä na plnenie samosprávnych  

       úloh a potrieb občanov Mesta Myjava v oblasti športu,  

       kultúry a sociálnych služieb, - s c h v á l i l o  prevod 

       uvedeného nehnuteľného majetku TSK  z á m e n o u za ne- 

       hnuteľný majetok – novovytvorené pozemky vo vlastníctve  

       Mesta Myjava, - ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

       Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania. 
 

       Mesto Myjava sa zaväzuje rozdiel v hodnote majetku určeného 

       na zámenu zabezpečiť ako investíciu do troch rokov odo dňa  
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       účinnosti zámennej zmluvy do rekonštrukcie budovy (prestavba  

       na bytové jednotky) MIKROBIOLOG. PAVILÓN, a táto budova 

       bude slúžiť výlučne zamestnancom NsP Myjava, prípadne ich  

       zmluvným partnerom, ak bytové jednotky budú kapacitne  

       prevyšovať potreby zamestnancov NsP Myjava. V prípade, že  

       sa Mesto Myjava rozhodne budovu predať alebo inak scudziť,  

       je povinné najskôr ju ponúknuť na predaj TSK za celkovú  

       kúpnu cenu 1,- euro, bez nároku na finančné vyrovnanie  

       za vykonanú rekonštrukciu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 133/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

k) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - TSK už v minulosti zamieňal s mestom St.  

       Turá majetok za pozemky pod cestami II. a III. triedy. 

       Navrhuje sa ďalšia zámena majetku TSK za majetok mesta,  

       pričom majetok TSK prevyšuje hodnotu majetku mesta o 2  

       tis. eur, zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním  

       (doplatkom) mesta voči TSK. 

       Ing. Trstenský: – navrhol zámenu bez doplatku pre mesto  

       Stará Turá.  

       p. predseda: - háji záujmy TSK, návrh treba doručiť  

       písomne. 

       Ing. Halinárová: - veľmi si váži návrh a je rada, že sme  

       to dotiahli do úspešného konca. Možno do budúcna by návrh  

       prijala, ale bude spokojná za odhlasovanie predloženého  

       návrhu.  

       p. predseda: - verí, že do budúcna nájdeme možnosti TSK  

       ako pomôcť mestu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 37-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

       2018 prerokovalo a  s c h v á l i l o  trvalú prebytočnosť  

       nehnuteľného majetku (pozemky a stavby) TSK,  u r č i l o   

       ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona –  

       prevod uvedeného nehnuteľného majetku TSK, z á m e n o u 

       za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará  

       Turá. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe ma- 

       jetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod cestami II.  

       a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve TSK,  

       a v záujme lepšieho využitia nehnuteľností a pre účely  

       samosprávy Mesta Stará Turá, a zároveň  s c h v á l i l o   

       prevod uvedeného nehnuteľného majetku TSK  z á m e n o u   

       za nehnuteľný majetok Mesta Stará Turá, ako prípad hodný  

       osobitného zreteľa. Zámena sa schvaľuje s finančným  

       vyrovnaním zo strany Mesta Stará Turá. 
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       K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 134/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

l) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnu- 
teľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie formou 

fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM Prievidza, Nitr. 

Rudno.            

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - pred schvaľovaním likvidáciou sme sa snažili 

majetok odpredať, ide o 2 benkalory, ktoré sa nepo-darilo 

predať cez ponuky. Predložil návrh na fyzickú likvidáciu 2 

čerpacích staníc v Prievidzi a Nitr. Rudne.    

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 20: 33-ZA, 5-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

       2018 prerokovalo a  r o z h o d l o  - o neupotrebiteľnosti  

       nehnuteľného majetku TSK (stavieb) v správe Správy ciest  

       TSK – Čerpacia stanica PHM str. Prievidza, a Čerpacia  

       stanica PHM str. Nitr. Rudno, - a zároveň o vyradení uve-  

       deného nehnuteľného majetku TSK z evidencie dňom jeho  

       likvidácie, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom  

       TSK. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 135/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.    

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Ozimová: - skomentovala plnenie príjmov a čerpanie vý-  

    davkov TSK za I. polrok 2018. Plnenie bežných príjmov bolo  

    vo výške 57,76% z rozpočtovanej sumy 141 mil. eur, kapitálové  

    príjmy boli plnené vo výške 7,22% z rozpočtovanej sumy 28  

    mil. eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 47,99% z roz- 

    počtovanej sumy 125 mil. eur, kapitálové výdavky boli čer- 

    pané v objeme 10,37% z rozpočtovaného objemu 66 mil. eur. 

    Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách pri Z TSK  

    a v Rade predsedov komisií, kde neboli žiadne pripomienky.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 31-ZA, 7-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.  

    2018 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e Vyhodnotenie  

    plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2018,  

    k čomu bolo prijaté  
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       U z n e s e n i e  číslo 136/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

    organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.     

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb.zdravot.a SP                                              

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.       

