
Z á p i s n i c a 

z XX. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26. 9. 2016 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice 
    a programu rokovania).  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  
 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIX.  

    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 2016.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    ___ 

    Predkladá: Mgr. Žitňanský, LL.M.– vedúci odd. práv.,SM a VO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
   nehnuteľného majetku v k. ú. Horné Bzince, zapísaného  

   na LV č. 980 a  súťažných podmienok  obchodnej verejnej  

   súťaže. 

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
       nehnuteľného majetku v k. ú. Nitrianske Rudno,  

       zapísaného na LV č. 961 a súťažných podmienok obchodnej  

       verejnej súťaže.     

    c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra KN-C parc.č. 2814/1 k.ú. Prievidza v prospech  

       manželov Gorných. 
 

 5. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Mgr. Žitňanský, LL.M.– vedúci odd. práv.,SM a VO 
 

 6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.  

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 
 

 7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

    zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  

    TSK._             

    Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odboru zdrav.a SP        

    a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine   

   Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, 915 01  

   Nové Mesto nad Váhom, Bernolákova č. 14/604.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine  

   Domov sociálnych služieb - Púchov–Nosice, 020 01 Púchov- 

   Nosice 57. 
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 8. Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.          

    Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odboru zdrav.a SP 
 

 9. Návrh na schválenie dokumentu: „Koncepcia rozvoja sociálnych  

    služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020“.     

    Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odboru zdrav.a SP 
 

10. Návrhy na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja. 

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

11. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva  

    v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“.  

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

12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-  

    skeho samosprávneho kraja č. 28/2016 o počte tried prvého  

    ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé  

    študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte 

    spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  

    príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné  

    odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2017/2018. 

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

13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-  

    skeho samosprávneho kraja č. 29/2016, ktorým sa mení  

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

    nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške  

    nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu      

    žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej  

    školskej jedálni a určení podmienok úhrady  

    týchto príspevkov.  

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

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  

    Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Vá-       

    hom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

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

15. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do Rád škôl.   ____ 

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

    a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

       pri Strednej odbornej škole, Námestie SNP 5, Partizánske,  

       so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.  

    b) Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy 

       pri Strednej odbornej škole sklárskej, Súhradka 193,  

       Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické  

       Rovne.  
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16. Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry.     

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 
 

17. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskytnutie  

    dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra  

    Slovenskej republiky.   

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 
 

18. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A  

    Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.    

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-  
vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 s názvom „Společné odborné  

vzdělávaní ve středních odborných školách pro rozvoj 

strojírenské praxe". 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 
vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 s názvom „Vzdelávať  

pre budúcnosť Edu4Future". 
 

19. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte  

    v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká  

    republika. 

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

20. Návrh Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  
 

21. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisií Zastupiteľ- 

    stva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

22. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2015.  

    Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská – výkonná riaditeľka KOCR 
 

23. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

24. 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 XX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných.  

    Už po piatykrát môže verejnosť sledovať dnešné  

    zasadnutie naživo na webovom sídle TSK, kde sú zverejnené aj  

    záznamy z predošlých rokovaní. Oznámil neprítomných  
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    poslancov, ktorí sa vopred ospravedlnili: Ing. Halinárová, 

    JUDr. Macháčková, PaedDr. Porubcová, MUDr. Hemza, MUDr.  

    Cíbik a Ing. Chochlík. Neskôr majú prísť Mgr. Michalec,  

    PaedDr. Kubičár a doc. PaedDr. Božik, PhD.. Zatiaľ  

    neprítomný je PhDr. Škultéty. 

 

         Skonštatoval, že z celkového počtu 45 poslancov bolo  

    v úvode rokovania prítomných 35 poslancov.   

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli  

    navrhnutí:  

       I.  overovateľ: PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ  

       II. overovateľ: RSDr. Ján CIPOV. 

     

    Všetky materiály boli zverejnené v knižnici poslancov a na  

    webovom sídle TSK, a vopred prerokované v komisiách, okrem  

    materiálu v bode: 

    17. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt- 

        nutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva  

        vnútra Slovenskej republiky,  

    ktorý bol predložený až na Radu predsedov komisií, pre dopra-  

    covanie materiálu, nakoľko výzva bola zverejnená neskôr.      

    Požiadal o schválenie, aby sme mohli požiadať ministerstvo 

    o dotáciu.  

 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli  

    navrhnutí:  

       I.  overovateľ: PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ  

       II. overovateľ: RSDr. Ján CIPOV.  

     

    Pred prvým hlasovaním bolo prítomných 35 poslancov, čím je  

    zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 1: 35-ZA, Zastupi-  

    teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.9.2016 prerokovalo a  

    s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice podľa predloženého  

    návrhu.                            (viď uznesenie č. 392/A) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli        

    za skrutátorov určení: - Mgr. Veronika Rezáková a Mgr.  

    Patrik Štrbák.   

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 36-ZA, Zastupi-  

    teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.9.2016 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  program dnešného XX. zasadnutia  

    podľa pozvánky. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

  

          U z n e s e n i e  číslo 392/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIX.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na minulom zasadnutí bolo prijatých 20  

    uznesení, bez ukladacej povinnosti, týkajucich sa prebytoč-  

    ného majetku. Darí sa plniť plán príjmov z predaja majetku, 

    ale málo z celkového objemu, preto budeme musieť v spoluprá-  

    ci s verejnou správou náklady na udržiavanie prebytočného  

    majetku eliminovať.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 35-ZA, 2-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. septem- 

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

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIX. zasadnutí 

    Zastupiteľstva TSK, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 393/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

  3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.________  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - predloženej správe predchádzala kontrola  

    na úrade, ktorá bola bez zistení. Za sledované obdobie bolo  

    evidovaných 16 sťažností, z toho 6 odstúpených mimo TSK, 7  

    odložených pre nesplnenie náležitostí a 2 preklasifikované  

    na podnet. 1 sťažnosť bola odložená pre doplnenie náleži-  

    tostí. Petícií bolo prijatých 5, u 4 petícií boli vyzvaní  

    zástupcovia na doplnenie, 2 aj napriek tomu boli neopod-  

    statnené, 1 zostala neukončená. Opatrenia neboli prijaté.  

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2016 preroko-  

    valo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu o kontrole vy- 

    bavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok  

    2016, v prijatom  

     

      U z n e s e n í  číslo 394/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

    Predkladal: Mgr. Žitňanský, LL.M.– vedúci odd. práv.,SM a VO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
   nehnuteľného majetku v k. ú. Horné Bzince, zapísaného  
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   na LV č. 980 a  súťažných podmienok obchodnej verejnej  

   súťaže.            

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o chatu v správe Verejnej  

       knižnice v Trenčíne, ktorá ju nevyužívala, navrhujeme  

       odpredaj ako prebytočný majetok.  

 

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

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. 09. 2016  

       prerokovalo a  s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť  

       nehnuteľného majetku TSK (stavba a pozemky), spôsob  

       odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou obchodnej  

       verejnej súťaže (OVS) a súťažné podmienky OVS na predaj  

       nehnuteľnosti (rekreačné zariadenie Chata alpina) v k. ú.  

       Horné Bzince. K uvedenému bolo prijaté 

  

       U z n e s e n i e  číslo 395/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 4. b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       nehnuteľného majetku v k. ú. Nitrianske Rudno, zapísaného 

       na LV č. 961 a súťažných podmienok obchodnej verejnej  

       súťaže.            

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - taktiež ide o schválenie preby-  

       točnosti v k. ú. Nitrianske Rudno - chaty v správe NsP  

       Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá sa nevyužíva.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 36-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 26. 09. 2016 prerokovalo a 

       s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť nehnuteľného majet- 

       ku TSK (stavba a pozemky), spôsob odpredaja uvedeného  

       nehnuteľného majetku formou OVS, a súťažné podmienky OVS  

       na predaj nehnuteľnosti (Rekreačné zariadenie súp. č. 45) 

       v k. ú. Nitrianske Rudno. K uvedenému bolo prijaté      

 

       U z n e s e n i e  číslo 396/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

        

 

 4. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra KN-C parc.č. 2814/1 k.ú. Prievidza v prospech  

       manželov Gorných.           
 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o pozemok v správe CSS  

       Domino Prievidza, vecné bremeno spočíva v uložení kanali-  
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       začnej prípojky, objavenej pri poruche, manželia Gorní  

       požiadali o majetkoprávne vysporiadanie. Navrhujeme  

       schválenie vecného bremena za jednorazovú odplatu, podľa  

       výšky náhrad požadovaných Mestom Prievidza.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 36-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnu-  

       tí dňa 26.09.2016 prerokovalo a  s c h v á l i l o  zria-  

       denie vecného bremena pre Trenčiansky samosprávny kraj  

       so sídlom v Trenčíne, v prospech oprávnených z vecného  

       bremena: Michala Gorného a manželky Viery, podľa predlo-  

       ženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 397/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja._________________________ 

    Predkladal: Mgr. Žitňanský, LL.M.– vedúci odd. práv.,SM a VO 

      

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o novelizáciu zásad schválených  

    v roku 2014, ktoré bolo potrebné upraviť a novelizovať. Pre  

    zvýšenie transparentnosti pri predaji a prenájme majetku sa  

    zavádza čestné vyhlásenie o konflikte záujmov členov komisie  

    pre vyhodnotenie súťaží, a zverejňovanie zápisníc z vyhodno-  

    tenia súťaží na webe TSK.  

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. 09. 2016 prerokovalo a  

    s ch v á l i l o  Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s ma-  

    jetkom TSK, s účinnosťou od 1. októbra 2016. K uvedenému  

    bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 398/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

  6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016._____  

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Ozimová: - v súlade so zákonom o samospráve VUC predlo-  

    žila uvedený materiál. Plnenie bežných príjmov bolo za sle-  

    dované obdobie vo výške 51,66% z rozpočtovanej sumy,  

    s nárastom takmer o 3,3 mil. eur oproti predošlému roku, čo  

    najviac ovplyvnil nárast dane z príjmu FO o 4,6 mil. eur  

    zvýšením prerozdelenia výnosu dane pre samosprávne kraje.   

