
Z á p i s n i c a 

z V. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26. 3. 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 IV. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade   
     Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2017.  

     Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.  

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

5.  Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    

      Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením odd.práv.,SM a VO 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-  

    pozemku registra "E" parc. č. 1419/2 k.ú. Nové Mesto  

    nad Váhom v prospech TVK a.s. Trenčín. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "E" parc. č. 1419/2  k.ú. Nové Mesto nad Váhom 

v prospech RDP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok  

v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok  

v prospech obce Štvrtok. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-ku 

registra "C" parc. č. 2484 k.ú. Selec v prospech Zuzany 

Šišovskej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Nové 

Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

a.s., Bratislava. 

g) Návrh na schválenie zrušenia vecného bremena  zriadeného 

v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja na pozemku 

vlastníka TRENZDROJ a.s., Trenčín v k.ú. Trenčianske 

Biskupice. 

h) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 156/2014 zo dňa 25.8.2014. 

i) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 225/2015 zo dňa 26.1.2015. 
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j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

    majetku - Bývalá škola v prírode Patrovec, k.ú. Veľká  

    Hradná. 

k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

    majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - Areál 2  

    (telocvičňa). 
 

6.  Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu  
 Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.3 ÚPN VÚC   

 TK). 

 Predkladá: Ing. Beáta Tichá - poverená riadením OIŽPaVP 
 

7.  Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
 skeho samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje  

 Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého  

 územného celku Trenčianskeho kraja. 

 Predkladá: Ing. Beáta Tichá - poverená riadením OIŽPaVP 
 

8.  Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohrad- 
 nícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prie-  

 vidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk prak-  

 tického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.  

 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

 samosprávneho kraja číslo 559/2017 zo dňa 25.09.2017.  

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

9.  Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  
 "Kde budu doma" v rámci programu Erasmus+ realizovanom  

 Gymnáziom Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad  

 Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad   

 Bebravou.  

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

10. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Gymná-ziu 
Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16,  

 Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza. 

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

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci  
 pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín   

 spojmi prímestskej autobusovej dopravy.  

 Predkladá: Mgr. Radovan Hladký–pover.riadením odboru dopravy  
 

12. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 za rok 2017. 

 Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie Ceny   
 TSK 
 

13. Návrh na schválenie Transformačného plánu DSS Adamovské  
 Kochanovce.  

 Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg.rozvoja 
 

14. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená-vratný 
finančný príspevok v rámci IROP a OP Interreg V-A.  

      Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg. rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020  
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s názvom "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá 

teóriu s praxou spája" (Stredná odborná škola obchodu  

a služieb, ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín). 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 
vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020  

s názvom "Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite 

náročných technických odborov" (SOŠ, Športová 675, Stará 

Turá). 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A  

         Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 s názvom  

         „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. 
 

15. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na pro-jekte 
"Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka" v rámci 

programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

2014-2020. 

 Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg.rozvoja 
 

16. Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci     
 environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku   

 2017. 

      Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca odboru reg.rozvoja 
 

17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
18. Záver.  

 

 

R o k o v a n i e: 

  

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice, 

    programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jozef Trstenský - podpredseda TSK 

 

         Dnešné V. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol na základe  

    poverenia predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku – podpredseda TSK  

    Ing. Jozef Trstenský.  

    Na úvod požiadal prítomných, vzhľadom na tragické udalosti  

    predchádzajúcich týždňov, aby sme si minútou ticha spoločne  

    uctili pamiatku dvoch mladých ľudí, novinára Jána Kuciaka  

    a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, ktorí boli koncom  

    februára nájdení zavraždení v ich dome vo Veľkej Mači, a dnes  

    je tomu práve mesiac od tejto smutnej udalosti.  

 

         Privítal všetkých prítomných na druhom zasadnutí v roku  

    2018, a zároveň ospravedlnil neúčasť pána predsedu TSK  

    a poslancov NR SR, ktorí sú poslancami Z TSK, z dôvodu roko- 

    vania NR SR. Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať on- 

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

    z rokovaní. 

         Oznámil overenie zápisnice z predošlého IV. zasadnutia 

    Zastupiteľstva TSK zo dňa 29. 1. 2018, ktorá bola zverejnená 

    na webovej stránke TSK.  
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    Skonštatoval, že z celkového počtu 47 poslancov bolo v úvode 

    rokovania podľa prezenčnej listiny prítomných 39  poslancov, 

    čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred 

    ospravedlnili 6 poslanci: doc. Ing. Habánik, PhD., p. Matu-  

    šík, doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD., Ing. Panáček, Ing.  

    Takáč, Mgr. Bublavý, Ing. Zboranová a MUDr. Cíbik, Ph.D.. 

         O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní  

    zaslanou pozvánkou, ktorá bola vopred zverejnená na webovej  

    stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej Knižnici  

    poslancov. Materiály pre poslancov boli taktiež sprístupnené  

    v intranetovej 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 V. zasadnutia  

    boli navrhnutí: I.  overovateľ: Erich DVONČ  

                    II. overovateľ: Ing. Juraj MALÁŇ. 

 

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov,  

    čím bolo zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.3.2018 preroko-  

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

    loženého návrhu.             (viď uznesenie č. 46/2018/A) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora Jánoš-  

    ková.   

 

         Pred hlasovaním o programe dnešného rokovania informoval  

    o došlej petícii od Ing. Juraja Melichára, ktorá bola doru- 

    čená na TSK dňa 22.3.2018. Petíciu zaslali aj všetkým poslan- 

    com Zastupiteľstva TSK. Obsahom petície je požiadavka na vy- 

    ňatie doplnkov zo Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu  

    Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, ktoré sú predmetom 

    rokovania dnešného zastupiteľstva v bodoch 6. a 7.. 

    Vzhľadom na rozsah danej problematiky a zákonnú povinnosť  

    prerokovania petície navrhol uvedenú petíciu prerokovať        

    na osobitnom mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva TSK, ktoré  

    bude zvolané po 9. apríli 2018, o čom bol informovaný aj  

    zástupca skupiny občanov, ktorí petíciu podpísali. 

    Uvedené malo byť prerokované aj na poslaneckých kluboch.  

    Navrhol preto, aby boli body 6. a 7. vyňaté z programu  

    dnešného rokovania.  

    Ďalej navrhol vyňať z programu rokovania aj bod: 

     

    5. j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

    majetku - Bývalá škola v prírode Patrovec, k.ú. Veľká  

    Hradná.           

 

    Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, je potrebný aj  

    súhlas Ministerstva kultúry SR, ktorý sme doteraz neobdržali. 
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    PhDr. Škultéty: – požiadal o zmenu, ktorá súvisí so snahou  

    TSK o získanie budovy bývalého Okruhového domu armády, dnes  

    Posádkového klubu, a vzhľadom k zamietavému stanovisku  

    Ministerstva obrany SR, je šanca o prehodnotenie rozhodnutia  

    a získanie tejto budovy. Navrhol k uvedenému aj prijatie  

    uznesenia pre vybudovanie Kultúrno-kreatívneho centra.  

    Nakoľko nemáme v Rokovacom poriadku bod Rôzne, navrhol  

    doplnenie bodu v pôvodnom programe ako 14. d): 

 

    Stanovisko Zastupiteľstva TSK k zamietavému postoju  

    Ministerstva obrany SR k prevodu nehnuteľnosti – Posádkového  

    klubu v Trenčíne na krajskú samosprávu.       

    Predkladá: PhDr. Štefan Škultéty – poslanec Z TSK  

 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.3.2018 prerokovalo a  

    s ch v á l i l o  predložený návrh podpredsedu TSK Ing.  

    Trstenského na vypustenie bodov 5. j), 6. a 7. z programu  

    rokovania. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 39-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.3.2018 prerokovalo a  

    s ch v á l i l o  predložený návrh poslanca Z TSK PhDr.  