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       p. predseda: - každá nemocnica, ktorá chce ísť do systému  

       oddlžovania musí mať schválené dozorné orgány, čo treba  

       doplniť v zriaďovacej listine 3 nemocníc v zriaďovateľskej  

       pôsobnosti TSK.  

       PhDr. Štefíková, MPH: - všetky 3 nemocnice sa zapojili  

       do procesu oddlžovania, podmienkou je vytvorenie dozorných  

       orgánov (DO), čo je kontrolný útvar zriaďovateľa. Všetky  

       predložené návrhy sú podobné, počet členov DO závisí od veľ-  

       kosti nemocnice. Vytvorenie dozorného orgánu vyplýva z man-  

       dátnej zmluvy, uzatvorenej nemocnicou s MZ SR k riešeniu  

       záväzkov nemocnice po lehote splatnosti. Proces má 3 etapy,  

       v druhej etape je riešenie záväzkov nemocníc po lehote  

       splatnosti vrátane vytvorenia dozorných orgánov a schvále-  

       nie ozdravných plánov nemocníc, a v tretej etape by mali byť  

       oddlžované záväzky nemocníc, vzniknuté po 1.1.2017. Najväčší  

       objem záväzkov je voči Sociálnej poisťovni, ktoré sú riešené 

       prostredníctvom spol. Debitum.  

       p. predseda: - ozdravné plány boli zaslané na MZ SR,  

       v dozorných orgánoch budú poslanci zastupiteľstva, za zria- 

       ďovateľa (TSK) je to p. Vido, zamestnanec TSK, bývalý ná- 

       mestník Univerzitnej nemocnice v Martine, predseda dozorného  

       orgánu je nominant MZ SR.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 22: 32-ZA, 6-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24. 

       septembra 2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účin- 

       nosťou od 25. septembra 2018 - Dodatok č. 2 k Zriaďovacej  

       listine NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Bojnice,  

       v prijatom 

 

       U z n e s e n í  číslo 137/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 

986, 017 26 Považská Bystrica.       

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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            Na základe výsledku hlasovania č. 23: 31-ZA, 6-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24. 

       septembra 2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účin- 

       nosťou od 25. septembra 2018 - Dodatok č. 2 k Zriaďovacej  

       listine NsP Považská Bystrica, v prijatom 

 

       U z n e s e n í  číslo 138/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine 
Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 

Myjava.            

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 24: 32-ZA, 5-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24. 

       septembra 2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účin- 

       nosťou od 25. septembra 2018 - Dodatok č. 2 k zriaďovacej  

       listine NsP Myjava, v prijatom 

 

       U z n e s e n í  číslo 139/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

8. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc v zriaďo- 

   vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. _ 

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb. zdravot.a SP 

  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    PhDr. Štefíková, MPH: - prvého člena dozorných orgánov –  

    predsedu nominuje MZ SR na základe nominácie p. ministerky  

    zdravotníctva, a to:  

    NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - Ing. Viktor OČKAY,  

    gen. riaditeľ sekcie financovania,    

    NsP Považská Bystrica a NsP Myjava - PhDr. Ľubomír NEBESKÝ,  

    gen. riaditeľ Kancelárie gen. tajomníka služobného úradu. 

    Predložila návrh na menovanie členov DO nemocníc v ZP TSK,  

    dňom 25.9.2018 na obdobie dvoch rokov: 

I. predsedu, podpredsedu a členov dozorného orgánu Nemocnice  

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice nasledovne: 

 Ing. Viktora OČKAYA        - za predsedu dozorného orgánu, 

 Ing. Vladimíra VIDU        - za podpredsedu dozorného orgánu, 

 PaedDr. Eleonóru PORUBCOVÚ - za člena dozorného orgánu, 

 Ing. Richarda TAKÁČA       - za člena dozorného orgánu,  

 RNDr. Vieru BEŇOVÚ         - za člena dozorného orgánu, 
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II. predsedu, podpredsedu a členov dozorného orgánu 

Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná  

986, 017 26 Považská Bystrica: 

    PhDr. Ľubomíra NEBESKÉHO - za predsedu dozorného orgánu, 

    Ing. Vladimíra VIDU      - za podpredsedu dozorného orgánu, 

    doc. PhDr. PaedDr. Karola JANASA, PhD., - za člena dozorného   

                                            orgánu, 

    Mgr. Rastislava HENEKA   - za člena dozorného orgánu, 

    Mgr. Juraja SMATANU      - za člena dozorného orgánu,  
 

III. predsedu, podpredsedu a člena dozorného orgánu Nemocnice 
s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava: 

  PhDr. Ľubomíra NEBESKÉHO - za predsedu dozorného orgánu, 

  Ing. Vladimíra VIDU      - za podpredsedu dozorného orgánu, 

  Pavla HALABRÍNA          - za člena dozorného orgánu. 
 