    Kapitálové príjmy boli plnené na 7,04% a pokles o 193 tis.  
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    eur oproti minulému roku. Bežné výdavky boli čerpané  

    vo výške 46,59% z rozpočtovanej sumy, a nárast o 272 tis.  

    eur oproti minulému roku, hlavne z dôvodu zvýšenia tarifných  

    platov zamestnancov v zmysle platnej legislatívy, vyňatia      

    prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, mesačných splátok  

    dlhu TSK voči ÚVO za pokutu a chyby pri VO budovy TSK,  

    a chyby vo VO projektu Rekonštrukcia kasární Trenč. hradu.   

    Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4,45% z rozpočtova- 

    ného objemu, spôsobené oneskorením implementácie OP v novom  

    programovom období, a v oblasti investícií, kde sa očakáva  

    výraznejšie čerpanie kap. aktív v II. polroku. Materiál bol  

    prerokovaný vo všetkých komisiách zastupiteľstva, aj v Rade  

    predsedov komisií, ktoré odporučili zastupiteľstvu materiál  

    zobrať na vedomie.  

    Mgr. Kaščáková: - zarazilo ju čerpanie kapitálových výdavkov     

    z eurofondov 0,39%, ale rozpočet bol takmer 23 mil. eur.  

    Nakoľko eurofondy nejdú, je odvážne dať do rozpočtu takú  

    sumu. Ak výzvy prídu, sme relatívne dobrí, ale aký je plán B 

    ak sa výzvy neuskutočnia. Ako župa stojíme a padáme na pro- 

    striedkoch z eurofondov. 

    p. predseda: - súhlasí, eurofondy nejdú, môžeme čerpať  

    z dvoch OP – Cezhraničná spolupráca a IROP. Nevieme kedy  

    výzvy pôjdu, ale peniaze neprepadnú. Ak vyjdú výzvy z IROP,  

    reálne financie vyčerpáme budúci rok, kofinancovanie sa bude  

    reálne financovať budúci rok. Rozpočet nepadá na eurofon-  

    doch, máme dostatok vlastných fin. prostriedkov na schválené  

    akcie, na veľké projekty musíme počkať na eurofondy.  

    Mgr. Kaščáková: - všetkým bolo zrejmé, ako sa IROP vyvíja.  

    Vláda vytvorila osobitný úrad s p. Pellegrinim, aby sa to  

    napravilo. Vy sám ste členom vládnej strany, ktorá má na to  

    priamy dosah. Spýtala sa p. predsedu, čo ste urobili, aby sa  

    to zlepšilo, nakoľko nastali evidentné chyby. Výzvy nebudú,  

    lebo nie sú podpísané zmluvy s SO pre IROP, chyby neustále  

    vznikajú. Situácia je zrejmá a bolo treba pre to niečo  

    urobiť, aby fondy bolo možné čerpať.  

    p. predseda: - rokujeme o vyhodnotení príjmov a čerpania  

    výdavkov za I. polrok 2016, rozpočet sme schvaľovali  

    v novembri 2015 a nikto nevedel, že kompetencia CRO  

    (centrálneho riadiaceho orgánu) prejde v apríli na podpred-  

    sedu vlády.  Ak vyjdú výzvy, radi projekty podáme.  

    Ing. Ozimová: - nečakáme len na eurofondy, voľné zdroje sa  

    snažíme pomerovo rozdeliť pre jednotlivé oblasti.  

    Ing. Trstenský: - znovu zopakoval, toto nie je priestor NR  

    SR, ak máte problém s p. predsedom, treba si to vybaviť tam.  

    Čo sa vám podarilo urobiť z fondov v meste Trenčín ako  

    zástupkyni primátora mesta?  

    Mgr. Kaščáková: - z eurofondov, ktoré neboli vyhlásené na  

    roky 2014-2020? Pýtala sa p. Bašku, čo robil na inej úrovni,  

    na ktorú dosah má, aby eurofondy boli spustené. 

    p. predseda: - na toto osobne dosah nemá a ako predseda TSK  

    je zodpovedný za prípravu projektov na výzvy.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: – má dve otázky – k investícii na  

    rekonštrukciu obvodového plášťa na SOŠ Partizánske,  
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    a k plneniu kapitoly 11-Zdravotníctvo, kde je čerpanie na  

    1,79%, ako vyzerá realizácia rekonštrukcie chirurgických 

    sál v Prievidzi. Občanov to zaujíma.  

    p. predseda: - k SOŠ na námestí v Partizánskom boli na  

    zastupiteľstve kolegovia z odboru investícií, povedali možný  

    termín, - výberové konanie na rekonštrukciu chirurgických  

    pavilónov prebieha, potom sa bude reálne investovať.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 9: 35-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom za-  

    sadnutí dňa 26.9.2016 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 2016, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 399/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

    zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti  

    TSK.__            

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

    a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine   

   Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,  

   915 01 Nové Mesto nad Váhom, Bernolákova č. 14/604.   

  

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Štefíková, MPH: - predniesla návrh na schválenie  

   Dodatku č. 6 k ZL CSS Nové Mesto nad Váhom, ktorým  

   navrhujeme k 1.1.2017 zrušenie rehabilitačného strediska  

   s kapacitou 6 miest, a zvýšenie kapacity špecializovaného  

   zariadenia z 18 na 24 miest. Dôvodom je zvýšený záujem  

   o tento druh služby pre klientov s demenciou. Ruší sa  

   týždenná forma soc. služby v časti DSS, ktorá sa neposky- 

   tovala.  

   p. predseda: - je to dobrý krok, 6 voľných miest sme  

   presunuli na sociálnu službu, o ktorú je záujem.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 34-ZA, 4-NE- 

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       26.9.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

       od 01.01.2017 - Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine  

       Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,  

       v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 400/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 7. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine  

       Domov sociálnych služieb - Púchov–Nosice, 020 01 Púchov- 

       Nosice 57.           

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Štefíková, MPH: - Dodatkom č. 3 k ZL DSS Púchov-

Nosice navrhujeme rozšírenie sociálnej služby (celoročnej 

a týždennej) o ambulantnú formu s kapacitou 2 miesta 

k 1.1.2017, nakoľko celková kapacita môže byť len max. 40 

klientov.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 37-ZA, 1-NE- 

       HLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

26.9.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

od 01.01.2017 - Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Domov 

sociálnych služieb Púchov-Nosice, podľa predloženého 

návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

     U z n e s e n i e  číslo 401/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 8. Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.                     

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Štefíková, MPH: - predložila návrh na menovanie 2  

    poverených zamestnancov do funkcie riaditeľa zariadenia  

sociálnych služieb – Ing. Gabrielu Hrončekovú, za riaditeľku 

Domova sociálnych služieb Púchov-Nosice a PhDr. Máriu Janí- 

kovú, za riaditeľku Centra sociálnych služieb Partizánske. 

Obe splnili predpoklady a požiadavky, naštartovali zmeny 

v zariadeniach, svoje stratégie prezentovali na Komisii soc. 

pomoci a zdravotníctva a táto ich odporučila menovať do funk-

cie riaditeľa zariadenia.  

    PhDr. Janíková: - vzdáva sa hlasovania v tomto bode, pre  

    konflikt záujmov.  

    p. predseda: – budeme hlasovať osobitne, o každom návrhu.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 12: 34-ZA, 1-SA ZDR- 

    žAL HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 26.09.2016 prerokovalo a v súlade s § 11 ods.  

    (2) písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších  

    územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom  

    znení  v y m e n o v a l o  od 01.10.2016: 

- Ing. Gabrielu HRONČEKOVÚ - za riaditeľku zariadenia 

sociálnych služieb podľa predloženého návrhu. 

  

         Na základe výsledku hlasovania č. 13: 32-ZA, 1-SA ZDR- 

    žAL HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  
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    zasadnutí dňa 26.09.2016 prerokovalo a v súlade s § 11 ods.  

    (2) písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších  

    územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom  

    znení  v y m e n o v a l o  od 01.10.2016: 

- PhDr. Máriu JANÍKOVÚ - za riaditeľku zariadenia sociál-

nych služieb podľa predloženého návrhu.  

K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 402/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 9. Návrh na schválenie dokumentu: „Koncepcia rozvoja sociálnych  

    služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020“.     

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

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Mgr. Štefíková, MPH: - uviedla predkladaný materiál.  

    Koncepcia je spracovaná v súlade s národnými prioritami  

    rozvoja sociálnych služieb SR na roky 2015-2020, a medziná- 

    rodnými dokumentmi v tejto oblasti, zohľadňuje sociálnu  

    situáciu poskytovania sociálnych služieb v TSK. Pri príprave  

    dokumentu boli použité aj výsledky analytickej štúdie  

    z projektu Sociálne služby bez hraníc, ktorého cieľom boli  

    optimálne sociálne služby na území Zlínskeho a Trenčianskeho 

    kraja. Dokument pozostáva z 2 častí, analytickej a koncep- 

    čnej. Zaznamenali sme trvalý úbytok počtu obyvateľov TSK, 

    pokles obyvateľov v produktívnom veku a nárast obyvateľov  

    v poproduktívnom veku. Okrem starnutia obyvateľstva narastá  

    počet chronických a duševných ochorení. Zvyšuje sa záujem  

    o sociálne služby s celoročnou pobytovou formou. V koncep- 

    čnej časti sú vypracované ciele a priority. Zdôraznila dva  

    dôležité ciele - deinštitucionalizácia a podpora samostat-  

    ného bývania (v DSS Ad. Kochanovce a CSS Pruské), chceme  

    zaviesť nový druh sociálnej služby – včasná intervencia  

    pre dieťa so zdravotným postihnutím do 7 rokov, a jeho  

    rodinu (v CSS Domino Prievidza). Dokument bol zverejnený  

    na webovom sídle TSK, nedostali sme žiadne pripomienky  

    zo strany verejnosti. Materiál bol prerokovaný v príslušných  

    komisiách, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu schváliť.  

    Ing. Máčeková: - nie je proti koncepcii, ale upozornila  

    na najhoršiu situáciu poskytovania sociálnych služieb  

    v okrese Bánovce nad Bebravou. Máme len 4 poskytovateľov,  

    ktorí majú zazmluvnených 123, 7 druhov soc. služieb a ka- 

    pacitu 3,41 na jedného obyvateľa. Poddimenzované sú okresy  

    Bánovce, Púchov a Myjava. Predpokladá sa transformácia  

    zariadení s celoročnou formou na komunitnú starostlivosť.  