    Škultétyho na doplnenie pôvodného programu rokovania v bode  

    14. d).  

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.3.2018 prerokovalo a  

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

    podľa pozvánky, vrátane predložených úprav. K uvedeným  

    výsledkom hlasovania bolo prijaté  
  

           U z n e s e n i e  číslo 46/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. ___  _ 

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

   

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Horváth: – predložil uvedený materiál. Bolo prijatých  

    30 uznesení bez ukladacej povinnosti, všetky sú v štádiu  

    plnenia.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 39-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2018 prerokovalo  

    a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu z kontroly plnenia  

    uznesení prijatých na IV. zasadnutí Z TSK, v prijatom  
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       U z n e s e n í  číslo 47/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade   
    Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2017.    

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Horváth: – v zmysle platnej legislatívy predkladá správu  

    polročne. Za sledované obdobie bolo prijatých 22 sťažností  

    a 5 petícií (3 boli odložené v zmysle zákona a 1 neopodstat-  

    nená a 1 čiastočne opodstatnená). 6 sťažností bolo odstúpe- 

    ných. Podľa novely zákona bola prepracovaná aj smernica  

    o vybavovaní sťažností na Úrade TSK, v zmysle ktorej bolo 8  

    sťažností posúdených ako nezodpovedajúcich zákonu, 7 bolo  

    odložených a 1 bola neopodstatnená.  

 

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

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. marca  

    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 II. polrok 2017, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 48/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  
    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.      

    Ing. Horváth: - materiál bol v lehote zaslaný poslancom,  

    prerokovaný na komisiách a Rade predsedov komisií. Predkladá  

    sa ročne. Bolo plánovaných 68 kontrol, vykonaných 71.  

    Pre výmenu skúseností sme pozvali aj zástupcov iných inštitú-  

    túcií, napr. Rakúskeho účtovného dvora, avšak členstvo v nich  

    je náročné. Nedostatky sa snažíme eliminovať organizovaním  

    metodických dní. Spomenul aj účasť poslancov a vedenia úradu 

    na výkone kontroly s tým, aby spolupráca fungovala aj naďalej. 

    Mgr. Ďureje, PhD: - poďakoval za správu i za možnosť nazrieť  

    do kontrolných zistení na Gymnáziu Prievidza. Poslanci boli  

    priamo na škole, jedným zo záverov bolo, že p. hlavný kontrolór  

    vykoná následnú kontrolu. Spýtal sa, či už bola vykonaná.  

    Pýtali sme sa, prečo bola zákazka o 120 tis. drahšia. Osobne  

    nevie, že víťazná firma riešila veci, na ktoré mala mať stavebné  

    povolenie, ale toto nie je. Pani riaditeľka bola vtedy na zahra- 

    ničnej ceste. Celý prípad vykazuje veľa nedostatkov, škola  

    dala zo svojho asi 20 tis., aby to fungovalo. Nedodané práce 

    boli vyfakturované, dali sme si termíny. Spýtal sa, či podnet  

    na UVO odišiel, nakoľko sme sa dohodli, že si predtým prejdeme  
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    niektoré veci, ktoré vnímame dosť konfliktne. Ako je možné, že  

    popri závažných zisteniach dala škola firme 100% referenciu, čo  

    je uvedené na stránke UVO, kto ju dal?  

    Ing. Horváth: - na Gymnáziu v Prievidzi sa zistili niektoré  

    skutočnosti, ktoré bolo treba dať na správnu mieru. Otázka  

    VO – poslanci okresu PD sa dožadovali vysvetlení, prijatý  

    záver s predošlým riaditeľom úradu a poslancami okresu PD bol,  

    že celý proces VO sa postúpi UVO na kontrolu. Dodávateľsko- 

    odberateľské vzťahy, ktoré nám nevedeli vysvetliť, sú v rie-  

    šení. Nakoľko boli zaplatené práce, ktoré neboli dodané, mala  

    byť vykonaná kontrola UHK. Materiály pre podanie na UVO sa  

    stále kompletizujú. Výkon kontroly na gymnáziu urobíme  

    po dokončení kontroly na SAD, t.j. po Veľkej noci.  

    PaedDr. Porubcová: – vysvetlila, že veci, ktoré neboli dodané  

    odhalila kontrola súdnych znalcov, správa ešte nie je hotová.  

    Kotolňu preberali zamestnanci školy a úradu, spísali 19 vecí  

    a následne sme skontrolovali, či boli urobené, až potom pod-  

    písala preberací protokol. Vedeli sme, že sa obrátime na kon- 

    trolné orgány. Máme kompletný zoznam a zastupuje nás právnic- 

    ká kancelária, do posledného centu peniaze vysúdime. Proces  

    nie je ukončený, proces regulácie nie je vyvolaná investícia. 

    Nevie akých 20 tis. sme investovali, ale chýba takmer 10 tis.  

    eur a sú na zozname zlého dodávateľsko-odberateľského vzťahu. 

    Nevie kto dal referenciu.  

    Ing. Trstenský: – je presvedčený, že zastupiteľstvo bude  

    informované o celej investičnej akcii aj o výsledku kontroly.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 7: 36-ZA, 3-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. marca  

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

    o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2017,  

    v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 49/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _ 

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    
 registra "E" parc. č. 1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom  

 v prospech TVK a.s. Trenčín.      _  

    

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.      

 Mgr. Baláž: - ide o schválenie zriadenia vecného bremena    

       na pozemku TSK v Novom Meste nad Váhom, pre uloženie,  

       údržbu a správu inžinier. sietí vodovodu a kanalizácie,  

       v prospech TVK, a.s., Trenčín, za jednorazovú náhradu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 36-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

       vecného bremena na pozemku TSK v prospech tretej osoby –  
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       Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín –  

       za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu, v zmysle  

       predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 50/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

        

 

5. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
   registra "E" parc. č. 1419/2  k.ú. Nové Mesto nad Váhom  

 v prospech RDP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.      

 Mgr. Baláž: - ide o schválenie zriadenia vecného bremena   

 na pozemku TSK v Novom Meste nad Váhom, pre uloženie,  

 údržbu a správu inž. sietí vodovodu a kanalizácie,  

 v prospech RDP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, za jednorazovú  

 náhradu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

  vecného bremena na pozemku TSK v prospech RDP s.r.o., Nové  

  Mesto nad Váhom - za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhra- 

  du, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 51/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

5. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku     
   registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech SPP  

   - distribúcia, a.s., Bratislava.       

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - ide o schválenie zriadenia vecného bremena 

   na pozemku TSK v obci Štvrtok, za účelom prevádzkovania,  

   opráv a rekonštrukcie STL plynovodu v prospech tretej osoby  

   - SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, za jednorazovú  

   náhradu.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 10: 36-ZA, 3-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

      vecného bremena na pozemku TSK v prospech tretej osoby – SPP 

      – distribúcia, a.s., Bratislava - za odplatu – dohodnutú  

      jednorazovú náhradu, v zmysle predloženého návrhu.  

      K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 52/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice).  
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5. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  
   registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech obce  

   Štvrtok.            

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - ide o schválenie zriadenia vecného bremena 

   na pozemku TSK v obci Štvrtok, za účelom prevádzkovania,  

   opráv a rekonštrukcie verejného vodovodu, v prospech tretej  

   osoby - OBEC ŠTVRTOK, Štvrtok - za odplatu - jednorazovú  

   náhradu.  