    MUDr. Oulehle: - nemá s nominantmi problém, ale v januári  

    odznelo od p. poslanca Ďureje, ak chceme byť demokratickí,  

    do školských rád by sme mali voliť zástupcov podľa odbor- 

    nosti. Spýtal sa, či má zdravotníctvo menšiu vážnosť ako  

    školstvo, keď lekár nemohol byť v školskej rade gymnázia, 

    a učiteľ môže byť v správnej rade nemocnice. Prečo nenavrhol 

    váš klub zástupcu podľa odbornosti ako uviedol p. Ďureje, 

    alebo či demokracia skončila pred bránami Gymnázia Prievidza.  

    MUDr. Daňo: - je nás 7 lekárov a do dozor. orgánov našich  

    nemocníc sa nedostal ani jeden, je to na zamyslenie.  

    Mgr. Ďureje, PhD.: - môžeme vymeniť lekárov, za p. Porubcovú 

    a p. Takáča môže ísť lekár, rád zahlasuje. V Radách škôl by  

    mohli byt odborníci miesto politických nominantov, a keď ste 

    sa stiahli z Rád škôl mesta Prievidza, mohli by ste sa  

    stiahnuť aj z Rád škôl TSK.   

    MUDr. Oulehle: - z mesta som sa stiahol, nakoľko vy ako  

    zamestnanec mesta ste takú požiadavku dal, a bral som to ako  

    kritiku. Žiaden zamestnanec TSK takú kritiku nepodal.  

    Mgr. Ďureje, PhD.: - argumentácia odznela na tejto pôde, ale  

    môžete navrhnúť výmenu v rade bojnickej nemocnice, zahlasujem  

    za.  

    RNDr. Beňová: – v materiáli sú poslanci nominovaní k procesu  

    oddlžovania, nie k zdravotnej starostlivosti. Vysvetlila, že  

    okrem pedagogického vzdelania absolvovala aj ekonomické na VŠ 

    v Bratislave, ako bakalár.  

    p. predseda: - pýtali sme sa poslaneckých klubov, každý  

    niekoho navrhol, sú možné zmeny, ktoré si odhlasujete. Môžeme  

    aj prerušiť rokovanie.   

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - mali by sme rešpektovať návrhy  

    poslaneckých klubov, išlo o regionálny princíp podľa územia  

    nemocníc sú nominanti za daný okres.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - je to ako dialektika, ktorá sa  

    rozrieši hlasovaním.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 25: 24-ZA, 6-SA  

    ZDRžALI HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    so sídlom v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.  

    septembra 2018 prerokovalo a  v y m e n o v a l o  dňom 25.  
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    septembra 2018 na obdobie dvoch rokov -  predsedov, podpred- 

    sedov a členov dozorných orgánov NsP Prievidza so sídlom  

    v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 140/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

    p. predseda: - navrhol, aby pri ďalších nomináciách  

    poslanecké kluby viacej komunikovali a dohodli sa.  

 

 

9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia    

   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 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.  

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - vypracovanie novely VZN bolo z dôvodu  

    účinnosti novej legislatívy o ochrane osobných údajov (nové  

    postupy pri práci s osobnými údajmi) a na základe výsledkov  

    kontroly UHK TSK je potrebné zmeniť spôsob financovania  

    súkromných Centier pedag.-psycholog. poradenstva a prevencie 

    (CPPPP) pre efektívne a účelné vynakladanie fin. prostriedkov  

    z rozpočtu TSK – zníženie výšky dotácie na skupinové aktivity  

    v porovnaní s individuálnymi aktivitami, a povinnosť CPPPP 

    a Centier špeciálno-pedag. poradenstva, predkladať prehľad  

    o poskytnutých službách spolu s vyúčtovaním poskytnutej  

    dotácie za príslušný štvrťrok pre účely kontroly na odbor  

    školstva. Návrh bol vopred zverejnený, a v zákonnej lehote  

    neboli podané žiadne pripomienky. Pripomienka súkromného  

    CPPPP, Prievidza, zaevidovaná 21.9.2018 a doručená dnes  

    na odbor školstva, sa nevyhodnocuje. Materiál bol prerokovaný  

    vo všetkých komisiách a pre jeho naliehavosť navrhujeme  

    účinnosť od 1.10.2018.  

    p. predseda: - pripomienka prišla po lehote. VZN upravuje  

    podrobnejšie vykazovanie žiadostí, na ktoré z rozpočtu TSK  

    dostávajú organizácie fin. prostriedky, pre účely kontroly.  

    Je potrebná 3/5 väčšina hlasov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 26: 34-ZA, 7-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 24.09.2018  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 8/2018 v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 
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       U z n e s e n i e  číslo 141/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

10. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Spojenej  

    škole, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami  

    Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium,  

    Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71  

    Nováky.             