    Zariadenie v Bánovciach je určené na riešenie Alzheimerovej  

    choroby a demencie. V okrese máme najviac - 43 obcí, služba  

    je nedostatočná. Požiadala p. predsedu o posilnenie novo-  

    vzniknutých soc. zariadení. Spýtala sa, ako by nám mohol TSK  

    v budúcnosti pomôcť.  
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    p. predseda: - v Bánovciach je najmenej zariadení, ale  

    najhoršie stavy spravuje TSK, v Bánovciach je problém  

    s ľahšími stupňami postihnutia a seniormi, čo je kompetencia 

    miestnych samospráv, t.j. aby riešenie našli obce a mestá 

    pre zariadenia financované zo štátneho rozpočtu. Nie je  

    nedostatok služby, ktorú poskytujeme my, len odporučil 

    pre samosprávy, aby zriadili takéto zariadenia. Je dôležité,  

    ako budú tieto služby financované zo strany štátu. Stratégia 

    je, aby ľudia mohli zostať doma, preto chceme v parlamente  

    prijať novelu zákona a príspevky na opatrovanie pre rodin- 

    ných príslušníkov. My sa staráme o najhoršie stavy podľa  

    zákona.  

    Mgr. Štefíková, MPH: - TSK môže byť nápomocný pri registrá- 

    cii, po splnení podmienok môžu obce, mestá alebo neverejní  

    poskytovatelia získať prostriedky priamo z ministerstva  

    práce. Nedostatkom kapacít je pretlak na naše zariadenia.  

    Mgr. Kaščáková: - koncepcia je strategický dokument, spýtala  

    sa, či boli k tvorbe prizvaní aj neverejní poskytovatelia. 

    K téme deinštitucionalizácie – spoliehame sa na zdroje  

    v IROP, narážame tam na zle nastavené pravidlá, sociálne  

    projekty musia byť naviazané na centrum integrovanej  

    zdravotníckej starostlivosti. Chýba tu integrovaný pohľad,  

    zakryjeme len jednu oblasť, ale tých najhorších je veľa.  

    Nie je to koncepčné riešenie, preto príprava PHSR aj  

    Regionálnej integrovanej územnej stratégie je premrhanou  

    šancou, kedy sme to mohli nastaviť. Súhlasí s koncepciou, je  

    potrebná, ale situácia je kritická. 

    p. predseda: - ak má kraj budovať infraštruktúru, musíme  

    sa spoliehať na eurofondy. K DI - ideme do dvoch najťažších  

    našich zariadení (Ad. Kochanovce a Pruské). Zariadenia  

    financujeme značne aj z nášho rozpočtu, ale nemáme finančné  

    prostriedky na DI, chceme využiť prostriedky IROP aj na soc. 

    služby. RIUS je integrovaná územná stratégia, ale výzvy  

    meškajú.  

    Mgr. Štefíková, MPH: - v rámci analytickej štúdie bola  

    obsiahla diskusia s verejnými aj neverejnými poskytovateľmi,  

    mestami a obcami, zisťovala sa potreba sociálnych služieb 

    v TSK, do toho bola zapojená trenčianska aj zlínska univer-  

    zita, z údajov sme vychádzali pri spracovaní strategickej  

    časti dokumentu. Na jej tvorbe sa podieľali zamestnanci  

    odboru zdravotníctva a soc. pomoci a zariadenia soc. služieb 

    a odborníci.  

    Mgr. Bočincová: – poďakovala celej odbornej pracovnej sku-  

    pine, ktorej sa tiež zúčastnila a stretávala sa s odbornos-  

    ťou zastúpenou v komisii, ktorá pracovala maximálne odborne. 

    Ing. Máčeková: - koncepcia je v poriadku, ale upozornila, že 

    vyšla nová vyhláška a počty miest sa budú znižovať, osobne  

    si to prejde s poslankyňami. 

    PhDr. Janíková: - tiež poďakovala na komisii celému tímu,   

    Koncepcia soc. služieb je otvorený dokument, budú 2 nové  

    zákony o soc. službách, bude treba jeho úpravy. Poďakovala  

    všetkým, ktorí sa na dokumente podieľali.  
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    Ing. Trstenský: - upozornil na vyhlášku č. 210/2016 platnú  

    od 1.10.2016 o podmienkach prevádzky soc. zariadení, príkla-  

    dom z Nového Mesta nad Váhom. V meste prevádzkujeme kvalitné  

    zariadenie pre seniorov. Keďže na 1 klienta má byť 1 m  

    spoločnej plochy, museli by sme znížiť kapacitu zariadenia 

    o 25%, nakoľko nespĺňame podmienky vyhlášky zadané MZ SR. Je 

    nezmysel vydávať takéto vyhlášky, keďže ministerstvo nie  

    je schopné financovať takéto služby. Spýtal sa, či naše  

    zariadenia spĺňajú podmienky vyhlášky MZ SR, ktoré sú 

    nereálne. Navrhol požiadať ministra zdravotníctva o odklad  

    účinnosti platnosti vyhlášky. Vyhláška uvádza aj podmienky  

    žitia väzňov... MZ SR nechcelo ustúpiť pri prijímaní tejto  

    vyhlášky.  

    Mgr. Štefíková, MPH: – vyhláškou sme sa zaoberali, pripra- 

    vujeme školenie spolu s RÚVZ a MZ SR v októbri s lektorkou  

    p. Brichtovou, ktorá bola pri tvorbe, pre riaditeľov našich  

    soc. zariadení, urobíme dopadovú štúdiu a pán predseda roz-  

    hodne, čo ďalej. Podobne ako v sociálnej oblasti môžeme  

    analyzovať dopady právnych predpisov aj v oblasti zdravot-  

    níctva.  

    p. predseda: - požiadal oznámiť aj iným zriaďovateľom            

    v kraji termín školenia.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 14: 35-ZA, 3-NEHLA-  

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.  

    2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  „Koncepciu rozvoja  

    sociálnych služieb TSK na roky 2015 -2020“, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 403/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

10. Návrhy na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.            

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

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predniesla návrh na vymenovanie dvoch  

    riaditeliek kultúrnych zariadení, ktoré boli poverené 

    riadením - Mgr. Petronelu RÁGULOVÚ, PhD. za riaditeľku  

    Vlastivedného múzea v Pov. Bystrici a Ing. Vieru MASARYKOVÚ,  

    za riaditeľku Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, po spl-  

    není kvalifikačných predpokladov a výsledkov práce. Obe  

    prezentovali koncepcie rozvoja svojich kultúrnych zariadení  

    na Komisii školstva, kultúry a športu, ktorá ich odporučila  

    vymenovať do funkcií od 1.10. 2016. 

    p. predseda: - budeme hlasovať o každom návrhu osobitne.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 15: 35-ZA, 1-SA 

    ZDRžAL HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016 prerokovalo a v súlade 
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    s § 11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samo-  

    správnych krajoch v platnom znení  v y m e n o v a l o  

    Mgr. Petronelu RÁGULOVÚ, PhD. za riaditeľku Vlastivedného  

    múzea v Pov. Bystrici, podľa predloženého návrhu. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 16: 34-ZA, 1-SA 

    ZDRžAL HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016 prerokovalo a v súlade 

    s § 11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samo-  

    správnych krajoch v platnom znení  v y m e n o v a l o  

    Ing. Vieru MASARYKOVÚ za riaditeľku Hornonitrianskej  

    knižnice v Prievidzi, podľa predloženého návrhu.  

    K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

       

U z n e s e n i e  číslo 404/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

11. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva  

    v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“.   

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

   

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - samosprávny kraj v zmysle zákona každo-  

    ročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania  

    v stredných školách podľa analýz a prognóz o vývoji trhu  

    práce. V materiáli sa aktualizujú údaje analytickej časti  

    (v tomto školskom roku sa zdvojnásobil počet škôl a žiakov, 

    a strojnásobil počet firiem zapojených do duálneho vzdelá-  

    vania). Tiež vyhodnocujeme VZN o počte tried prvého ročníka 

    denného štúdia za minulý školský rok, zámer bolo prijať 20%  

    žiakov na gymnáziá (bolo prijatých 22%), 18% na ekonomické  

    odbory (skutočnosť je 20%), 4% nám teda chýbajú ku strate-  

    gickému zámeru prijať 62% žiakov na technické a iné odbory. 

    V tomto školskom roku nastúpilo do prvých ročníkov 4129  

    žiakov, čo je o 139 menej a tieto 3% predstavujú bežnú  

    odchýlku v počte prijatých žiakov. Strategickým zámerom pre  

    budúci školský rok 2017/2018 je 20% pre gymnáziá, znížiť  

    počet žiakov v ekonomických odboroch o 1%, t.j. 17% a pre 

    technické a iné odbory rozpísať 63%. Materiál bol schválený  

    v Krajskej rade pre OVaP a prerokovaný v príslušných komi-  

    siách.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - spýtal sa, či sme zisťovali,  

    koľko detí nám odišlo do okolitých okresov. Ak sa stanoví  

    v okrese Partizánske 20% žiakov na gymnáziá, žiaci odchá- 

    dzajú do okresu Topoľčany, t.j. prinesú normatívny príspe-  

    vok do Nitrianskeho kraja. Vystúpi aj v ďalšom bode k VZN, 

    ak nebude definovaná pomoc gymnáziám, Gymnázium v Partizán- 

    skom bude mať vážne problémy, ak zachováme model 20%. 

    Požiadal vážne sa zaoberať tým, aby deti neodchádzali do  

    iných krajov, nakoľko kraj príde o prostriedky a budú  

    problémy v našich školách. Ak budeme chýbajúce prostriedky  
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    riešiť dofinancovaním, je to v poriadku, ak nie, gymnázium  

    v Partizánskom bude mať zásadný a závažný problém. Požiadal  

    o vysvetlenie stavu a spôsobu riešenia, ak by k tomu došlo.  

    p. predseda: - do gymnázia v Partizánskom sme zainvestovali  

    nemalé fin. prostriedky tento rok, chceme aj budúci rok.  