     

        Na základe výsledku hlasovania č. 11: 37-ZA, 2-NEHLA- 

   SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

   vecného bremena na pozemku TSK v prospech tretej osoby –  

   OBEC ŠTVRTOK, Štvrtok - za odplatu - dohodnutú jednorazovú  

   náhradu, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo   

   prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 53/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

    

 

 5. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" parc. č. 2484 k.ú. Selec v prospech Zuzany  

       Šišovskej.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - ide o schválenie zriadenia vecného bremena 

       na pozemku TSK v obci Selec, z dôvodu údržby, opráv  

       a rekonštrukcie vodovodnej a plynovej prípojky, v prospech  

       žiadateľky Zuzany Šišovskej, rod. Melicherovej, bytom  

       Selec - za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 37-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

       vecného bremena na pozemku TSK v obci Selec, z dôvodu 

       údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodnej a plynovej prí-  

       pojky v prospech Zuzany Šišovskej, rod. Melicherovej,  

       bytom Selec, za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu,  

       v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 54/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

5. f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Nové  
   Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej,  

   a.s., Bratislava.          

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  
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   Mgr. Baláž: - ide o schválenie zriadenia vecného bremena 

   na pozemku TSK v Novom Meste nad Váhom, za účelom prevádz-  

   kovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

   a akýchkoľvek iných stavebných úprav, vrátane odstránenia  

   podzemného VN vedenia - v prospech ZD, a.s., Bratislava,  

   za odplatu - jednorazovú náhradu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 13: 37-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

       vecného bremena na pozemku TSK v Novom Meste nad Váhom,  

       za účelom prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekon- 

       štrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných  

       úprav, vrátane odstránenia podzemného VN vedenia –  

       v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava  

       - za odplatu - jednorazovú náhradu, v zmysle predloženého  

       návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 55/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

5. g) Návrh na schválenie zrušenia vecného bremena zriadeného  
   v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja na pozemku  

   vlastníka TRENZDROJ a.s., Trenčín v k.ú. Trenčianske  

   Biskupice.           

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - predložil návrh na zrušenie vecného bremena  

   zriadeného v prospech TSK, ako aj v prospech správcu podľa  

   Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 25.11.2005.  

   V roku 2005 odpredalo Z TSK nehnuteľnosť spoločnosti  

   Trenzdroj, Trenčín, s podmienkou zriadenia vecného bremena  

   na pozemku pre zabezpečenie prístupu do jedálne CSS Demy.  

   Nakoľko v roku 2017 v rámci projektu vybudovania Autistic- 

   kého centra v areáli CSS Demy Trenčín bola vybudovaná nová  

   prístupová cesta pre zásobovanie zariadenia, a prístup  

   na pozemok už ani nie je možný, navrhujeme uznesenie  

   o zriadení vecného bremena zrušiť.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 14: 37-ZA, 2-NEHLA- 

   SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

       vecného bremena zriadeného v prospech TSK, ako aj 

       v prospech správcu (CSS Demy), v zmysle predloženého  

       návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 56/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 
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5. h) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

      samosprávneho kraja č. 156/2014 zo dňa 25.8.2014.   

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Mgr. Baláž: - predniesol návrh na zmenu uznesenia číslo  

      156/2014, ktorým Z TSK schválilo prebytočnosť nehnuteľného  

      majetku SOŠ Vinohradnícka 8, Prievidza, spôsob predaja OVS  

      a súťažné podmienky OVS na predaj areálu. Odvtedy nastali  

      zmeny – majetok bol odňatý správcovi (SOŠ) zo správy  

      a vlastníkom je TSK, a treba zosúladiť znenie OVS s právnym  

      stavom na LV, t.j. zosúladiť skutkový stav s právnym.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 15: 38-ZA, 1-NEHLA- 

   SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

   2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zmenu uznesenia Z TSK  

   číslo 156/2014 z 25.08.2014, v zmysle predloženého návrhu,     

   k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 57/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

       

 

5. i) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

      samosprávneho kraja č. 225/2015 zo dňa 26.1.2015.   

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Mgr. Baláž: - taktiež ide o zmenu uznesenia č. 225/2015  

      z 26.1.2015, ktorým Z TSK schválilo prebytočnosť, spôsob 

      odpredaja OVS a súťažné podmienky OVS na predaj nehnuteľ- 

      nosti - Areál Gymnázia Ivana Bellu, Handlová. Od prijatia  

      uznesenia nastali zmeny – majetok bol odňatý zo správy  

      správcu (Gymnázia Handlová), a GOP došlo k rozčleneniu a  

      prečíslovaniu pozemkov, k čomu je potrebné zosúladiť skutko-  

      vý stav so stavom právnym.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 16: 35-ZA, 3-SA ZDR- 

  ŽALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

  zasadnutí dňa 26.03.2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  

  zmenu uznesenia Z TSK číslo 225/2015 z 26.1.2015, v zmysle  

  predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 58/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

5. j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

 majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - Areál 2  

(telocvičňa).           

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prevodu preby- 

      točného nehnuteľného majetku TSK v správe SOŠ Prievidza –  
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      Areál 2 (telocvičňa). Z TSK rozhodlo v roku 2013 a 2014  

      o prebytočnosti majetku TSK (stavby a pozemky), k čomu bola  

      v tomto roku vyhlásená OVS na predaj majetku. Jediný  

      záujemca splnil podmienky OVS, preto navrhujeme odpredaj  

      záujemcovi - S- BAU SLOVAKIA s.r.o., Bojnice, za kúpnu cenu  

      podľa znaleckého posudku.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 17: 38-ZA, 1-NEHLA- 

      SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.  

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

      nehnuteľného majetku, na základe vyhodnotenia cenových  

      ponúk, k čomu bolo prijaté 

 

       U z n e s e n i e  číslo 59/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

6. Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 
8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza 

do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 

vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.  

    Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja číslo 559/2017 zo dňa 25.09.2017.    

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

 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.      

 Ing. Hilčíková: - predložila návrh na zaradenie Strednej  

 zdravotníckej školy (SZŠ), Vinohradnícka 8, Prievidza, 

 do siete škôl a školských zariadení SR, a návrh na zrušenie  

 uznesenia Z TSK číslo 559/2017 zo dňa 25.09.2017.   

 TSK navrhuje zriadiť na hornej Nitre SZŠ, miesto elokovaného   

 pracoviska v Bojniciach je efektívnejšie zriadiť novú SZŠ  

 v Prievidzi, so sídlom v objekte TSK na Vinohradníckej ul.,  

 ktorý je vyhovujúci pre školu tohto typu. Náklady budú kryté   

 zo zdrojov TSK. Využitie ďalších pavilónov objektu sa plánuje 

 pre účely školy, čím sa vytvorí priestor aj pre prijatie  

 zamestnancov z gymnázia v Handlovej, ktoré má byť zrušené  

 k 31.8.2019, aj pre žiakov, ktorí budú vykonávať prax v NsP  

 Bojnice. Predniesla návrh uznesenia, ktorým sa zaraďuje SZŠ  

 Prievidza do siete škôl SR od 1.9.2019, ako aj návrh  

 na zrušenie uznesenia č. 559/2017, ktorým bolo schválené  

 zaradenie Elokovaného pracoviska v Bojniciach do siete škôl  

 a škol. zariadení SR, a ktoré nemožno naplniť.  

 Mgr. Ďureje, PhD.: - zriadenie SZŠ je výborný krok a jedno  

 z TOP 5 rozhodnutí, ktoré kraj urobil pre náš okres. Škola je  

 systémovým riešením problémov nemocníc, nespĺňajú normatívy  

 na obsadenie zdrav. sestier na počet lôžok. Zrušením inter. 

 oddelenia v Handlovej zaznamenala bojnická nemocnica veľký  

 nárast pacientov a zriadenie školy je riešením a systémovým  

 opatrením tohto stavu. Podporuje návrh.  