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - SOPK navrhuje delegovať do Rady školy  

    pri Spojenej škole Nováky p. Petra Hanu, dňom 25.9. 2018  

    miesto Ing. Hájnikovej, nakoľko skončila pracovný pomer  

    vo firme, ktorá spolupracuje so školou v duálnom systéme  

    vzdelávania.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 27: 32-ZA, 9-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK dňa 24.09.2018 prerokovalo a  o d – 

    v o l a l o  dňom 24. septembra 2018 Ing. Andreu HÁJNIKOVÚ  

    z Rady školy pri Spojenej škole, Nováky a zároveň  d e l e – 

    g o v a l o  dňom 25. septembra 2018 Petra HANU do Rady školy  

    pri Spojenej škole, Nováky, v zmysle predloženého návrhu,  

    k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 142/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

11. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady     

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

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Hilčíková: - nakoľko bývalému poslancovi PaedDr. Gamanovi  

    zaniklo členstvo v Územnej školskej rade Trenčín, v súlade  

    so zákonom navrhujeme delegovať Bc. Tomáša Vaňu do Územnej  

    školskej rady dňom 25.9.2018. 

 

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

    HLASOVANIA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 24.09.2018 prerokovalo a  d e l e g o v a l o   

    Bc. Tomáša VAŇU - do Územnej školskej rady Trenčín, v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 143/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 



24 

 

12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci  

    pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín  

    spojmi prímestskej autobusovej dopravy.       

    Predkladal: Mgr. Radovan Hladký - pover. riad. odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Mgr. Hladký: - vzhľadom na rozdielnosť tarify MHD a prímest-  

    skej autobusovej dopravy sa v zmluve definovalo skúšobné  

    obdobie, počas ktorého bola realizovaná preprava bez nároku 

    TSK na refundáciu v prípade úbytku tržieb z cestovného.  

    Dodatok č. 1 obsahoval dohodu zmluvných strán na predĺžení  

    skúšobného obdobia od 1.1. do 30.6.2018, pričom preprava  

    spojmi PAD bola v tomto čase realizovaná s nárokom  

    na prípadnú refundáciu úbytku tržieb. Na základe vyhodnotenia  

    SAD Trenčín došlo k nárastu počtu cestujúcich prímestskej  

    aut. dopravy v skúšobnom období o 10% oproti predošlému roku  

    pred uzatvorením zmluvy. Vzhľadom na stály pokles tržieb sa  

    zmluvné strany dohodli na zachovaní služby bez fin. vyrovnania.  

    p. predseda: – prerokovali sme to aj na Rade predsedov, je 

    to ďalší krok k Integrovanému dopravnému systému nielen  

    v Trenčíne, ale vieme sa dohodnúť aj v iných mestách s MHD,  

    ak sa nebudú navyšovať EON. Je to ústretový krok pre našich 

    občanov. Pribudnú aj železniční dopravcovia.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - hovorili sme o tom na Rade predse- 

    dov aj na Komisii dopravy. Strojčeky do autobusov si bude vedieť  

    miestna samospráva uhradiť. Požiadal, ak stratu v meste Trenčín  

    znáša TSK, aby tento model bol zachovaný v iných mestách.  

    p. predseda: - len ak nebudú narastať EON. 

    Ing. Mičega: – mesto Trenčín nemusí doplácať stratu, ale tým 

    že TSK a mesto pristúpilo k modelu, došlo k nárastu cestujúcich 

    prímestskej dopravy, je tam nižšia cena a vyšší počet 

    prepravovaných,  

    p. predseda: - je výpadok v tržbách, prepravuje sa viac ľudí  

    v PAD za ceny MHD, my neplatíme žiadne EON navyše. 

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 29: 30-ZA, 11-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom dňa 24. 09. 2018 preroko- 

    valo a  s ch v á l i l o  Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci  

    pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín  

    spojmi prímestskej autobusovej dopravy, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 144/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

13. Žiadosť o zvolanie Zastupiteľstva TSK so zameraním na zdra-
votníctvo.            

Predkladal: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpredseda TSK 

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.: – nechceme viesť veľkú disku- 

siu, iba ozrejmiť dôvody žiadosti o zvolanie monotematického 

zastupiteľstva zameraného na zdravotníctvo, po komunálnych 
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voľbách. Nakoľko nemáme novelizovaný Rokovací poriadok a bod 

Rôzne, chceme riešiť otázku 3 nemocníc v pôsobnosti kraja, 

výberové konanie, manažérsku zmluvu a v akom stave sa nachádza 

náš kraj v lôžkovej časti všetkých nemocníc, dostatok počtu 

špecialistov, lekárov a zdravotných sestier.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - hlavným dôvodom je celkový vývoj  

    v zdravotníctve, ktorý môže vyústiť do ohrozenia v poskytovaní 

    zdravotnej starostlivosti – jej dostupnosti, kvality a bezpeč- 

    nosti, čo má vplyv na činnosť a výsledky poskytovanej zdravot.  

    starostlivosti v nemocniciach v ZP TSK. Za signály ohrozenia  

    jej dostupnosti treba považovať zhoršujúci sa trend, ktorý sa  

    prejavuje nedostatkom lekárov, sestier a ostatných zdravot.  