    Požiadal Ing. Hilčíkovú, aby vysvetlila, ako Partizánske 

    naplnilo počty tried. Presuny žiakov do susedných krajov sa  

    nezvýšili. Z okresu Partizánske a Bánovce chodí veľa žiakov 

    do okresu Topoľčany.  

    Ing. Hilčíková: - k ďalšiemu VZN uviedla, že pri dohodovaní  

    s riaditeľmi škôl sme okrem počtu tried hovorili aj o počte 

    žiakov. Pre budúci školský rok je prognóza o 156 žiakov  

    menej, preto chceme zastabilizovať gymnáziá, a rozpísali sme 

    rovnaký počet tried ako tento školský rok, ale musíme  

    rozpísať menej žiakov, t.j. uvažujeme s počtom 25. Máme plá- 

    novanú 2-dňovú poradu s riaditeľmi škôl. Vo väčších mestách  

    si školy preberajú žiakov. Nechceme finančne ohroziť školy,  

    je prísľub MŠ SR okrem zmeny zákona o financovaní bude  

    riešiť normatívy pre gymnáziá v rámci nariadenia 630. My si  

    počkáme na to, a máme čas reagovať voči školám, či im budeme 

    určovať počty prijímaných žiakov v kritériách, ktoré zverej- 

    ňujú do konca marca, alebo vývoj pôjde ako doteraz, t.j.  

    v rámci prijímacieho konania môžu prijať 31 žiakov, a do 15.  

    septembra si môžu doplniť do 34. Nemáme záujem ohroziť  

    gymnáziá v kraji. Normatívy pre gymnáziá by sa mali zvýšiť  

    v rámci balíka, ktorý má MŠ SR pre normatívy.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - nespochybňuje záujem TSK inves- 

    tovať do rozvoja stredného školstva, zaujíma ho VZN a počet 

    žiakov. Ak zostaneme na počte 2 tried s max. počtom 34 

    žiakov, nie je ohrozené delenie a napĺňanie prevádzkového  

    normatívu. Poďakoval za odpoveď.  

    Mgr. Kaščáková: – prijatú koncepciu ideme prispôsobiť 

    aktuálnym požiadavkám trhu, máme tu zvýšené požiadavky (až 

    lobistické) na technické odbory. Chýba jej analýza skutočné- 

    ho trhu práce, pre remeslá, chýba koncepčný pohľad na celý  

    trh práce, chýbajú podporné nástroje pre živnostníkov. Čo ak 

    tieto firmy raz odídu. Je to dočasné riešenie okamžitých  

    požiadaviek.   

    p. predseda: - roky bolo Považie strojárske, horná Nitra je 

    banícka, prichádzajú iní investori a my musíme reagovať. Aj 

    pán Holeček tu hovoril, aká je potreba trhu práce na desať-  

    ročia, nepotrebujeme toľko ekonomických odborov. Vychádzame 

    z analýz MPSVaR, MŠ SR aj z požiadaviek úradov práce.  

    Stratégia sa má každoročne aktualizovať, ekonomické odbory  

    znižujeme na úkor technických, jedinou našou obavou bol 

    presun žiakov do iných krajov, čo sa nepotvrdilo.  

    Ing. Hilčíková: - ŽSK rozpisuje 17% pre gymnáziá vo svojej  

    zriaďovateľskej pôsobnosti a 23% pre všetky gymnáziá, u nás 

    je to obdobné - 17% u našich gymnázií a celkovo 22%, vrátane  

    cirkevných a súkromných. 

    PhDr. PaedDr. Novotná: - reagovala na informáciu, že časť 

    študentov z okresu Bánovce nad Bebravou odchádza do gymnázií  

    v inom okrese, kraji. Zo štatistického zberu údajov zo ZŠ 
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    v Bánovciach sme zistili, že všetci, ktorí chceli študovať 

    na našom gymnáziu, tam aj chodia, asi 1 študentka odišla  

    do iného okresu. Pristúpili k nám zo SPŠ.  

    p. predseda: - bolo to myslené skôr na SOŠ, ktorá sa 

    spájala od 1.9..  

    Ing. Bagin: – poďakoval kolegyni. Situácia nie je zlá  

    z hľadiska úniku detí do iných krajov, je to bežné percento. 

    V súčasnosti prebieha 4. priemyselná revolúcia, na trhu 

    práce je veľký nedostatok technických absolventov. Bude 

    treba IT špecialistov, dôkazom toho je skolaudovaná budova.  

    Poďakoval za schválenie odpredaja nepotrebných dielní, dnes 

    tam stojí moderná budova KUKA, za 20. ročné pôsobenie prišli  

    všetci majitelia a prehlásili, že zo 74 IT idú zvýšiť na 160  

    absolventov v Dubnici, ktorých potrebujú. Potešilo nás, že  

    práve naši absolventi – SPŠ tvoria 70%. Aj gymnáziám sme  

    odsúhlasili viac ako 7 mil. na modernizáciu, teda kraj má  

    záujem riešiť gymnáziá a kvalitu vzdelávania, ale zabúdame  

    na stredné odborné školy. Nesúhlasí s úpravou normatívu  

    gymnázií, ako riaditeľ odbornej školy je proti úprave  

    normatívu na žiaka, čo je likvidačné nielen pre gymnáziá.  

    Požiadal dbať na to, aby to nebolo len pre gymnáziá.  

    Mgr. Bublavý: – pani kolegyňa hovorí o koncepcii, ale kriti-  

    zuje stratégiu rozvoja odborného školstva v TSK, keby si  

    prečítala dôvodovú správu, kde sa hovorí o potrebe stabili-  

    zácie žiakov gymnázií, znížiť počet žiakov v odbore ekono-  

    mika, obchod a služby a zvýšiť počet žiakov technických od- 

    borov, aby deti vyštudovali odbory, ktoré sú potrebné. 

    Mgr. Kaščáková: - reagovala na p. Bublavého, odkiaľ vie, že 

    si neprečítala dôvodovú správu. Je jej ľúto, že Trenčiansky 

    kraj premrhal isté šance. Je pravdou, že Trenčiansky kraj má 

    historicky strojárske prostredie, ale chceme to tak naďalej?  

    Potrebujeme 62% technických absolventov alebo nepodporíme  

    iné prostredie, napr. remeselníkov, farmárov? Chceme, aby 

    TSK bol krajom cestovného ruchu. Kraj sa prispôsobuje 

    aktuálnej situácii, ale využil šancu nastaviť to?  

    p. predseda: - spýtal sa kedy a ktoré šance TSK premrhal od  

    roku 2001. Nemôžete z regiónu strojárstva urobiť raj      

    kaderníkov, mäsiarov, murárov, ... je tu história  

    strojárstva, sú tu ľudia skúsení. Rokoval som s podnikateľmi  

    niekoľkokrát, podpísali sme s vyše 200 zamestnávateľmi 

    memorandá, investície sú tu na desiatky rokov. Nemôžeme  

    zmeniť baníkov na murárov, je tam nová spoločnosť BROSE, 

    ktorá zamestná 700 ľudí. Bane majú ťažiť do r. 2030, my už 

    teraz hľadáme firmy, ktoré to nahradia. Na koncepcii praco- 

    valo veľa ľudí, odborníkov, komunikovali, prešlo to Krajskou 

    radou pre odborné vzdelávanie. Kraj reaguje flexibilne.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD. : - nemyslí si, že kraj  

    premrhal šance posledné roky, naopak je veľká snaha využiť  

    každú šancu na zlepšenie, napr. v Pov. Bystrici klesla 

    nezamestnanosť o 5%, čomu napomohli noví investori.  

    Stratégia je dobrým základom do budúcna. Aj na Rade 

    predsedov navrhol do budúcich aktualizácií zapojiť  

    samosprávu. Je dôležitá spolupráca mesta a VUC, ktoré vedia  



17 

 

    o podnikateľských zámeroch, od čoho sa odvíja zameranie  

   odborného školstva. Podľa štúdií v EU zaniknú mnohé pracovné   

   miesta. Vďaka redukciám máme v okrese „zdravé“ školy, bez  

   strát na rozpočte. Apeloval na rozhovory so samosprávou.  

   p. predseda: - kraju sa darí, je nízka nezamestnanosť, ale  

   nezamestnanosť mladých ľudí v kraji je veľmi vysoká (26,7%  

   do 29 rokov), školy neboli nastavené na reálne potreby trhu 

   práce v kraji. Naše opatrenie bude vidno až keď vyjdú prví 

   dualisti.  

   Mgr. Michalec: - údaj o nezamestnanosti mladých je pravdivý  

   a je podobný vo väčšine krajín. Je inšpiratívne vidieť,  

   kam sa diskusia posunula, v krajoch je problém rovnaký.  

   Nemyslí si, že školy treba profilovať aj inak, než podľa  

   zamestnávateľov. Problémom slovenského školstva je vysoké 

   školstvo, máme sieť škôl, ktoré nezodpovedajú tomu, čo  

   krajina potrebuje. Táto koncepcia je dobrá. Požiadal prejsť  

   k ďalšiemu bodu.  

   doc. PaedDr. Božik, PhD.: - problém spomenul pragmaticky,  

   istý počet žiakov môže zamedziť, aby bol dostatok peňazí  

   na platy pedagógov. Ak obmedzíme vysoké školy na Slovensku,  

   bude to správny krok, ale kolegovia v ČR budú zakladať  

   detašované pracoviská na hraniciach. Tí, čo budú chcieť 

   vyštudovať andragogiku, etiku, si tie školy nájdu.  