 PaedDr. Porubcová: – chcela povedať to isté. Normatív pre   

 zdravotné školy je vyšší ako pre iné, ale neplánujeme   

 zriadiť veľkú školu. Personál je poddimenzovaný, je možné,  
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 že nás to bude stáť isté peniaze, ale je to potrebné.  

 doc. PaedDr. Božik, PhD.: - tlmočil stanovisko Komisie   

 školstva, ktoré návrh akceptovalo jednomyseľne. Primárne je  

 nedostatok zdrav. sestier. V rámci Interpelácií bude hovoriť,  

 že ani škola tento problém nevyrieši, ale môže pomôcť udržať  

 študentov v našom kraji, nakoľko veľa ich cestuje do Topoľ- 

 čian. Je rád, že na hornej Nitre bude táto škola. Prievidza  

 je dobré miesto, aj pre rozvoj stredného školstva v TSK.  

 MUDr. Oulehle: – poďakoval za takéto rozhodnutie TSK. Ak  

 poisťovne nebudú viac platiť, nemocnice nebudú mať personál   

 čím zaplatiť. Je problém v súkrom. ambulanciách zamestnať 

 sestru, čo by tiež malo vyriešiť situáciu. 

 doc. MUDr. Bielik, CSc.: - vysvetlil, že štúdiom na SZŠ  

 absolventka nekončí ako zdrav. sestra, ale ako zdravotný 

 asistent v odbore Ošetrovateľstvo. V zastúpení Fakulty zdra- 

 votníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne  

 ponúkol bakalárske štúdium v odbore, po ktorom sa stane  

 zdravotnou sestrou.  

 PaedDr. Porubcová: – práve tam smeruje tento krok.  

 PhDr. PaedDr. Novotná: - skonštatovala, že tieto riešenia sú  

 vhodné a prijateľné, nakoľko študenti odchádzajú do iných  

 krajov a verí, že TSK bude pokračovať v takýchto aktivitách aj 

 pre iné odbory, aby študenti zostali v kraji.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 33-ZA, 1-SA ZDRŽAL  

    HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad- 

    nutí dňa 26.03.2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  návrh 

    na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8,  

    Prievidza, do siete škôl a školských zariadení SR, v zmysle  

    predloženého návrhu.  
 

         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 32-ZA, 5-NEHLASOVA- 

    LI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018  

    prerokovalo a  z r u š i l o  uznesenie Z TSK číslo 559/2017  

    zo dňa 25.09.2017, v zmysle predloženého návrhu.  

    K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 60/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

7. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Kde  
    budu doma" v rámci programu Erasmus+ realizovanom Gymnáziom  

    Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou,  

    so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.   

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

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.      

Ing. Hilčíková: - projekt realizuje Gymnázium J. Jesenského, 

Bánovce nad Bebravou. Ako rozpočtová organizácia nedisponuje 

fin. prostriedkami na predfinancovanie záverečnej platby, preto 

požiadala zriaďovateľa o poskytnutie čiastky, ktorú 

po zúčtovaní projektu poukáže naspäť TSK.  
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     Na základe výsledku hlasovania č. 20: 31-ZA, 6-NEHLASOVA- 

    LI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o - poskytnutie finančných  

    prostriedkov Gymnáziu Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou,  

    na úhradu záverečnej platby projektu „Kde budu doma“, v rámci  

    programu Erasmus+, v zmysle predloženého návrhu,  

- ako aj poukázanie poskytnutých fin. prostriedkov TSK Gymná-  

ziom Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou, do 15 pracovných 

dní od prijatia záverečnej platby z Národnej agentúry programu 

Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 61/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

8. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Gymnáziu 
    Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16,  

   Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza. 

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

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

 Ing. Hilčíková: - poslanecký klub Nezávislých poslancov  

 v januári 2018 navrhol zmenu v Rade školy pri Gymnáziu V. B.  

 Nedožerského v Prievidzi - miesto MUDr. Márie Šramkovej,  

 poslankyne Z TSK delegovať Ing. Alenu Mikulášovú, dlhoročnú  

 pracovníčku MsÚ PD na úseku školstva. V zmysle zákona pred-  

 kladáme návrh na odvolanie Dr. Šramkovej z Rady školy  

 pri Gymnáziu PD, dňom 31.3.2018, a návrh na delegovanie Ing.  

 Mikulášovej, vedúcej odd. správy a ekonomiky odboru školstva  

 MsÚ PD do Rady školy pri Gymnáziu Prievidza, dňom 1.4.2018.  

 doc. PaedDr. Božik, PhD.: - požiadal o akceptovanie rozhod-  

 nutia poslaneckého klubu, aj pri hlasovaní, nakoľko náš klub  

 rešpektoval nominácie ostatných poslaneckých klubov.  

 doc. MUDr. Bielik, CSc.: - spýtal sa na správnosť – Vavrinec  

 Benedikti z Nedožier, alebo Vavrinec Benedikt Nedožerský.  

 PaedDr. Porubcová: - oficiálny názov gymnázia je Vavrinca  

 Benedikta Nedožerského. Nemá problém s tým, kto bude v Rade  

 školy. Robíme veci prehľadne a môžete sa na to pozrieť.  

 Mgr. Smatana: - uvítal požiadavku p. Božika na akceptovanie  

 návrhu klubu Nezávislých. Požiadal o vysvetlenie, prečo  

 na všeobecno-vzdelávacej škole neobsadíme miesto poslancom TSK,  

 ale pracovníčkou MsÚ v danom meste, čo je iná úroveň samo- 

 správy.  

 doc. PaedDr. Božik, PhD.: - máme všeobecno-vzdelávacie školy, 

 kde nie je v Rade školy poslanec, napr. na Myjave je  

 primátorka mesta Brezová. Pôvodný zámer bol, aby tam bola  

 poslankyňa, ale návrh nebol akceptovaný, preto sme hľadali  

 cestu, aby návrh akceptovaný bol.  

 RNDr. Beňová: - kandidovala za Nezávislých poslancov v okrese  

 Prievidza a vo volebnom programe sme mali zvýšenie odbornosti  

 v Radách škôl, čo je v súlade s politikou kvality, ktorú hlása 

 TSK. V Rade školy gymnázia nie je človek, ktorý ovláda proble- 
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 matiku školstva. Preto sme navrhli p. Mikulášovú. 

 Mgr. Smatana: - spýtal sa, kým nebol akceptovaný návrh na po- 

 slankyňu v Rade školy. 

 Ing. Bagin: - ako bývalého predsedu K-školstva ste ma nepre- 

 svedčili. Poďakoval p. Smatanovi za filozofiu minulého  

 obdobia. K Myjave to nie je korektné, sú tam len dvaja po- 

 slanci. Mrzí ho to, ale zdrží sa hlasovania.  

 doc. PaedDr. Božik, PhD.: - pôvodný návrh za klub Nezávislých 

 bola p. Beňová, ktorá nebola akceptovaná na porade predsedov  

 poslaneckých klubov. Preto klub Nezávislých našiel alternáciu  

 p. Beňovej za p. Šramkovú, ktorá požiadala, aby bola časom  

 uvoľnená. Na Myjave môže byť tiež poslanec. Medzi regionálnou  

 a miestnou samosprávou nie je veľký rozdiel. Naše mesto  

 podporuje aktivity stred. škôl, hoci nie sme zriaďovateľmi,  

 keby mesto chcelo, má právo delegovať. Naše mesto má zastúpe- 

 nie v radách škôl.  

 Ing. Matejka: – súhlasil s p. Smatanom, vytvárame precedens.  

 V Prievidzi máme najviac poslancov, ktorí by mohli byť  

 v stredných školách, je to pozícia pre poslanca, ako poslanci  

 sme aj vo viacerých Radách škôl.  