    pracovníkov, ale aj rušenie či zánik oddelení ústavnej zdrav.  

    starostlivosti, rušenie či zánik ambulancií špecializovanej  

    zdravot. starostlivosti, vypadávanie ambulancií z poskytova- 

    teľov, rušenie všeobecných ambulancií, a následne predlžo- 

    vanie objednávacích časov najmä v špecializovanej ambulantnej  

    starostlivosti. Tento stav podnecuje zneužívanie prevahy  

    dopytu po zdravot. službách nad ponukou zo strany poskyto- 

    vateľov, no vedie aj k vyčerpávaniu značnej časti zdravot.  

    pracovníkov nadmernou záťažou. Základným zámerom zvolania  

    zastupiteľstva musí byť hľadanie východísk a vytvorenie  

    nových foriem v riadiacich rámcoch. Nástroje na zlepšenie  

    stavu sa líšia podľa kompetencie zriaďovateľa, t.j. táto môže 

    byť národná, regionálna, lokálna či osobná. Zastupiteľstvo  

    musí využiť svoje kompetencie na projekt zabezpečenia  

    ústavnej zdravot. starostlivosti nielen aktuálne ale  

    i perspektívne, vo svojich zdravot. zariadeniach, ako aj   

    možnosti, ktoré má v inštitúciách štátnej a verejnej správy  

    (MZ SR, zdravot. poisťovne...). príkladom uplatnenia vlast-  

    nej kompetencie je vytvorenie podmienok na kvalifikované per- 

    sonálne obsadenie na riadiacich funkciách, so zaručením ich  

    stability a kontinuite výkonov riadiacich pracovníkov. Stabi-  

    lizácia pracovníkov v riadiacich funkciách bude mať vplyv aj  

    na stabilizáciu ostatných odborných pracovníkov.  

    doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.: – požiadal, aby sme tu mali  

    v novembri všetkých riaditeľov, ktorí nám povedia v akom  

    stave sú nemocnice, ako je to s dlhom a dlhovou službou,  

    analýza vývoja lôžkovej časti ústavnej zdravot. starost- 

    livosti v kraji, personalistika k menovaniu riaditeľov  

    nemocníc, aký je postoj kraja k výberovým konaniam, a bolo by  

    dobré pozvať na rokovanie generálneho riaditeľa Sekcie  

    regionálneho zdravotníctva, aby informácie mohol tlmočiť  p.  

    ministerke alebo vedeniu rezortu zdravotníctva.  

    MUDr. Oulehle: – bolo by dobre, keby sme tu mali aj zástupcov 

    zdravot. poisťovní, aby sme sa mohli spýtať na veci, ktoré  

    sú nejasné a mali by byť rovnaké v krajoch, ale nie sú.  

    MUDr. Daňo: – požiadal na rokovanie pripraviť aj prehľad  

    minimálnej ambulantnej siete a ich zazmluvnenia.  

    p. predseda: - pani Štefíková pripraví komplet podklady 

    pre zastupiteľstvo.  

    MUDr. Oulehle: – požiadal p. Štefíkovú urobiť prehľad, ako  

    starne populácia lekárov v ambulanciách.   
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    p. predseda: – požiadal 8 poslancov-lekárov odovzdať podklady  

    p. Štefíkovej. 

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - ako faktickú – zastupiteľstvo 

    nevyrieši problémy zdravotníctva ani v kraji. Navrhol, aby sme  

    prejednali veci najdôležitejšie veci - ako projekt na 4 roky,  

    v čom by sme mohli byť rovnako vzorová župa aj v zdravotníctve. 

    p. predseda: - zastupiteľstvo zvoláme po 10.11. do 30.11.2018,  

    len k zdravotníctvu, za účasti kompetentných, ktorí boli  

    spomenutí a požiadavky ešte možno dať p. Štefíkovej.  

 

 

14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

    PhDr. PaedDr. Novotná: – predniesla interpeláciu od občanov  

    Trenč. kraja – na trase Trenčín-Bánovce-Prievidza od 14.00h- 

    16.50h nepremáva žiadny spoj, ktorý by odviezol robotníkov  

    z práce. Poslali aj výpis spojov.   

    p. predseda: - požiadal o písomné odovzdanie, budeme to  

    riešiť s oboma SAD – Trenčín aj Prievidza na odbore dopravy.  

    PaedDr. Porubcová: - Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku 

    spoločnosť spolu s TSK otvárajú v šk. roku 2018/2019 pilotný  

    ročník zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných  

    školách v pôsobnosti kraja. Študenti tak majú šancu meniť  

    školu k lepšiemu, na základne vlastných návrhov a projektov,  

    ktoré sami navrhujú, hodnotia, schvaľujú. Môžu navrhovať  

    mikroprojekty, diskutovať o rozdelení rozpočtu, vstupovať  

    do hodnotenia a rozhodovania, ale aj samotnej realizácie.  