   Ing. Trstenský: - SOŠ a technické odborné školy majú pripra- 

   vovať ľudí pre výrobnú prax, pripravujú aj pre štúdium na vy- 

   sokej škole, s vyššou pridanou hodnotou. Stredné školy pri-  

   pravujú nielen pre prax, ale aby boli vzdelaní, inteligentní  

   a našli prácu tu doma, postarali sa o rodičov a neodchádzali 

   zo sociálneho systému.  

   p. Halabrín: - koncepciu treba prijať, ale je odvážne 

   povedať, že vystihuje všetko čo treba. V roku 2003 sme robili 

   optimalizácie, ktoré nemali hlavu ani pätu, vtedy predložil  

   interpeláciu, že niektoré riešenia nepomôžu. Upozorňoval 

   na to, že zrušením triedy na gymnáziu v Myjave sa nič 

   nevyrieši, minule uviedol, že 27 detí odišlo na gymnázium  

   do Senice a Skalice. Vadí mu, koľko je detí v okresoch, koľko 

   treba vytvoriť miest, niekde sa navýšil počet miest, inde  

   klesol, v okrese Myjava je to 26%. Tvrdiť v materiáli, že ak  

   dáme gymnáziám dve prvé triedy, budú žiť, je nezmysel. Pri      

   strategických rozhodnutiach sa hlasuje tak, kde je menší  

   odpor poslancov. Alfa omega je vysoké školstvo, tam treba 

   urobiť poriadok, možno to vyriešia Česi, ale mnohé ich tituly  

   nie sú uznávané. Je zle ísť v gymnáziách na 2 triedy v prvom 

   ročníku.  

   p. predseda: - nie je to tak, nesúhlasí. Demografia v okrese  

   Myjava klesá, aj občanov aj žiakov. Nemôžeme nechať školu,  

   ktorá má 100 žiakov, viď Brezová – mala deklarovaných  

   žiakov, ktorých nemala. Musíme urobiť poriadok v školstve.  

   Nie je pravda, že väčšie okresy majú viac poslancov a prebí- 

   jajú menšie okresy, hlasovali ste aj za zrušenie školy  

   v Novom Meste. V okrese Myjava ste dostali nemálo investícií  

   do ciest, snažíme sa v kraji rozdeľovať spravodlivo, dostali  

   ste na rekonštrukciu SPŠ, nemocnica, gymnázium... Na okres  
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   Myjava stačí gymnázium a SPŠ.  

   PaedDr. Kubičár: – hovoríme, že modelujeme budúcnosť. Ak  

   v rámci stratégie kraja je číslo 20 pre gymnáziá, 17 pre eko-  

   nomické odbory a pre ostatné školy 63%, požiadal, aby sme 

   neboli tak striktní. V Prievidzi má gymnázium 6 paralelných 

   tried, v Trenčíne 5, v Pov. Bystrici 3, všetky ostatné majú 

   2. nevieme ako sa budú vyvíjať 8-ročné gymnáziá, aj záujem  

   detí je rozmanitý. Pri 2 triedach 4-ročného štúdia je hranica 

   350-400 žiakov, čo je existenčne neudržateľné. Kým sa zásadne 

   nezmení normatív, gymnáziá budú mať ekonomické problémy.  

   V malých gymnáziách je študentov málo.   

   p. predseda: - v stratégii vychádzame z požiadaviek trhu  

   práce, čísla sú reálne a platné a musíme z toho vychádzať. Sú 

   to peniaze daňových poplatníkov, ktoré máme investovať čo 

   najlepšie.  

   Ing. Trstenský: - spýtal sa p. Halabrína, čo navrhuje. Ak je 

   snaha regulovať počet žiakov do škôl, prax to priniesla.  

   Koncepciou nemôžeme vyriešiť problémy školstva na Slovensku, 

   absentuje spoločná politika krajov, ktorá zamedzí prechá- 

   dzaniu žiakov do iných krajov. Koľko žiakov študovalo bez 

   koncepcie, vaše gymnázium nemalo 200 detí a žije dodnes.  

   Ako by ste to urobil vy, optimálne? Požiadal, aby to čo p.  

   Halabrín povedal na jeho adresu, zopakoval pri jeho najbliž-  

   šej kandidatúre.  

   Ing. Bagin: - Myjava bola preňho vzor SPŠ, ak poklesne číslo  

   400 na SPŠ v Dubnici, môžeme ju zatvoriť. Kvalita na SPŠ je   

   zlá, ak je zlý riaditeľ, zlí učitelia, nemožno sa čudovať, že  

   deti odchádzajú.   

   p. Halabrín: - je to hlboké nepochopenie zo strany p.  

   predsedu i podpredsedu. V okrese Myjava sa z 5 stredných škôl  

   3 zrušili, hlasoval za ich zrušenie a presviedčal, že škola  

   nemá zmysel. Neinvestujme do budov, ktoré budeme opúšťať.  

   V okrese Myjava je 5% detí, ktoré pôjdu na stredné školy,  

   otvárajú sa 3% prvých tried na SŠ. V najmenšom okrese Myjava 

   je 16% ciest TSK, je vďačný za každú investíciu. Ak tu niekto  

   povie trochu iný názor, je z toho problém. Nabudúce donesie 

   analýzu, aký bol vývoj, koľko sa kde rušilo, koľko sa narodi- 

   lo detí, kam odišli. Na SPŠ neprišla osobnosť, hľadá sa nový 

   riaditeľ. Rád by pomohol aj v Rade školy, ktorá by sa mala 

   starať, aby sa škola zachránila. Škola zanikne sama. Okres  

   Myjava je strojársky, kde nie je robotníkov, škola nenájde 

   žiakov. Za 3 roky zrušíme gymnáziá, alebo budeme odborným 

   školám brať z normatívu, aby prežili gymnáziá.  

   p. predseda: - Myjava je najmenší okres a demografia   

   klesá, SPŠ potrebuje zvýšiť kvalitu. V strojárskom regióne  

   nebudeme pridávať ďalšiu triedu gymnáziu, ale posilníme SPŠ.  

   Ing. Krátky: - pred rokom povedal, že 7% do odborného 

   školstva by zvýšil. K Partizánskemu a Bánovciam je téma  

   na rokovanie so susedným predsedom kraja. V Bánovciach máme  

   pokles, sťahovaním odišli deti. Chýba mu kvalita, napr. 

   v Trenčíne je jedna kvalitná ZŠ a rodičia stáli v rade  

   od skorého rána, aby sa ich deti dostali do tej školy.  

   Stredná umelecká škola každoročne prijíma študentov z iných 
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   krajov. Zo SUŠ bolo len 6 absolventov na Úrade práce, aj to 

   účelovo pre získanie podpory na živnosť. K úrovni vysokých  

   škôl uviedol, že titul nemá len ten, kto nechce.  

   p. predseda: - súhlasil, treba zvýšiť kvalitu škôl nielen 

   zo strany TSK, ale aj zo strany štátnej školskej inšpekcie.  

   Mgr. Bublavý: - pripomenul, že bývalý minister školstva p. 

   Čaplovič chcel, aby bol priemer detí prijatých na gymnázium  

   2, čo by vyselektovalo stredné školstvo a bolo by dosť detí 

   pre stredné odborné školy, čo však pozastavil ústavný súd.  

   PhDr. PaedDr. Novotná: - inšpekcia ani kontroly nezvýšia 

   kvalitu, kým neprídu peniaze do škôl, aby sa zaplatili 

   kvalitní učitelia. 

   doc. MUDr. Bielik, CSc.: - uviedol zopár asociácií - čo to je 

   nádej. Je to oprávnené očakávanie pozitívneho výsledku, má 

   blízko ku koncepcii, ktorou sa dostávame k želanému výsledku. 

   Táto koncepcia je nástroj TSK. V zdravotníctve len 5% pacien- 

   tov kraja hľadá poskytnutie zdravotnej starostlivosti v iných 

   krajoch a asi rovnaký počet nachádza pomoc v našom kraji. Je 

   ťažké tvoriť koncepciu. Japonsko má najlepší systém zdravot- 

   níctva a 90% nemocníc pod 50 lôžok, čo je u nás krok dozadu.  

   Zvýšenie platov nestačí na zvýšenie kvality. Táto koncepcia 

   odráža realitu, je to dobrý materiál a jej prijatím len 

   pomôžeme.  

   Ing. Trstenský: - súhlasí s p. Bielikom, koncepcia je taká,    

   akú nám umožňuje súčasné poznanie, ale koncepcia stredného  

   školstva musí vychádzať z koncepcie vysokého školstva, aby  

   absolventi našli uplatnenie v spoločnosti.   

   Mgr. Michalec: - Dr. Božik upriamil pozornosť, že v koncepcii  

   gymnáziá s 2 triedami v malých mestách nevyžijú, čo spomenul 

   aj Dr. Kubičár a p. Halabrín. Koncepciou nič nevyriešime ani 

   nepokazíme, požiadal o schválenie.  

   p. predseda: - diskutujeme o prvých triedach, ale deti    

   nemáme. Stratégia vychádza z podmienok, ktoré v regióne sú,  

   ide o to, aby sme nemali absolventov na úradoch práce. Je to  

   veľmi dobrý dokument, požiadal o schválenie aktualizácie  

   stratégie stredného školstva.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 17: 27-ZA, 2-SA 

   ZDRžAL HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

  na svojom zasadnutí dňa 26. 09. 2016 prerokovalo a  s ch v á– 

  l i l o  aktualizáciu „Stratégie rozvoja stredného odborného  

  školstva v TSK na roky 2013 – 2020“. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 405/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-     

    skeho samosprávneho kraja č. 28/2016 o počte tried prvého  

    ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé       

    študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte  

    spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  



20 

 

    príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné  

    odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok  

    2017/2018.            

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predložila návrh VZN, po zapracovaní  

    pripomienok doručených v zákonnej lehote a po odstránení  

    administratívnej chyby - doplnení textu v prílohe č. 1  

    v časti gymnáziá pod por. č. 12: „Spojená škola, Rastisla-  

    vova 332, Nováky, org. zložka gymnázium 7902 – 0 tried.“ 

    TSK určuje počet tried prvého ročníka SŠ vo svojej územnej  

    pôsobnosti v zmysle kompetencie danej zákonom o odbornom  

    vzdelávaní a príprave a zákonných kritérií. Ministerstvo  

    školstva schválilo pre TSK a školský rok 2016/2017 rámcovú 

    prognózu počtu žiakov stredných škôl, ktorý bol rozpísaný 

    vo VZN v počte 4112 žiakov nasledovne: - 20% pre gymnáziá,  

    17% pre ekonomické odbory a 63% pre technické a ostatné 

    odbory. Návrh VZN bol vopred zverejnený, v zákonnej lehote  

    boli podané a vyhodnotené 3 pripomienky. Požiadavke SOŠ  

    Handlová na základe požiadavky f. BROSE k duálnemu vzdelá-  

    vaniu na výmenu 1 študijného odboru za iný bolo vyhovené, 

- SOŠ Pod Sokolicami Trenčín na vytvorenie spoločnej triedy  

    zo 4 odborov nebolo vyhovené, nakoľko na každý odbor je  

    treba min. 8 žiakov, pričom počet žiakov v triede je 31,  

    taktiež žiadali o navýšenie počtu tried o 1, pre zaradenie  

    učebného odboru Strojný mechanik, čomu taktiež nebolo možné  

    vyhovieť, vzhľadom na limit počtu žiakov určený minister- 

    stvom.  