 PhDr. Škultéty: – pán podpredseda Božik povedal, že náš prvý  

 nominant z radov poslancov nebol akceptovaný. Ak neprejde  

 tento návrh, budeme trvať na pôvodnej nominácii. Je právom  

 zastupiteľstva nominovať kohokoľvek, poslanec nie je podmienka. 

 Ing. Žiak: - v Prievidzi je nás 11 poslancov na menej škôl,  

 nemá zmysel delegovať neposlanca. Je ochotný vymeniť sa  

 v Rade školy. 

 Ing. Trstenský: - v zmysle Rokovacieho poriadku požiadal  

 o písomné predkladanie nových návrhov.  

 Mgr. Ďureje, PhD.: - predstavil p. Mikulášovú z MsÚ Prievidza.  

 Má vyše 20-ročné skúsenosti v oblasti samosprávy školstva. Táto  

 škola odborníka v Rade školy potrebuje. Po správe hlavného  

 kontrolóra vystúpil so závažnými informáciami, aby priniesol  

 riešenie. Je treba odborného člena v Rade školy. P. Mikulášová  

 nie je v žiadnej politickej strane. Nie je nikde dané, že má  

 byť členom Rady školy poslanec alebo politik, toto rieši zákon  

 596. Prievidza má najväčší počet poslancov, ale chceme mať  

 najlepšie školy. Mrzelo by ho, keby sme neodsúhlasili odbor- 

 níka. Predošlý návrh bol problém, nakoľko je riaditeľka konku- 

 renčnej školy. Aj napriek tomu môže byť aj v konkurenčnej Rade  

 školy. Treba sa držať zákona, ktorý nehovorí, že to musí byť  

 poslanec.  

 PaedDr. Porubcová: - jej to nevadí, ale vy ste povedal, prečo  

 p. Beňová nie je v Rade školy gymnázia. V našom meste súťažíme  

 o toho istého žiaka. Pani Mikulášovú pozná, člen Rady školy  

 nehovorí do VO, súťaž osobne nepripravovala, ani sa nezúčast-  

 ňovala, bola iba členom komisie. Bol tam externý odborník  

 a zamestnanci odboru investícií. Žiaden člen Rady školy do VO  

 nemôže hovoriť. Členstvo p. Beňovej v Rade školy vidia  

 kolegovia ako konkurenciu. Trvá na tom, aby to bolo korektné. 

 Nie je zodpovedná za názory kolegov.  

 Mgr. Ďureje, PhD.: - ak je jedno, kto bude v Rade školy, tak je  

 tiež jedno, či tam bude p. Mikulášová, resp. odborný človek,  

 neposlanec.  
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 RNDr. Beňová: - chápe argument p. Porubcovej, že súťažíme  

 o toho istého žiaka, čo akceptovala a pripravili sme náhradnú  

 voľbu. Bola to súčasť nášho voleb. programu. Ak p. riaditeľka  

 súhlasí s nomináciou, požiadala kolegov o podporu.  

 doc. PaedDr. Božik, PhD.: - chystá sa novela Rokovacieho  

 poriadku. Zastal sa p. podpredsedníčky, VO nebolo pod jej  

 kuratelou. Nikdy sa nestalo, že by si kluby rozporovali návrh. 

 doc. MUDr. Bielik, CSc.: - uviedol podobenstvo z medicíny. Ak  

 má pacienta, ktorý má viac problémov, sústredí sa na hlavný  

 problém. Máme tu proces, ktorý bol validizovaný. Ak sa schváli  

 nominácia, v Rade školy bude všeobecne akceptovaný odborník.  

 Ing. Matejka: - p. Žiak sa ponúkol na výmenu v Rade školy,  

 navrhol p. Žiaka na delegovanie do Rady školy Gymnázia V. B.   

 Nedožerského v Prievidzi, čo odovzdá aj písomne.  

 doc. PaedDr. Božik, PhD.: - to čo sa udialo, je načasované. 

 Menia sa tu pomery, miesto patrí klubu Nezávislých. Je to  

 precedens, ktorý sa neudial celé roky. Zvažuje stiahnutie  

 návrhu, poradíme sa v klube, a vrátime sa k p. Beňovej.  

 Požiadavka na poslanca už vtedy mohla byť akceptovaná.  

 Mgr. Ďureje, PhD.: - je zvedavý, kto bude ako hlasovať.  

 doc. MUDr. Bielik, CSc.: - vyzval kolegu, aby stiahol návrh  

 na hlasovanie a ponechať pôvodný plán.  

 p. Dvonč: - navrhol, aby si náš klub urobil poradu pred hla- 

 sovaním.  

 Ing. Trstenský: – podľa Rokovacieho poriadku na návrh p. Dvonča  

 môže prerušiť rokovanie. Požiadal o návrhu hlasovať.  

 

      Na základe výsledku hlasovania č. 21: 34-ZA, 3-NEHLASOVA- 

 LI, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o  predložený návrh  

 na vyhlásenie 10 minútovej prestávky v rokovaní, na stretnutie  

 poslaneckých klubov k tejto otázke.  

 

    ----------------------- 

 

    Ing. Žiak: - na apel p. predsedníčky klubu požiadal p. Matejku  

    o stiahnutie návrhu na jeho nomináciu v Rade školy Gymnázia  

    Prievidza.  

    Ing. Matejka: – stiahol svoj návrh. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - váži si gesto poslaneckého klubu  

    pravicovej koalície. Dohodli sme sa, že budeme hlasovať o pô-  

    vodnom návrhu ako bol predložený Ing. Hilčíkovou. Poslanecký  

    klub pravicovej koalície podporí našu nomináciu. Poďakoval  

    za ústretovosť klubu.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 22: 33-ZA, 1-PROTI, 2-SA 

ZDRŽALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom 

zasadnutí dňa 26.03.2018 prerokovalo a  o d v o l a l o            

dňom 31. marca 2018 - MUDr. Máriu Šramkovú, PhD. – z Rady školy 

pri Gymnáziu V. B. Nedožerského, Prievidza  a zároveň  d e l e– 

    g o v a l o  dňom 01. apríla 2018 - Ing. Alenu Mikulášovú –  

    do Rady školy pri Gymnáziu V. B. Nedožerského, Prievidza. 

    K uvedenému bolo prijaté  
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       U z n e s e n i e  číslo 62/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

    Ing. Trstenský: - s ospravedlnením dodatočne predstavil Ing.  

    Mareka Briestenského, ktorý sa z poverenia p. predsedu TSK Ing.  

    Bašku stal povereným riaditeľom Úradu TSK.  

 

 

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci  
pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín   

spojmi prímestskej autobusovej dopravy.       

    Predkladal: Mgr. Radovan Hladký–pover. riadením odb. dopravy  

  

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

    Mgr. Hladký: - materiál prerokovala Komisia dopravy a Komisia  

    finančná. Vzhľadom na rozdielnosť tarify MHD a prímestskej  

    dopravy bola realizovaná preprava počas skúšobného obdobia,  

    bez nároku TSK na prípadnú refundáciu úbytku tržieb cestov- 

    ného. Predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o spolupráci je pre- 

    dĺženie skúšobného obdobia do 30.6.2018, s nárokom TSK  

    na prípadnú refundáciu úbytku tržieb cestovného. Po skončení  

    skúšobnej doby si zmluvné strany dohodnú podmienky náhrady  

    úbytku tržieb cestovného v prospech TSK alebo mesta Trenčín,  

    v ďalšom dodatku ku zmluve.  

    Ing. Mičega: - MsZ v Trenčíne už dodatok schválilo, podpora  

    mesta je.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 23: 36-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Dodatok č. 1 k Zmluve  

    o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území  

    mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy,  

    v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 63/2018 

     (obsah uznesenia viď príloha 

   tejto zápisnice). 

 

 

10. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja  
    za rok 2017.            