    Zameraním projektu sú aktivity podporujúce aktívne občianstvo  

    mladých ľudí. TSK je prvým krajom, ktorý sa bude tomu venovať  

    a pre tento rok vyčlenil 8x 1.000,- eur, o ktorej budú štu- 

    denti rozhodovať. Požiadala v mene riaditeľov stredných škôl  

    p. predsedu o zvýšenie tohto rozpočtu, a to dvojnásobne,  

    pre 16 škôl.  

    p. predseda: - memorandum s p. Giertlom, splnomocnencom vlády  

    na MV pre občiansku spoločnosť bolo pripravené, zvážime  

    v rozpočte, či je možné navýšenie pre ďalšie školy, na 16  

    škôl v budúcom školskom roku, príp. aj zapracovanie do VZN  

    (o kultúrnych dotáciách). Odpovieme písomne.  

 

    Ing. Maláň: – interpeláciu smeroval na riešenie kritického  

    stavu starého cestného mosta v Trenčíne, ktorý nie je  

    v správe TSK. Pri výstavbe nového cestného mosta ako  

    diaľničného privádzača sľubovala SSC jeho generálnu opravu,  

    neskôr sa hovorilo len o rekonštrukcii. Dodnes sa nezačali  

    ani prípravné práce, boli urobené iba výmeny poškodených  

    mostových uzáverov. Požiadal vedenie župy vyvolať rokovanie  

    so SSC, MD SR a vládou SR k riešeniu katastrofálneho stavu 

    starého cestného mosta, ktorý bol postavený v roku 1956 a je  

    značne poškodený. Jazdia tam kamióny, autobusy, a nechceme  

    aby došlo k tragédii. V prípade havárie mosta, ktorý je najdô- 

    ležitejšou dopravnou tepnou, je krajské mesto Trenčín vo  

    veľkej dopravnej kríze. Preto požiadal TSK, aby v spolupráci  

    s mestom Trenčín vyzval na riešenie stavu kompetentných.  
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    p. predseda: - urobíme spoločné stretnutie. Viackrát sme  

    na rokovaniach s gen. riaditeľom SSC pripomenuli tento most.  

    Predošlý predseda podpísal zmluvu, že v prípade že správca  

    mosta - SSC most zgenerálkuje, preberie ho do správy TSK.  

    Stále je to majetok štátu v správe SSC, stretnutie urobíme aj  

    za účasti zástupcov mesta a budeme spoločne naliehať, aby sa  

    most zrekonštruoval.  

     

    Ing. Máčeková: – podporíme aktivitu na návrh poslanca.  

    Upozornila, že aj výjazd z diaľnice na Trenč. Turnú sa chce  

    riešiť už veľa rokov, aj toto treba riešiť. 

    p. predseda: - je to vo veľkom projekte rekonštrukcie  

    panelovky s kruhovým objazdom.  

    Ing. Trstenský: – faktickú – nechápe dôvod, prečo má TSK 

    preberať most, mesto Trenčín potrebuje obidva, jeden v správe  

    NDS a druhý SSC. Je nezmysel prevádzkovať tento most. 

    p. predseda: - je tu záväzok z minulosti, ak sa bude dať,  

    odstúpime od toho.  

    PhDr. Škultéty: – predniesol interpelácie.  

    1. Podľa zdrojov SSC sa na cestách II. a III. triedy sa  

    naakumuloval veľký investičný dlh. Veľká časť ciest na Slo- 

    vensku je v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Spýtal sa  

    predsedu TSK, koľko km ciest má TSK v nevyhovujúcom alebo  

    havarijnom stave, o ktoré úseky ide a koľko fin. prostriedkov  

    by bolo treba na ich rekonštrukciu. 

    2. Predsedovia VUC sa pravidelne stretávajú na pracovných  

    stretnutiach, no bez účasti TSK, ale pravidelne bez účasti  

    predsedu TSK. Spýtal sa na dôvody neúčasti na stretnutiach,  

    ktoré môžu byť prínosom napr. z hľadiska lobizmu na vládu.  

    3. Pred 9 mesiacmi prijal nomináciu do prac. skupiny k nove-  

    lizácii smernice k VO z dôvodu - zjednodušiť proces VO  

    v rámci platného zákona, uľahčiť procesy riaditeľom organizá-  

    cií a preniesť na nich zodpovednosť, podporiť malých a stred-  

    ných podnikateľov. Dodnes nenastala žiadna zmena a návrh  

    nerieši problém, na ktorý upozorňoval. Preto požiadal o uvoľ- 

    nenie z funkcie v tejto komisii, spolu s p. Halabrínom a p.  

    Mičegom.  

    p. predseda: - smernica o VO je pripravená s platnosťou  

    od 1.11. 2018, budú jej predchádzať 4 školenia na TSK za účasti  

    zástupcov MPaRV SR, nakoľko nerieši len limity na obstarávanie  

    potravín, ale aj ako budeme obstarávať čerstvé potraviny,  

    obstarávanie hodnoty za peniaze, zelené obstarávanie.  