    - o.z. Amos Trenčín, zriaďovateľ súkromnej SOŠ žiadali  

    zvýšiť počet tried a pridať odbory Škola podnikania, Kozme-  

    tička-vizážistka, čo je nad rozsah potrieb trhu práce, ktoré  

    sme  nerozpisovali žiadnej škole v kraji. Taktiež žiadali  

    zvýšiť počet tried pre odbor vychovávateľsko-opatrovateľská  

    činnosť, podľa úpravy úradov práce bol údaj aktualizovaný na  

    20 žiakov, ktorý sme rozpísali pre Pedag. a sociálnu akadé-  

    miu Trenčín. Pripomienky doručené po zákonnej lehote neboli  

    vyhodnocované komisiou. Návrh VZN bol prerokovaný s riadi-  

    teľmi všetkých škôl, ostatnými zriaďovateľmi, v Krajskej  

    rade pre OV, účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úrad-  

    nej tabuli TSK.  

    Ing. Bagin: - nakoľko nebolo možné vyjsť v ústrety SOŠ Pod  

    Sokolicami, Trenčín, predniesol pozmeňujúci návrh riešenia  

    nasledovne: - v Prílohe č. 1 k VZN TSK č. 28/2016 pod pora-  

    dovým číslom 28  n a v ý š i ť  počet tried s učebnými od-  

    bormi o 0,5 triedy a zmeniť skladbu triedy. Výsledná sklad- 

    ba bude 1,5 spoločnej triedy učebných odborov v členení:  

    2487 H 01 autoopravár – mechanik 

    2433 H    obrábač kovov 

    2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 

    2464 H    strojný mechanik,  

    Pričom celkový počet žiakov pre danú školu sa nemení,  
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    vytvorí sa len priestor pre prijatie do tých učebných  

    odborov, o ktoré majú záujem zamestnávatelia. SOŠ má  

    uzavreté zmluvy o duálnom vzdelávaní so ZVS ENCO, a.s.  

    Dubnica a GM Technology SK, s.r.o. Trenčín, v tomto školskom  

    roku nie sú žiaci prijatí do duálneho vzdelávania. ZVS ENCO,  

    a.s., Konštrukta Industry a Stavokov Trenčín majú záujem  

    o učebný odbor strojný mechanik. Pozmeňujúci návrh vychádza  

    zo Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK  

    na roky 2013-2020, a tento odporučil schváliť. Písomný návrh  

    je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - vie o probléme, navrhli sme to riešiť týmto  

    návrhom a pridaním pol triedy.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – poďakoval p. Baginovi,  

    predsedovi Komisie školstva, že tiež našiel riešenie pre SOŠ  

    stavebnú v Pov. Bystrici, čo ocenil aj p. riaditeľ školy.  

    V Pov. Bystrici sú dve SOŠ, kde sa učí rovnaký odbor –  

    automechanik, pričom na SOŠ stavebnej sú vytvorené oveľa  

    lepšie podmienky, do budúcna by dal tejto škole prioritu.  

    Ing. Bagin: - vízia nepoteší, situáciu v Pov. Bystrici  

    budeme musieť riešiť v spolupráci s mestom.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - mesto nedopustí likvidáciu  

    žiadnej odbornej školy ak nevyrába stratu, v Pov. Bystrici  

    sú také a pripravujú kvalitných žiakov. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 33-ZA, 3-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  pozmeňujúci návrh poslanca  

    Ing. Bagina v zmysle predloženého návrhu,  

    a na základe výsledku hlasovania č. 19: 31-ZA, 2-SA ZDRžALI  

    HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 26.09.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o VZN 

    TSK č. 28/2016, vrátane poslaneckého návrhu Ing. Bagina.  

    K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

         U z n e s e n i e  číslo 406/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2016, ktorým sa mení  

    Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu  

    nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške  

    nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu  

    žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej  

    školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov. 

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - zákonný zástupca žiaka v zmysle zákona  

    uhrádza výšku fin. príspevku na stravovanie vo výške  

    nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a fin.  



22 

 

    pásiem stanovených MŠ SR. V záujme poskytovania stravovania  

    rôznym vekovým kategóriám stravníkov sa v návrhu VZN upravu-  

    je výška príspevku zákonného zástupcu pre všetky zariadenia 

    školského stravovania v ZP TSK, a pre všetky vekové kategó-  

    rie. VZN bolo vopred zverejnené, v zákonnej lehote neboli  

    predložené žiadne pripomienky, účinnosť navrhujeme od 1.10.  

    2016.  

    p. predseda: - ide o možnosť stravovania v našich jedálňach  

    aj detí zo základných škôl. 

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 20: 30-ZA, 7-NEHLASO-  
    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016 

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 29/2016,  

    v prijatom 

 

      U z n e s e n í  číslo 407/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  

    Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom,       

    so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom.__  

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - TSK investoval viac ako 1,6 mil. eur  

    do rekonštrukcie priestorov pre SOŠ v Dubnici nad Váhom  

    na ul. Bratislavskej, k čomu treba zmeniť sídlo školy z ul.  

    Štúrovej na ul. Bratislavskú, dodatkom k zriaďovacej  

    listine.  

    
            Na základe výsledku hlasovania č. 21: 27-ZA, 10-NEHLASO-  
    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.10.2016 

    - Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine SOŠ, Štúrova 1388/23A, 

    Dubnica nad Váhom, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 408/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

15. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do Rád škôl.   _____ 

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

    a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy 

       pri Strednej odbornej škole, Námestie SNP 5, Partizánske,  

       so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - 31.8.2016 zrušená Spojená škola Parti-  

       zánske prešla na nástupnícku organizáciu SOŠ Partizánske,  

       nakoľko ide o novú organizáciu, je potrebné zriadiť novú  
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       Radu školy, preto predkladáme zastupiteľstvu návrh na de- 

       legovanie zástupcov TSK do Rady školy pri SOŠ, nám. SNP, 

       Partizánske: - doc. PaedDr. Jozefa BOŽIKA, PhD.  

                    - Ing. Ivetu RANDZIAKOVÚ  

                    - Ericha DVONČA  

                    a Ing. Juraja VODIČKU, konateľa spoločnosti  

                      Gabor, dňom 27. septembra 2016. 

       p. predseda: - p. Vodička je členom z dôvodu rozbehu  

       duálneho vzdelávania pre obuvníkov na SOŠ, od 1.9.2016. 

 

                Na základe výsledku hlasovania č. 22: 29-ZA, 8-NEHLA- 
       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.9.  

       2016 prerokovalo a  d e l e g o v a l o  dňom 27. septem- 

       bra 2016 členov Rady školy pri SOŠ, nám. SNP 5, Partizán- 

       ske, podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 409/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

15. b) Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy 

       pri Strednej odbornej škole sklárskej, Súhradka 193,  

       Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické  

       Rovne.            

  

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: – do Rady školy pri SOŠ sklárskej  

       Lednické Rovne bol za spolupracujúcu organizáciu delego-  

       vaný p. Ševčík, po odvolaní p. Brnku, ktorý nemohol vyko-  

       vykonávať danú pozíciu pre iné pracovné povinnosti. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 23: 28-ZA, 9-NE- 

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

26.09.2016 prerokovalo a  o d v o l a l o  dňom 26.  

septembra 2016 Ing. Pavla BRNKU z Rady školy pri SOŠ  

sklárskej, Lednické Rovne, a zároveň  d e l e g o v a l o    

dňom 27. septembra 2016 Mgr. Jozefa ŠEVČÍKA do Rady  

       školy pri SOŠ sklárskej, Lednické Rovne. K uvedenému bolo  

       prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 410/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

PaedDr. Kubičár: - požiadal o krátku prestávku.  

 

 

16. Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry.         

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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    JUDr. Pleva: – úlohou stratégie je analyzovať súčasný stav,  

    potreby na území kraja pre zlepšenie cyklodopravy a rozvoj  

    cykloturizmu v kraji. Cieľom stratégie je usmernenie rozvoja  

    v rokoch 2016-2030, je to strednodobý dokument pre oblasť  

    cyklodopravy a cykloturistiky na území TSK, ktorý bude  

    potrebné aktualizovať. Je podmienkou IROP pre schválenie  

    žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov. Na príprave sa  

    podieľala osobitná pracovná skupina. Pri tvorbe boli  

    zohľadnené strategické rozvojové dokumenty. Dokument má 3  

    priority – rozvoj cyklodopravy, cykloturistickej dopravy  

    a zvyšovanie ich povedomia v rámci TSK. Materiál bol vopred 

    zverejnený a verejne prerokovaný na TSK. Bude slúžiť ako  

    podklad pre prípravu PUM a ku zmenám a doplnkom Územného  

    plánu TSK. Bol prerokovaný v príslušných komisiách a Radou  

    predsedov komisií odporučený zastupiteľstvu. Poďakoval  

    všetkým, ktorí aktívne vstupovali do procesu tvorby  

    materiálu, osobitne cyklokoordinátorovi a projektovému  

    manažérovi kraja Mgr. Hladkému, Mgr. Haukovi, zástupcom  

    Slovenského cykloklubu a zástupcom cestovného ruchu. V rámci 

    TSK je 1500 km značených cykloturistických trás, na ktoré  

    TSK ročne vynakladá 20 tis. eur na obnovu a vybudovanie  

    nových trás. Materiál má 3 trasy – 1. Vážska cyklotrasa, 

2.  Trenčín-Skalka-Nemšová-Vlársky priesmyk-Brumov-Bylnice,  
kde chceme využiť prostriedky cezhraničnej spolupráce, mala 

by spojiť Trenč. hrad s hradom Brumov-Bylnice,  

3. zlepšenie cykloturistickej infraštruktúry na hornej 

Nitre, Partizánske - Handlová. Trasa má asi 50 km, prebieha 

štúdia realizovateľnosti, do ktorej budú môcť vstupovať obce 

a mestá.  