    Predkladal: Tomáš Merašický – poslanec Zastupiteľstva TSK 

 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice.   

    p. Merašický: - v mene predsedu Komisie pre udeľovanie Ceny  

    TSK Ing. Richarda Takáča a v jeho zastúpení predniesol materiál.  

    Štatút TSK upravuje udeľovanie verejných uznaní, ktorými sú  

    Cena TSK, udeľovaná zastupiteľstvom, a Cena predsedu, udeľovaná  

    predsedom TSK. TSK každoročne do konca apríla zverejní výzvu 

    na podávanie návrhov na udelenie ocenení, ktoré sa predkladajú 

    do 30.9. príslušného roka. Spravidla sa udeľujú 3 Ceny TSK a 3 

    Ceny predsedu v jednom roku. Cenou TSK je umelecké stvárnenie  
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    dominanty kraja – Trenč. hradu na skalnom brale. Cenu vyrobila  

    SOŠ sklárska L. Rovne. Udelenie Ceny TSK schvaľuje zastupiteľ- 

    stvo, na základe odporučenia Komisie pre udeľovanie Ceny TSK.  

    V minulom roku reagovalo na výzvu 32 navrhovateľov, ktorí na- 

    vrhli 36 laureátov. Nakoľko sa po voľbách v roku 2017 zmenilo  

    zloženie zastupiteľstva, komisiu bolo možné zostaviť až po IV.  

    zasadnutí zastupiteľstva v januári 2018, kedy boli menovaní  

    podpredsedovia TSK, ktorí sú členmi komisie. Komisia na zasad- 

    nutí dňa 2.3.2018 odporučila mimoriadne udeliť 4 ocenenia – 3  

    jednotlivcom a 1 kolektívu. Ocenenia budú slávnostne odovzdané 

    na Z TSK 14.5.2018. Komisia odporučila udeliť verejné uznanie 

    za rok 2017: 

    - Michalovi DOBIAŠOVI, nar. v Handlovej; za mimoriadny prínos  

      v oblasti reprezentácie regiónu Prievidza  

    - Rudolfovi DOBIÁŠOVI, nar. v Trenčianskej Teplej – Dobrej;  

      za mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby  

    - Márii Jane JABLONSKEJ, nar. vo Svätom Jakube; za výnimočné  

      a dlhoročné pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej  

      organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne   

    - kolektívu Hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP v Pov. 

      Bystrici so vznikom v roku 1987; za výnimočné zásluhy  

      v oblasti darcovstva krvi v považsko-bystrickom regióne. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 24: 37-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2018 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  udelenie Ceny TSK za rok 2017 menovaným  

    v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 64/2018 

    (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

11. Návrh na schválenie Transformačného plánu DSS Adamovské  
    Kochanovce.            

    Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg.rozvoja 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Lamačková: - bol spracovaný ako záväzná príloha k žiadosti  

    o NFP a podklad pre transformáciu zariadenia soc. služieb.  

    Projekt je pripravovaný v súlade s Národnými prioritami  

    rozvoja soc. služieb SR na roky 2015-2020 a investičnou  

    stratégiou kraja. Bude financovaný z prostriedkov Európskeho  

    fondu RR v rámci IROP. V rámci transformácie zariadenia  

    z inštitucionálnej formy na komunitnú plánujeme zariadenie  

    umiestniť do 5 lokalít, s max. počtom 12 klientov v jednej  

    lokalite. Materiál je strategický dokument, ktorý určuje ciele  

    a postupnosť krokov v procese transformácie zariadenia.  

    Materiál bol postúpený na posúdenie Centru na podporu dein- 

    štitucionalizácie.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 37-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018 prerokovalo  

    a  s c h v á l i l o  Transformačný plán DSS Adamovské Kocha-  
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    novce, v prijatom   

 

          U z n e s e n í  číslo 65/2018 

    (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

12. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný      
    finančný príspevok v rámci IROP a OP Interreg V-A.   _ 

    Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg. rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
  finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

  "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu  

  s praxou spája" (Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

  ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín).     

 

       Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

       Ing. Lamačková: - predniesla návrhy 3 projektov, prvé 2 sú 

       z IROP 2014-2020, podpora odborného vzdelávania na stredných 

       školách. Zastupiteľstvo schválilo predloženie už 16 takýchto  

       žiadostí. Prvý projekt je zameraný na rekonštrukciu a moder- 

       nizáciu školského zariadenia Gastrocentrum - strediska prak- 

       tického vyučovania SOŠ OS Trenčín. Na projekt bola vydaná  

       pozitívna hodnotiaca správa, realizácia sa predpokladá  

       v roku 2019.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 26: 36-ZA, 1-NEHLASO- 

       VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018  

       prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie ŽoNFP za účelom 

       realizácie projektu „Obslúžime aj anglického kráľa – škola,  

       ktorá teóriu s praxou spája“, vrátane spolufinancovania 

       projektu, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo  

       prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 66/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
      finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

      "Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných  

      technických odborov" (SOŠ, Športová 675, Stará Turá).  

 

      Písomný  materiál je prílohou zápisnice.  

      Ing. Lamačková: - uvedený projekt bude realizovaný na SOŠ  

      v Starej Turej, pre zatraktívnenie praktického vyučovania,  

      k čomu bola taktiež vydaná pozitívna hodnotiaca správa. 

      Predpoklad realizácie v roku 2019.  

           Na základe výsledku hlasovania č. 27: 37-ZA, Zastupi- 

      teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018 prerokovalo  

      a  s ch v á l i l o  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie  

      projektu „Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite ná- 
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      ročných technických odborov““, vrátane spolufinancovania pro- 

      jektu, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 67/2018 

    (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
       finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A  

       Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 s názvom  

       „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“.  

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

  Ing. Lamačková: - ide o partnerský projekt realizovaný TSK  

  v rámci programu Interreg V-A, spolu so Správou a údržbou  

  silnic JMK, p. o., zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. 

  II/499 od Brezovej po hranicu s ČR, v dĺžke 4,43 km, s rea-  

  lizáciou v roku 2019. 

   

            Na základe výsledku hlasovania č. 28: 37-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018 prerokovalo  

       a  s ch v á l i l o  predloženie ŽoNFP v rámci programu  

       Interreg V-A SK-CZ za účelom realizácie projektu „Zlepšenie  

       dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“, ktorého pred- 

           kladateľom je TSK, vrátane spolufinancovania, v zmysle  

           predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 68/2018 

    (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

d) Stanovisko Zastupiteľstva TSK k zamietavému postoju Mini- 

sterstva obrany SR k prevodu nehnuteľnosti – Posádkového 

klubu v Trenčíne na krajskú samosprávu.    __       

Predkladal: PhDr. Štefan Škultéty – poslanec Z TSK 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       PhDr. Škultéty: - je v záujme viacerých poslancov podporiť  

       TSK pre získanie do vlastníctva objektu býv. Okruhového domu  

       armády, k čomu sme dostali zamietavé stanovisko ministra  

       obrany aj napriek tomu, že budova nie je využívaná a chátra.  

       Je to šanca na revitalizáciu objektu z fondov EU, pre využi- 

       tie verejnosti aj MO SR. Predniesol návrh na uznesenie, aby 

       ministerstvo prehodnotilo svoje stanovisko: 

            Zastupiteľstvo TSK  - v í t a  a  p o d p o r u j e   

       model centralizovanej podpory kultúrneho a kreatívneho  

       priemyslu, ktorý ponúka široké portfólio odvetví, od kul- 

       túrneho dedičstva cez scénické umenie, literatúru, médiá až  

       po dizajn, prípadne reklamu. Projekt tohto centra musí byť  

       realizovaný výlučne vo verejných budovách a na území kraj- 

       ského mesta a bude primárne financovaný z fondov EÚ v rámci 

       IROP, Prioritná os 3. Chátrajúca budova bývalého Okruhového  
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       domu armády v Trenčíne (dnes Posádkový klub) je ideálnym  

       priestorom na realizáciu tohto zámeru. V y j a d r u j e   

       sklamanie nad záporným stanoviskom Ministerstva obrany SR  

       k prevodu tejto nehnuteľnosti na samosprávny kraj, a  

       o b r a c i a  sa na Ministerstvo obrany SR, aby prehodno- 

       tilo svoje stanovisko, a spoločnými silami sme našli rieše-  

       nie v záujme všetkých zainteresovaných strán, vrátane kul- 

       túrnej a podnikateľskej obce v Trenčianskom kraji.  