    V smernici je zapracovaný Národný potravinový katalóg, školenia  

    budú pre naše OvZP aj pre ostatných, ktorí majú o to záujem, čo  

    bude ďalšia pomoc zo strany TSK, aby mohli dodávať čerstvé  

    potraviny našim organizáciám. Urobili sme vzorové VO na SPŠ  

    v Dubnici n. V., po školeniach od 1.11. bude platiť smernica.  

    Posledné stretnutie bolo na TSK, kedy sa ospravedlnila p.  

    Bočincová a z nemocnice prišiel aj p. Bagin.  

    K SK 8 – sa osobne zúčastnil na SK 8 v BA, najbližšie  

    zasadnutie bude na TSK 12.10.2018, pripravujeme návrhy  

    do programu, program sa rodí v spolupráci s predsedom TTSK.  
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    Investície do ciest vieme poskytnúť z cestnej databanky, ktorú  

    má odbor dopravy a p. Karkuš, zašleme odpoveď.  

    PhDr. Škultéty: - znovu ide ďalšia novela zákona o VO do par- 

    lamentu a budeme opäť novelizovať smernicu, ak to bude znovu  

    tak dlho, zbyrokratizujeme celý proces.   

    p. predseda: – zmenu smernice nemusíme schvaľovať teraz, ale  

    až po novele zákona, smernica bude platná od 1.11. a po le-  

    gislatívnej zmene budeme reagovať.  

    doc. Ing. Habánik, PhD.: – bude dobre ak smernica uzrie  

    svetlo sveta, ak NR SR schváli novelu zákona o VO, pristúpime  

    k jej úprave.  

     

    MUDr. Šramková, PhD.: – tlmočila pozdrav a otázky pacientov  

    prievidzskej nemocnice k otvoreniu nového operačného traktu  

    a priestorov ARO. Je tam nevyhovujúci nábytok, akou súťažou  

    prešiel. Súťaž sa zastavila, je veľký nával pacientov  

    na akútne lôžka do našej nemocnice. Pri „zdravotníckom  

    turizme“, keď pacienti prejdú viaceré nemocnice, kým sa  

    dostanú do Bojníc, pacienti na centrálnom príjme nám dávajú  

    veľa otázok, sú nespokojní. Požiadala o vyjadrenie k prístro-  

    jovému vybaveniu a kedy budú otvorené operačné sály.  

    p. predseda: – obe súťaže sú u konca, UVO zrušil súťaž pre  

    prístrojové vybavenie operačných sál. Odpovieme písomne.  

 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: – pri pohľade do rokovacej sály je  

    16.28, začínali sme o 13.00, po 3,5 hodine je v sále 9 a 17  

    ľudí zo 47 mandátov. Máme za sebou prvý rok, bude sa pýtať aj  

    svojich kolegov v klube, nie je to dobré svetlo. 

    Na Rade predsedov sme sa rozprávali, vzhľadom na to, že tento  

    rok máme 2 unikátne výročia – 170. výročie zasadnutia prvej  

    SNR na Myjave a 100. výročie vzniku Československa, a všetky  

    3 kľúčové osobnosti s tým spojené pochádzajú z nášho kraja –  

    J. M. Hurban z Beckova, Ľ. Štúr z Uhrovca a M. R. Štefánik  

    z Košarísk. Navrhol, aby sme sa v októbri stretli na sláv- 

    nostnom zasadnutí, s vystúpením p. predsedu, položením venca  

    k pamätníku SNR a odtiaľ ísť na Košariská alebo na Bradlo,  

    uctili si pamiatku Štefánika a vzdali hold SNR a výročiu  

    Československa.  

    Momentálne nie sú prítomní p. Bublavý a p. Panáček, ktorí sú  

    starostovia aj členovia zákonodarného zboru, preto sa spýtal  

    p. predsedu, ako sú pripravení starostovia a primátori od 1.1. 

    zvládnuť obedy zdarma. Je problém ako to splniť, požiadal  

    za územné samosprávy k problému sa vrátiť, požiadal p.  

    predsedu ako sú pripravení kolegovia poslanci toto zvládnuť.  

    Požiadal o zváženie, nakoľko obedy zdarma spôsobia väčšine  

    samospráv veľké problémy.  

    p. predseda: - obedy zdarma pre základné školy a posledný  

    stupeň materských škôl je dobrý nápad. Realizáciu treba 

    doriešiť s ministerstvom školstva a samosprávou, je to zave-  

    dené aj v iných krajinách, spýta sa, ako to riešiť technicky  

    v praxi. Ku 100. výročiu prvej ČSR plánujeme zasadnutie  

    v piatok, 26.10. 2018 na Košariskách, s návštevou Múzea  

    a rodného domu M.R. Štefánika, pripravíme vyhlásenie 
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    a uznesenie. Podobné stretnutie sa konalo minulý týždeň  

    na Myjave, ku 170. výročiu vzniku prvej SNR, za účasti  

    predsedu NR SR, ktorého sa osobne zúčastnil. 