    Mgr. Smatana: - ocenil prácu ľudí, ktorí sa podieľali na  

    dokumente. Dominuje tam cyklistika ako cykloturistika, ale  

    z hľadiska verejného záujmu nie je cyklodoprava ako spôsob  

    trávenia voľného času na prvom mieste, chýba tu posilnenie 

    cyklodopravy ako súčasti dopravného komplexu a spôsob  

    dopravy do zamestnania, pre zníženie emisnej, dopravnej  

    záťaže.   

    p. predseda: - dali sme tam aj časti Vážskej cyklotrasy,  

    na ktorú ak chceme získať eurofondy, musíme definovať aj 

    mobilitu za prácou, preto sme ju viedli tam, kde je zamest-  

    nanosť, kde chodia ľudia za prácou. Dnes sme mali sedenie  

    s projektantmi, sedíme každé 2 týždne, robia PD pre územné  

    rozhodnutie, chceme aby trasy boli len pre bicykle.  

    Stratégia má načrtnúť hlavné tepny v kraji, prepojenie  

    na Moravu, cez Vlársky priesmyk, robí sa štúdia po rieke  

    Nitra, chceme prepojiť Vážsku cyklotrasu s hornou Nitrou.  

    Nemôžeme detailne definovať cyklotrasy v mestách a obciach, 

    ale len z nadhľadu.  

    PaedDr. Kubičár: - ostal by pri téme p. Smatanu, tiež vníma  

    osobitne cykloturistiku a cyklodopravu. Je veľká propagácia  

    cyklodopravy, vzniklo veľa pozitívnych vecí, pre Púchovčana 

    má význam cyklodoprava ako doprava do zamestnania, chýba  

    spolupráca s mestami a obcami, na dolinu cez Dohňany a hra- 

     nicu s ČR, na Lednické Rovne, Streženice a Dolné Kočkovce. 
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     Vážska kaskáda rieši len Nimnicu, nie okolité obce. Spýtal  

     sa, či sa v rámci koncepcie cyklodopravy dočkáme aj reálne- 

     ho výsledku bezpečných dopravných riešení do zamestnania.  

     p. predseda: - je tam aj Púchov-Streženice, prepojenie na  

     Lednickú dolinu, Beluša, pre ľudí ktorí chodia za prácou  

     do Continentalu, nie po cestách ale po cyklochodníku.  

     Mgr. Smatana: - je tam spojenie priemyselného parku  

     s mestom Pov. Bystrica, kľúčová je trasa zo sídliska  

     na školu (ZŠ, SŠ). Väčšina trás ide po cestách II. a III.  

     triedy. V mladosti sa vytvára vzťah, že chodiť do práce  

     a školy na bicykli je normálne.  

     p. predseda: - podpísali sme memorandum o spolupráci  

     s mestami a obcami pri tvorbe Vážskej cyklotrasy.  

     JUDr. Pleva: – cyklodoprava a cykloturistika sú dva pojmy.  

     U cyklodopravnej cesty je proces zložitý, ako pri výstavbe 

     cesty v zmysle zákona 50, 135 a 8.  

     Mgr. Kaščáková: - v koncepcii je dôraz aj na cyklodopravu,  

     ocenila dobrý materiál spracovaný odborníkmi. Problém je  

     v implementácii, chce to veľké peniaze, ak trasy majú byť  

     bezpečné, na cyklodopravu sa uvažuje so sumou 14 mil. eur, 

     na rekreačnú 2 mil.. Orientujeme sa na cykloturistické  

     trasy, Zelená župa by mala mať zelenú ekonomiku, t.j.  

     znížiť podiel emisií. Ako sa bude merať % podiel cyklo- 

     dopravy? V RIUS bola anketa. Cieľom stratégie má byť zvý-  

     šenie podielu cyklodopravy na preprave do práce. Má obavy,  

     ako pôjde IROP. Problém vidí v implementácii.  

     p. predseda: - k meraniu cyklodopravy existujú brány,      

     merajú hustotu cyklistov, ktorí trasy využívajú. Trenč.  

     hrad sme zdedili. K Zelenej župe sú reálne veci, pozostáva  

     z viacerých osí, ako znižovanie energetickej náročnosti  

     budov, obnoviteľné zdroje energie, nákup elektromobilov a 3  

     rýchlonabíjacích staníc. V rámci projektu Zelené oči si  

     ľudia môžu dať certifikovať záhrady, + cyklodoprava.  

     Každé 2 týždne máme rokovania s projektantmi. S prostried- 

     kami IROP počítame, vo Vážskej cyklotrase môžeme ním  

     financovať len 5 úsekov, 3 nespĺňajú mobilitu za prácou  

     a budú financované z vlastných zdrojov. Všetkých pozval 

     na Deň otvorených dverí v pondelok, 3.10., kde sa dozviete 

     o Zelenej župe oveľa viac.  

     Mgr. Kaščáková: - koncepcie by mali nadväzovať, vo svojich  

     vystúpeniach zdôrazňovala integrovaný prvok do všetkého  

     čo komentovala.  

     p. predseda: - treba udržať mladých v kraji, RIUS spája      

     dielčie stratégie.  

     doc. MUDr. Bielik, CSc.: - spýtal sa, aký podiel je značený 

     ako cyklotrasy, či sa do trás započítali aj štandardné  

     turistické chodníky. Za užitočné by považoval prehľad raz 

     ročne, čo sa podarilo naplniť zo stratégie.  

     p. predseda: - každá stratégia by mala byt vyhodnotená.  

     Cyklotrasa je nespevnená, cyklochodník je asfaltový, oboj- 

     smerný.  

     JUDr. Pleva: – 1500 km je značených cykloturisticky, niekde    

     sa pretínajú s turistickým značením TSK. K vyjadreniam, že     
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     stratégia nerieši cyklodopravu vysvetlil, že je to podklad 

     pre PUM, aby práve toto riešil, čakáme na výzvu.  

     p. predseda: - PUM sa bude robiť 2 roky, nahradí aj generel 

     dopravy, bude podrobný a komplexný materiál. Máme memo– 

     randum s mestom Trenčín a bude sa robiť spoločne. PUM (Plán 

     udržateľnej mobility) zatiaľ nemá žiadny kraj, má byť  

     financovaný 90% z eurofondov.  

     Ing. Takáč: - poďakoval spracovateľom stratégie. Na začiat-  

     ku volebného obdobia sme boli v cyklodoprave na konci  

     zo všetkých žúp. Máme rozdelenú cykloturistiku a cyklo-  

     dopravu. TSK každý rok dáva na obnovu značenia cykloturis- 

     tických chodnikov 20 tis. eur, v cyklodoprave riešime dva  

     projekty – Vážska cyklotrasa a cyklotrasa na hornej Nitre.  

     Bolo podpísané memorandum s obcami, kadiaľ vedie Vážska  

     cyklotrasa. Poďakoval všetkým, ktorí pracovali na materiá- 

     li, aj p. predsedovi. Cyklotrasy prilákajú turistov  

     do kraja.  

     PhDr. PaedDr. Novotná: – p. Takáč vysvetlil, kadiaľ budú  

     trasy viesť, program budovania žiaľ obchádza okres Bánovce  

     nad Bebravou. Na Komisii dopravy dostala vysvetlenie, že sú  

     tam objektívne príčiny. Bude veriť, že do dlhodobého  

     plánovania cyklotrás a cyklochodníkov bude zapojený aj  

     okres Bánovce nad Bebravou.  

     p. predseda: - paralelne pôjde Vážska cyklotrasa a horná  

     Nitra, vo finále sa prepoja. Nedá sa všetko naraz, sme  

     limitovaní zdrojmi.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 24: 35-ZA, 2-NEHLA- 

     SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09. 

     2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  „Stratégiu využitia  

     potenciálu TSK pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry“,  

     v prijatom  

       

          U z n e s e n í  číslo 411/2016 
(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 

p. predseda: -  vyhlásil prestávku do 17.00 h. 

 
 
17. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskytnutie  

    dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra  

    Slovenskej republiky.            

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: – nakoľko výzva na podporu bezpečnosti cestnej  

    premávky vyšla v prvej polovici augusta, materiál bol  

    spracovaný a predložený až na Radu predsedov komisií.  

    Celkové náklady projektu predstavujú čiastku necelých 24      

    tis. eur, spolufinancovanie 5%, t.j. takmer 1.200,- eur.  

    PhDr. Škultéty: - spýtal sa, kedy očakávame vyhodnotenie  
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    zo strany MV SR. 

    JUDr. Pleva: – ukončenie projektu je koncom roka 2016. 

    p. predseda: - zistíme odpoveď na otázku.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 24-ZA, 12-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09. 

    2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie žiadosti  

    o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Modernizácia  

    vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, ktorého predkladate- 

    ľom je Trenčiansky samosprávny kraj, ako aj zabezpečenie  

    finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projek- 

    tu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov  

    projektu. K uvedenému bolo prijaté 

 

  U z n e s e n i e  číslo 412/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

18. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A  

    Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.    

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

    a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-  

vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 s názvom „Společné odborné  

vzdělávaní ve středních odborných školách pro rozvoj 

strojírenské praxe".         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - oba projekty sú naplánované na rok 2017.  

       Riadiaci orgán zjednotil predkladanie projektov do 31.10.,  

       čo nám umožnilo predložiť ďalšie 2 projekty školstva:  

       „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných  

       školách pro rozvoj strojírenské praxe“ a projekt  

       „Vzdelávať pre budúcnosť – Edu4Future“. Oba projekty boli  

       prerokované v Komisii reg. rozvoja, Komisii pre financie,  

       Komisii školstva a v Rade predsedov komisií, bez pripo-  

       mienok.  

       Ing. Bagin: - bude treba posilniť tok financií pre nákup  

       nových technológií IT a robotických pracovísk. Aj tento  

       projekt rieši robotické pracovisko našej školy, požiadal 

       o podporu projektu.  

       p. predseda: - spýtal sa, či bude hlasovať aj pán riadi-  

       teľ školy, aby to nebol konflikt záujmov. ...nie nebude. 

       doc. MUDr. Bielik, CSc.: - je to otázka svedomia.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 26: 27-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 26.09.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o   
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       predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančné- 

       ho príspevku na realizáciu projektu „Společné odborné  

       vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj  

       strojírenské praxe“, ktorého predkladateľom je SOŠ, I.  