        

       PaedDr. Porubcová: - náš poslanecký klub podporí návrh.  

       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - bol by rád, aby bolo znenie  

       uznesenia zaslané aj ako otvorený list ministrovi obrany.  

       Ing. Mičega: - podporil návrh p. Škultétyho. Budova sa 

       nevyužíva, chátra. Objekt je v centre a ak nebudeme úspešní  

       s financiami, bude treba hľadať pre CKKP iný priestor v inej  

       lokalite, čo môže vyvolať aj zmenu UP. Podporil otvorený 

       list MO SR. Ak sa podarí budovu zachrániť, ušetríme aj  

       financie, ak nie, bude zmarená možnosť investície. 

       Ing. Trstenský: – je to spoločný záujem mesta aj TSK, mala  

       by byť spolupráca oboch. Predniesol návrh na uznesenie. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 29: 37-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018 prerokovalo  

       a  s ch v á l i l o  predložený návrh v prijatom   

        

          U z n e s e n í  číslo 69/2018 

    (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

13. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte     
"Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka"  

v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika 2014-2020.        _ 

Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg.rozvoja 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

     Ing. Lamačková: - dohoda je povinnou prílohou žiadosti o NFP  

     z programu Interreg V-A, predmetom dohody je zlepšenie doprav- 

     nej dostupnosti Myjavska a Horňácka. Definuje povinnosti  

     partnerov, kde je TSK vedúci partner.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 30: 37-ZA, Zastupiteľ- 

     stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018 prerokovalo a 

     s ch v á l i l o  uzavretie Dohody o spolupráci partnerov  

     na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika  

     – Česká republika s názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti  

     Myjavska a Horňácka“, v prijatom   

        

          U z n e s e n í  číslo 70/2018 

    (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 
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14. Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci envi-  
ronmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2017. __ 

      Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg.rozvoja 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Ing. Lamačková: - grantový program prešiel menšími zmenami.  

      Nové VZN zmenilo niektoré body v oprávnenosti, pristúpili sme  

      k certifikácii prírodných záhrad. Z celkového počtu 58 žia- 

      dostí splnilo podmienky 39, schválených bolo 27 žiadostí  

      v sume vyše 40 tis. eur. Všetky organizácie predložili aj  

      vyúčtovanie dotácií, až na ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves, ktorá  

      nedodržala termín, čo posudzuje právne odd. TSK.  

        

           Na základe výsledku hlasovania č. 31: 34-ZA, 2-NEHLASO- 

      VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.03.2018  

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

      správu o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho  

      grantového programu Zelené oči v roku 2017, v prijatom  

        

          U z n e s e n í  číslo 71/2018 

    (obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

       

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     
 

    p. Halabrín: - interpeláciu na p. predsedu odovzdal písomne  

    p. riaditeľovi s fotodokumentáciou, a požiadal o vysvetlenie 

    k NsP Myjava a zámene majetku mesta s TSK, ktorý riešime 4  

    roky. Pošle to všetkým poslancom, ako aj odpoveď od p.  

    predsedu.  
 

    Mgr. Ďureje, PhD.: - predniesol 2 interpelácie.  

    1. Od p. Macháčkovej, poslankyne NR SR dostal informáciu, že  

    zajtra bude na Úrade vlády pre investície stretnutie pracovnej 

    skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná  

    Nitra. Spýtal sa, či zastupujú TSK v prac. skupine aj poslanci.  

    Ak áno, ako bol robený výber, nakoľko ako člen Komisie RR a CR 

    tam nie je. Otázky sú v interpelácii.   

    2. Spýtal sa, v akom stave je zámer - externá manažérska zmluva  

    na nemocnice v ZP TSK – NsP Bojnice, aké kroky boli urobené  

    od januára 2017 do marca a aké sa pripravujú.  

    Ing. Trstenský: – požiadal o odovzdanie interpelácií v písomnej  

    forme, aby mohol p. predseda odpovedať do 30 dní. Pán predseda  

    má veľký záujem, aby sa horná Nitra rozvíjala po útlme baníctva.  

    Bude ešte veľa príležitostí spýtať sa na reálne zámery. Proces  

    treba začať. Zdravotníctvo je prioritou, investície išli aj  

    do NsP Bojnice.  
 

    PhDr. PaedDr. Novotná: - predniesla 3 interpelácie.  

1. na základe požiadavky Obvodnej poľovníckej komory požiadala 
o prehodnotenie nutnosti osadiť na úseku cesty I/9 Svinná- 

Bánovce v oboch smeroch dopravnú značku „Pozor zver“, kde 

dochádza k častým nehodám, a od marca za minulý rok došlo asi 

k 40 stretom s lesnou zverou.  
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2. Požiadala o riešenie problému financovania malých gymnázií 
prostredníctvom normatívov, nakoľko po zverejnení tohtoročných 

normatívov zostali vedenia malých gymnázií znepokojené. Už 

v minulom roku museli byť dofinancované z prostriedkov kraja 

a zamestnanci nedostali žiadnu koncoročnú odmenu. Z daných 

normatívov nebudú schopné financovať chod školy v budúcom roku, 

prikladá aj porovnanie financovania v Gymnáziu Bánovce.  

3. Požiadala o vyčistenie parkoviska odstavnej plochy pri ceste  
I/9 pri motoreste Delta Svinná, kde je kopa odpadu. Cesta je 

v správe IVSC Žilina, ale ľudia si myslia, že to je naša cesta. 

Požiadala, aby kraj upozornil správcu na odstránenie neporiad-

ku, kde chýbajú aj smetné koše.  

    Ing. Trstenský: – požiadal o písomné odovzdanie interpelácií  

    p. Hájkovej. Osadenie dopravných značiek zabezpečí odbor  

    dopravy spolu so SC TSK, p. Hladký a p. Karkuš sú prítomní.  

    Ing. Hilčíková bude informovať o financovaní, a vyčistenie  

    parkoviska bude v odpovedi na interpeláciu.  
 

    MUDr. Šramková, PhD.: - predniesla 2 interpelácie:  

1. na podnet občanov a zástupcov obcí okolo cesty smrti z Novák 
do Trenčína má informácie o výstavbe rýchlostnej cesty R2, 

ktorá sa má začať v roku 2030-2035, a nespadá do kompetencie 

TSK, ale TSK v diskusiách vystupuje ako regionálny garant pri-

pravovaných investícií v našom regióne, preto sa obracia na p. 

predsedu, ako chceme prispieť k urýchlenej výstavbe R2, aké 

kroky plánujeme vo veci výstavby ďalších úsekov R2 v roku 2018, 

alebo je známy iný termín. Občania žiadajú o intervenciu p. 

predsedu na vyšších kruhoch, aspoň o vybudovanie pomocných, 

odbočovacích pruhov pri Nitrianskych Sučanoch, nakoľko od havá- 

rie ošetrovateliek bolo ďalších 5 havárií a 28 úmrtí za posled-

ných 20 rokov.   