 

    RNDr. Beňová: – interpelácie predloží písomne, jednu ústne.  

    Oceňuje, že TSK je lídrom duálneho vzdelávania a prichádza  

    s námetom na zvýšenie motivácie študentov na študijné odbory.  

    Výhercovia získavajú v súťažiach nezaujímavé ceny. Požiadala  

    p. predsedu, či by bolo možné zabezpečiť ako cenu víťazom  

    prírodovedných a technických súťaží voľnú vstupenku na CIAF  

    2019. Na Sliači bola tento rok a bola unesená, že je to  

    motivačné podujatie pre študentov a určite by sa im tam  

    páčilo.  

    p. predseda: - je to zaujímavé podujatie, o tejto téme už  

    hovorila aj p. Novotná, ocenenia treba zmeniť. 

 

    PhDr. PaedDr. Novotná: – je rada, že sa pridala k inter- 

    peláciám, ktoré už predniesla. Talentovaní žiaci, ktorí  

    získajú prvé miesto (najlepší matematik, fyzik, jazykár či  

    športovec) dostanú diplom a lacný pohár. Rozprávali sme sa  

    o tom s p. predsedom na výročí KCVČ, kde bol naklonený  

    pomôcť. Absolvovala niekoľko rokovaní, aj dnes na TSK s vede- 

    ním odboru školstva a KCVČ a vyčíslili sme všetky súťaže. Ak  

    by sme odmenili žiakov za prvé, druhé a tretie miesto sumou  

    15, 10 a 5,- eurovou poukážkou, bolo by to okolo 2700-3000,- 

    eur. Ceny financuje OU a TSK, spolu sa organizuje asi 90  

    súťaží, ocenených je 270 víťazov. Pán predseda je naklonený  

    podporiť túto myšlienku. Poďakovala p. Beňovej za nápad. Aj  

    my ostatní môžeme osloviť firmy o poskytnutie zmysluplných  

    ocenení (voľných vstupeniek) víťazom súťaží.  

    p. predseda: - požiadal pripraviť spolu s odborom školstva  

    písomné návrhy na vecné ceny, nemá problém to podporiť.  

 

    Ing. Mičega: - poďakoval, že sa začala rekonštrukcia ulice J.  

    Derku, aj za to, že niektoré práce sa podarilo rozšíriť.  

    Vzhľadom na atypický charakter komunikácie, sídli tam zá- 

    chranná služba, či vieme povedať približný termín ukončenia  

    rekonštrukcie cesty, nakoľko jej opravou je nutná obchádzka.  

    Ing. Karkuš: - 15.10.2018. 
 

    Ing. Žiak: – spýtal sa, na základe kontroly na Gymnáziu 

    v Prievidzi, na koho bolo podané trestné oznámenie.  

    Ing. Horváth: – informoval nasledovne - na základe podnetu  

    poslancov bola vykonaná kontrola na Gymnáziu Prievidza  

    k rekonštrukcii kotolne, ktorá zistila veľké nedostatky  

    v dodanom tovare a v samotnej realizácii. V kompetencii hlav.  

    kontrolóra nie je stanoviť vinníka, povinnosťou bolo toto 

    oznámiť a vo formulácii správy z kontroly je uvedené  

    kam smeruje trestné oznámenie (dodávateľ, skutočnosti).  
 

    Mgr. Abramovičová: – pridala sa k pozvaniu p. predsedu  

    na slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách, tešíme  

    sa a urobíme všetko pre dôstojné privítanie.  

    p. predseda: - poďakoval za pozvanie a budeme sa tešiť. 
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15. Záver.            

    

    p. predseda: - na záver pozval všetkých na „Deň otvorených  

    dverí na TSK“, ktorého už 5. ročník sa bude konať v pondelok,  

    1.10.2018 od 9.00 – 16.00 h, a bude zameraný na tému cyklo- 

    trasy a cyklistiku v našom kraji.  

    12.10.2018 bude v sídle TSK zasadať Združenie samosprávnych 

    krajov SK 8. 

    26.10.2018 sa stretneme v Košariskách pri príležitosti 100.  

    výročia prvej Československej republiky ČSR (28.10.1918) 

    a 170. výročia vzniku 1. Slovenskej národnej rady (prvé za-  

    sadnutie sa konalo 19.9.1848).  

    30.10.2018 je nový jednorazový štátny sviatok.  

    Ďalšie riadne zasadnutie je plánované na 26. novembra 2018,  

    komisie budú zasadať od 5.11.2018, Rada predsedov sa zíde 12.  

    novembra 2018. Medzi 10.11. a 30.11. bude zastupiteľstvo  

    venované problematike zdravotníctva v Trenčianskom kraji.   

    Poďakovaním za účasť dnešné zasadnutie ukončil.  

 

 

 

Trenčín,  5.10.2018 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 
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