
Z á p i s n i c a  

z XXI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 27. 1. 2020 

  

 

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 XX. zasadnutí  
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Slovo pre verejnosť.  
  

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM a VO 

a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku 
Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej 

zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza. 

b) Návrh na schválenie odňatia správy majetku vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a v správe Spojenej 

školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami 

Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov     

a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom  

I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  

c) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - pozemok, parc. č. 145/4 v k.ú. Trenčín z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech Rudolf Kalik, 

Bratislava – Vrakuňa. 

d) Návrh na schválenie odňatia správy nehnuteľného majetku  
zo správy Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. 
Prievidza v prospech Mesta Prievidza. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. 
Trenčín v prospech Rudolf Kalik, Bratislava - Vrakuňa   

a Bratko Pavol, Nová Baňa. 

g) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Kolačno 

s pozemkami vo vlastníctve Obce Kolačno. 

h) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a pre-
daja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" p.č. 

614/4 a p.č. 614/5 k.ú. Kostolná - Záriečie  

prospech Obce Kostolná – Záriečie. 

i) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" p.č. 857/8  k.ú. Hanzlíková v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 
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1881/3 k.ú. Streženice v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina. 

k) Prerokovanie zámeru organizácie Nemocnica s poliklinikou 
Považská Bystrica, prenajať nebytové priestory, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

l) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 
likvidácie - kotolňa, strojovňa, telocvičňa v k. ú. 

Zlatovce. 

m) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Lednické Rovne  

       s Obcou Lednické Rovne ako prípad hodný osobitného  

       zreteľa. 

n) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Zemianske Podhradie 

s Obcou Zemianske Podhradie ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

    o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.   

       Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  

       Čulenova 6, Bratislava.        

    p) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.  

       Zlatovce  v prospech SPP - distribúcia, a. s., Mlynské  

       nivy 44/b, Bratislava.  
        

5. Diskusia – Rôzne. 
6. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
7. 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 XXI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) v tomto volebnom období otvoril  

    a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška. Na úvod privítal 

    všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí. Nakoľko je dnešné 

    zasadnutie zároveň prvým zasadnutím v novom roku 2020,  

    zaželal všetkým úspešný nový rok 2020 v pracovnom i rodinnom 

    živote a dobrú spoluprácu po celý rok.  

    V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej 

    samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj dnešné  

    rokovanie zastupiteľstva vysielané on-line a jeho celý priebeh  

    môže verejnosť sledovať naživo na webovom sídle TSK, aj  

    na portáli youtube.com.  

    Záznamy z rokovaní zastupiteľstva sú zverejnené na webovej  

    stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia. 

    Oznámil, že zápisnica z XX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK,  

    ktoré sa konalo 25.11.2019 bola overená, a bude zverejnená  

    na webovej stránke TSK.  

    Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na dnešnom za-  

    sadnutí zo 47 poslancov prítomných 36 poslancov, čím je za-  

    sadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred ospravedl-  
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    nili poslanci: pp. Hemza, Hvizdák, Filo, Procházka,  

    Abramovičová, Matejka, Halabrín. Neskorší príchod oznámil p.  

    poslanec Cíbik, Panáček, Bublavý a p. Šramková. 

    Predložené materiály boli vopred prerokované na zasadnutí  

    komisií a Rady predsedov komisií, a zverejnené na webovej  

    stránke TSK.  
 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného XXI. zasadnutia boli  

    navrhnutí:  

                I. overovateľ: MUDr. Igor  STEINER, MPH 

               II. overovateľ: MUDr. Peter OULEHLE. 

 

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 35 poslancov, čím      

    bolo zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

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

    HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad- 

    nutí dňa 27.1.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o overovate- 

    ľov zápisnice podľa predloženého návrhu.            

             (viď uznesenie č. 396/2020/A) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Barbora Jánošková.          

    p. predseda: - predniesol návrh na zmenu programu rokovania,  

    a to: - vypustenie bodu 
 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM a VO 

a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku 
Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej 

zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza., 
     

    nakoľko treba dorobiť GOP, ktorý sa týka SZŠ a predložíme  

    komplet na marcové zastupiteľstvo.   