       Krasku 491, Púchov, ako aj financovanie projektu v celko-  

       vej výške z prostriedkov TSK, do úhrady finančných pros- 

       triedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho roz- 

       počtu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 413/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

18. b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-  

       vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu  

       Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 s názvom „Vzdelávať   

  pre budúcnosť Edu4Future".        

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 27: 27-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 26.09.2016 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

       predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančné- 

       ho príspevku na realizáciu projektu „Vzdelávať pre budúc-  

       nosť – Edu4Future“, ktorého predkladateľom je SPŠ, Obran-  

       cov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, ako aj financovanie  

       projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK, do úhrady  

       finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR)  

       a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 414/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

19. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte  

    v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká  

    republika.            

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Semanco: - podmienkou predloženia žiadosti o NFP je aj  

    preukázanie cezhraničnej spolupráce s cezhraničným partne-  

    rom. Znenie dohody je dané riadiacim orgánom, v dohode sa  

    upravujú vzájomné povinnosti a práva partnerov počas imple- 

    mentácie projektu. Predložená Dohoda o spolupráci partnerov  

    na projekte „Na bicykli po stopách histórie“, medzi TSK  

    a mestom Brumov-Bylnice má za cieľ spojiť Trenčiansky hrad  

    a hrad Brumov-Bylnice vybudovaním cyklotrasy. Materiál bol  

    predložený na Komisii reg. rozvoja, K-dopravy, K-pre finan- 

    cie, K-legislatívno-právnej, ako aj v Rade predsedov, bez  
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    pripomienok.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 28: 28-ZA, 6-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  uzavretie Dohody o spolu-  

    práci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A  

    SR – ČR, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo  

    prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 415/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

20. Návrh Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja.     

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - ide o základný dokument organizácie, mesta,  

    obce i samosprávneho kraja, ktorý doteraz nebol schválený.  

    Vymedzuje v 4 častiach postavenie kraja, spôsob hospodáre-  

    nia, úlohy orgánov TSK, a je v súlade so zásadami a smerni-  

    cami, ktoré schvaľuje Zastupiteľstvo TSK. Popisuje konanie  

    referenda, napr. na odvolanie predsedu TSK, čo je požiadavka 

    Transparency International. Zavádza udeľovanie ocenení  

    zastupiteľstva a predsedu TSK.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - ocenil vznik štatútu. Požiadal  

    opraviť na str. 3, v čl. 5, bod 2., 2. odrážka – Symboly  

    TSK...“na zlatev“, má byť správne „zlatej“. Na str. 3, čl.  

    5, bod 3 na konci ... „doplnená o modrú farbu historickej  

    Nitrianskej stolice...“ sa spýtal, či bol Trenčiansky kraj  

    súčasťou Nitrianskej stolice. Je rád zapracovaniu ocenení.   

    p. predseda: - opravíme gramatické chyby. Vysvetlil, že sme  

    boli súčasťou Nitrianskej stolice.  

    Mgr. Michalec: - spýtal sa, kedy sme boli súčasťou Nitr.  

    stolice.  

    p. predseda: - dodatočne odpovieme. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 29: 28-ZA, 6-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Štatút TSK v zmysle predlo- 

    ženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

  

          U z n e s e n i e  číslo 416/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

21. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisií Zastupiteľ- 

    stva Trenčianskeho samosprávneho kraja.      

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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    p. predseda: - zámerom je, aby komisie boli verejné, pre  

    občanov. Upravuje hlasovanie, ak nie je komisia uznášania  

    sa schopná. Ide o nové znenie a nový dokument. Tiež je  

    možnosť hlasovania per rollam.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 30: 28-ZA, 6-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Rokovací poriadok komisií  

    Zastupiteľstva TSK, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 417/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

22. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2015.     

    Predkladala: PhDr. Eva Frývaldská – výkonná riaditeľka KOCR 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    PhDr. Frývaldská: - krajská organizácia bola založená v máji  

    2015, činnosť upravuje zákon o podpore cestovného ruchu.  

    V roku 2015 sme mali 5 členov – TSK a 4 oblastné organizá- 

    cie kraja. Za sledované obdobie sme nadviazali spoluprácu  

    so štátnymi, vzdelávacími, kultúrnymi inštitúciami, pracova-  

    li sme na príprave strategického dokumentu, prezentovali sme  

    turistické atraktivity zahraničným delegáciám a organizovali  

    podujatia na podporu domáceho cestovného ruchu. Výročná  

    správa obsahuje aktivity aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - spýtal sa, ktorú z aktivít by ste 

    hodnotila ako najvýznamnejšiu. 

    PhDr. Frývaldská: – bola to prezentácia nášho kraja pred  

    zahraničnými návštevami. Mali sme tu až 60 zahraničných  

    diplomatov a sú vďační, že poznali náš kraj a informácie  

    môžu šíriť ďalej.  

    PhDr. Tám: - poďakoval za vzornú reprezentáciu cestovného  

    ruchu kraja, ocenil prípravu návštevy diplomatov v Bojni- 

    ciach v spolupráci s Kultúrnym centrom. 

    Ing. Takáč: - materiál bol širšie analyzovaný na Komisii 

    cestovného ruchu, za krátky čas sa urobil veľký kus práce  

    (web, facebook, videá, aktivity), navrhol nabudúce ukázať  

    kolegom poslancom, čo všetko sa urobilo. Tiež poďakoval  

    PhDr. Frývaldskej a celému tímu aj p. predsedovi, že došlo  

    ku zrodu tejto myšlienky.  

    RSDr. Cipov, predseda Komisie reg. rozvoja a cest.ruchu: -  

    vyjadril slová vďaky za to, čo sa urobilo za jeden rok,  

    i previazanosť na regionálny cestovný ruch. Pomoc je  

    hmatateľná, vďaka predsedovi TSK i celému kolektívu.  

    PhDr. Škultéty, predseda jednej z oblastných organizácií, 

    ktoré tvoria KOCR: - upozornil a vyzval ku koordinácii  

    krajských organizácií cestovného ruchu, čo súvisí s návrhom  

    štátneho rozpočtu na rok 2017, kde je v kap. Ministerstva  

    dopravy pre cestovný ruch navrhované zníženie o 4 mil. eur, 

    preto vyzval p. predsedu ako poslanca NR SR, aby spolu 
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    s ostatnými KOCR využil možnosti úpravy rozpočtu, čo by inak  

    narušilo plány v oblasti cestovného ruchu.  

    p. predseda: - vieme o informácii, budeme to komunikovať 

    na príslušných výboroch aj s p. ministrom dopravy a region.  

    rozvoja. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 31: 28-ZA, 6-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016  

    prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Výročnú správu  

    KOCR Trenčín región za rok 2015, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 418/2016 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

23. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.      
 

    Mgr. Bublavý: – v súvislosti s cyklotrasami a cyklochodníkmi  

    poďakoval p. predsedovi a p. Plevovi za vybudovanie  

    spojovacieho chodníka Regionálneho združenia obcí Dubová,  

    medzi obcami Čachtice-Častkovce-Podolie. Občania sú veľmi  

    spokojní. Ak sa podarí urobiť aj cyklotrasu, budeme radi.  

    PhDr. Škultéty: - 21.3.2016 mal interpeláciu k externému  

    manažmentu nemocníc. Nakoľko zadlženosť nemocníc vzrástla,  

    spýtal sa, v akom sme stave. Pred rokom v septembri sme  

    vzali na vedomie zmluvu ako podklad pre verejné obstaráva- 

    nie, požiadal o informáciu kto vyhral, resp. v čom je  

    zásadný problém obstarania. 

    p. predseda: – je to stále v procese verejného obstarávania,  

    podrobnejšiu informáciu dáme písomne.  

    PaedDr. Gaman: - vysvetlil históriu Nitrianskej stolice,  

    Štefan I. rozdelil Horné Uhorsko na komitáty - župy,  

    Nitrava sa uvádza v roku 1111 a 1113 v Zoborských listinách,  

    prvé písomné zmienky boli aj o trenčianskych dedinkách.  

    Ing. Berec: - skončili prázdniny a vďaka TSK obec Trenč.  

    Teplá cestou n.o. prevádzkuje historickú električku TREŽ.  

    Počas prázdnin a víkendových jázd bolo prepravených 6202  

    osôb (95% turisti, 5% cestujúci), vypravených 160 vlakov,   

    poďakoval predsedovi a poslancom TSK za dotáciu na histo-  

    rickú električku.   

    Mgr. Michalec: - na konci augusta bol termín na podávanie  

    projektov Cezhraničnej spolupráce aj na opravy ciest II.  

    a III. triedy, kde bolo akolokovaných vyše 14 mil. eur.  

    Spýtal sa, prečo sme nepodali projekt. 

    p. predseda: - na cesty III. triedy nie je možné žiadať  

    finančné prostriedky, cez Cezhraničnú spoluprácu máme  

    projekt cyklotrasy z Trenčína do Nemšovej a  rekonštrukciu  

    ciest II/499 a II/500 v okrese Myjava.  

    Mgr. Michalec: – aký je posun v projekte rýchlostnej cesty  

    R6? 

    p. predseda: - dáme odpoveď, je vyhotovená koncepčná štúdia,  

    na základe ktorej sa znova vypracuje EIA a paralelne treba  
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    robiť geologické prieskumy. Odpovieme písomne.  

    Ukončil interpelácie a požiadal o predloženie interpelácií  

    písomne, na ktoré do 30 dní odpovieme.  

 

 

24. Záver.            

 

    p. predseda: - poďakoval poslancom za prístup k dnešnému  

    rokovaniu, boli prerokované náročné body. Opätovne pozval  

    všetkých na Deň otvorených dverí na Trenčianskom samospráv-  

    nom kraji – 3.10.2016, v znamení Zelenej župy.  

    Poďakovaním za účasť rokovanie ukončil.  

 

 

 

Trenčín,    10.10.2016 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková, 

            zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 I. overovateľ: PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ, v.r.  

 

 

II. overovateľ: RSDr. Ján CIPOV, v.r. 

     
 

Mgr. Michal ŽITŇANSKÝ, riaditeľ Úradu TSK, v.r. 

 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