2. Na základe výziev pracovísk NsP Bojnice, ktorí musia náhle  
stavy s následným operačným riešením okamžite konzultovať  

    s klinikou a žiadať o urgentnú operáciu v systéme PAX, čo je  

    veľmi problémové. Najpoužívanejší na Slovensku je TomoCon PACS,  

    o ktorý máme záujem a požiadala o doplnenie do rozpočtu za 72  

    tis. eur. Vysvetlila, že súčasný systém IMPAX nie je štandardne  

    na Slovensku používaný a neumožňuje posielať snímky na praco-  

    viská ku konzultácii na klinike. Je to možné len cestou e- 

    mailu, kde sa zo 60 snímok dajú odoslať len 3-4, pričom údaje  

    sa môžu dostať tam, kde sa nemajú. Je možná aj rekonštrukcia  

    súčasného Paxu, ale licencia by stála viac než polovicu ceny  

    ako za nový TomoCon PACS. Požiadala o zaradenie nového systému  

    na verejné obstarávanie v rámci TSK, čo sme žiadali aj minulý  

    rok.  

    Ing. Trstenský: – podrobné informácie podá p. predseda.  

    Na májovom zasadnutí bude aj zmena rozpočtu, požiadal písomne  

    odovzdať interpelácie.  
 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - nakoľko Diskusia stále nie je  

    súčasťou program, predniesol informácie v rámci Interpelá- 

    cií, ktoré budú po novele Rokovacieho poriadku štandardne  

    prerokovávané. Poďakoval p. predsedajúcemu za zvládanie  

    dnešného rokovania. Je sklamaný, že participatívny rozpočet  

    v okresoch PU, PB a PD zaznamenal nulový záujem. Prostried- 
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    ky možno získať hlasovaním občanov, uzávierka je do konca  

    tohto týždňa. Požiadal o osvetu vo svojich voleb. obvodoch.  

    Aj ostatné okresy môžu podávať projekty, max. 5 do výšky  

    2200 eur. Bola dohoda s p. predsedom, že budúci rok chceme  

    navýšiť objem prostriedkov na tento účel. Vyzval využiť túto  

    šancu získať verejné fin. prostriedky v rámci kraja.  

         Otvoril tému, že po 9. apríli sa zídeme na mimoriadnom  

    zastupiteľstve k otázke UP VUC TK. Dnes na porade vedúcich  

    odborov navrhol, aby sme neriešili problémy zdravotníctva  

    jednotlivo, ale v júni na mimoriadnom zastupiteľstve k situ-  

    ácii v zdravotníctve na území TSK. Ak sa vieme stretnúť  

    k územnému plánu a hornej Nitre, zdravotníctvo je najvážnejšou  

    potrebou občanov kraja. Do 10 rokov budeme mať veľké problémy  

    s nedostatkom lekárov. Bude žiadať p. predsedu, aby sme  

    pozvali na rokovanie p. ministerku zdravotníctva k stavu   

    nemocníc, o koľko sa znížil počet lôžok, aký je vekový priemer 

    všeobecných lekárov, pediatrov, aký je stav špecialistov.  

    Nemôžeme mať lekárov v dôchodkovom veku, ak nefunguje rezi- 

    denčný program, musia to povedať z ministerstva, že s regiónmi 

    nepočítajú. V Plus 7 dní bolo uvedené, že gynekologicko- 

    pôrodnícke oddelenia nemocníc s ročným počtom pôrodov 500 al.  

    600 zaniknú. Ak sa k téme nevyjadríme, politická zodpovednosť   

    zostane na nás. Zástupcovia ministerstva by mali prísť na pôdu 

    kraja. Budeme žiadať o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva  

    s jediným bodom – stav zdravotníctva. Posnaží sa, aby na má- 

    jovom rokovaní zastupiteľstva bol predložený nový Rokovací  

    poriadok, a v bode Diskusia mohli odznieť témy, ktoré sú  

    v gescii podpredsedov TSK, a ktorí sú od februára vo funkciách.   

    Ing. Trstenský: - zrejme nebude treba písomnú odpoveď.  
 

    PaedDr. Porubcová: - zvažovala či reagovať na mailové  

    kampane, ktoré vám chodia na jej adresu, článok v Novom čase  

    ukázal, o čo ide. Po prvom zvažovala podanie trestného 

    oznámenia na neznámeho páchateľa, ktorý kampaň organizuje, 

    a ktoré už aj podala. Právnické kancelárie zisťovali moje 

    pochybenie v súťažiach, ktoré nie je. Pán Gecl nie je jej  

    bratranec ani blízka osoba, súťaž na okná bola mimo nej.  

    Celá kauza sa dotýka aj jej rodiny a urobí všetko pre to,  

    aby sa nikto z vás nestal obeťou takéhoto konania. Ak niekto  

    má problém s ňou, nech nezaťahuje do toho inštitúciu, ktorú  

    zastupuje. Bude sa tomu brániť.  
 

    PhDr. Škultéty: - v r. 2015 bol schválený Akčný plán udržateľ- 

    ného energet. rozvoja TSK. Spýtal sa, v akom stave je akčný  

    plán a v akom stave sú EPC projekty.  

    Ing. Trstenský: - odpoveď dostanete v zákonnej lehote.  

 

    RNDr. Beňová: - pre p. predsedu odovzdá písomnú interpeláciu 

    ku kotolni, a žiadosť o vysvetlenie pre p. riaditeľku  

    v zmysle Rokovacieho poriadku, čl. 14, odst. 3 ku zverejňo- 

    vaniu 100% hodnotenia, aby informovala a zistila, kto dal  

    podklad na takéto hodnotenie, čo pri vymáhaní znevýhodňuje  

    vyjednávacie pozície školy.  
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    PhDr. PaedDr. Novotná: - ako predsedníčka Komisie pre ochra- 

    nu verejného záujmu informovala, že do konca marca je  

    potrebné odovzdať majetkové priznania, a doručiť hlavnému  

    kontrolórovi TSK.  
 

    Ing. Mičega: – v januári sa pýtal, či bola na TSK doručená  

    informácia k župnému domu a nezákonnej zmluve na užívanie  

    priestorov. V odpovedi bolo uvedené, že do dňa januárového  

    zastupiteľstva taká informácia nebola. Na MsZ v Trenčíne bola  

    poslancom predložená zmluva o výpožičke priestorov, ktorá  

    neprešla, s výpovednou lehotou 3 mesiace. Myslí si, že múzeum  

    si zaslúži dlhšiu ako 3 mesačnú výpovednú lehotu, preto sa  

    spýtal, či uvažuje TSK o zriadení pracovnej skupiny na dohod- 

    nutie podmienok zmluvy s mestom Trenčín a či už bol predložený  

    nový návrh zmluvy od mesta Trenčín na TSK. Nevie či TSK čaká 

    na odsúhlasenie zmluvy v MsZ Trenčín, alebo naopak. Navrhol  

    zriadiť pracovnú skupinu pre dohodnutie podmienok zmluvy, aby  

    bola schválená.    

    Ing. Trstenský: – požiadal o odovzdanie písomne.  

 

 

16. Záver.             
 

Ing. Trstenský: - na záver poďakoval všetkým za účasť, poslan- 

com za prijatie materiálov a zamestnancom úradu za ich prípra- 

vu.  

V priebehu apríla bude zvolané avizované mimoriadne zasadnutie  

zastupiteľstva ku zmenám a doplnkom Územnému plánu TSK.  

Informoval, že májové zasadnutie Z TSK je plánované na 14.5.  

2018, komisie budú zasadať od 23.4. a Rada predsedov komisií  

zasadne 30.4.2018. So želaním príjemných veľkonočných  

sviatkov rokovanie ukončil.  

 

 

Trenčín,  3. 4. 2018 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 I. overovateľ: Erich DVONČ, v.r.  

                 

II. overovateľ: Ing. Juraj MALÁŇ, v.r.  

 

 

Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.  

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