 

V bode 4. n)  

Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny 

nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Zemianske Podhradie s Obcou 

Zemianske Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa., 

bol aktualizovaný GOP podľa doručeného znaleckého posudku, 

a materiál bol doplnený do Knižnice poslancov až v piatok. 
 

Po dopracovaní materiálov navrhol doplnenie bodov: 
 

4. 

   o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.   

      Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  

      Čulenova 6, Bratislava.         
 

4. 

   p)  Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.  

      Zlatovce  v prospech SPP - distribúcia, a. s., Mlynské  

      nivy 44/b, Bratislava.         
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Materiály sa týkajú projektu Regionálna hokejová akadémia, 

prípojka pre elektrinu a plyn.  

p. predseda: - keďže nikto nemá návrhy na zmenu programu, požia-

dal o prijatie predložených zmien hlasovaním, a to osobitne 

o každom návrhu.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 2: 35-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.1.2020 prerokovalo  

a  s ch v á l i l o  predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku  

na vypustenie bodu 4. a) z programu rokovania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 3: 36-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.1.2020 prerokovalo  

a  s ch v á l i l o  predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku  

na zaradenie bodu 4. o) a 4. p) do programu rokovania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 4: 36-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.1.2020 prerokovalo  

a  s ch v á l i l o  predložený návrh programu ako celok, vrátane 

predložených zmien. K uvedeným výsledkom hlasovaní (k bodu A) 

a B) bolo prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 396/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

p. predseda: - privítal na rokovaní doc. MUDr. Šramkovú, PhD., MBA.  

  

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XX. zasadnutí  
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.    

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Horváth: - na minulom zasadnutí bolo prijatých 32 

uznesení, s ukladacou povinnosťou (pre riaditeľov nemocníc, 

aby spracovali dotazník spokojnosti pacientov, ktorý sa bude 

vyhodnocovať) bolo splnené. Ostatné uznesenia sa týkajú 

prevažne prebytočného majetku.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 35-ZA, 2-NEHLASOVA- 

    LI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27. januára  

    2020 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na XX. zasadnutí Zastu-     

    piteľstva TSK. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 397/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          
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p. predseda: - v stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním 

zastupiteľstva neboli na TSK doručené žiadane požiadavky  

o vystúpenie na dnešnom zasadnutí. 

 

p. predseda: - privítal Mgr. Bublavého. 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM a VO 

a) Návrh na schválenie odňatia správy majetku vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a v správe Spojenej 

školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami 

Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov 

a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom  

I. Krasku 491, 020 32 Púchov.       

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - vypustením bodu a) sa poradie bodov po zme-

nách upraví.  

Mgr. Baláž: - ide o majetok v správe SOŠ sklárskej Lednické 

Rovne, spojením škôl a presťahovaním školy do Púchova sa 

stal majetok prebytočným, k čomu zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže 

(OVS), navrhujeme odňatie správy majetku.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 33-ZA, 3-NEHLASO- 

      VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020  

      prerokovalo a  s ch v á l i l o  odňatie správy majetku TSK,  

      v obci Lednické Rovne (pozemky a stavby, a ostatný drobný  

      hmotný majetok) správcovi Spojená škola, Púchov s orga- 

      nizačnými zložkami SOŠ sklárska, Púchov a SOŠ, Púchov,  

      so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov, s účinnosťou  

      od 01.03.2020. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 398/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

4. 

b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku - pozemok, parc. č. 145/4 v k.ú. Trenčín z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech Rudolf Kalik, 

Bratislava – Vrakuňa.         

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

  Mgr. Baláž: - ide o pozemok o výmere 204 m
2
, ktorý je  

  priľahlým k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa.     

  Nakoľko správca majetku (Gymnázium Ľ. Štúra) tento  

  nepotrebuje pre vlastné účely, a pre lepšie využitie  

  navrhujeme odpredaj nehnuteľného majetku, ktorý tvorí celok  

  so stavbou a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.  

  p. predseda: - privítal p. poslanca Bublavého. 

      Ing. Mičega: – spýtal sa na presnú polohu pri gymnáziu,  

      nakoľko je do budúcna plánovaná výstavba telocvične  
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      a parkoviska, či nebude ohrozená investícia.  

      p. predseda: - je to z opačnej strany od jedálne. Ide  

      o osobitný zreteľ a sú potrebné 3/5 hlasov poslancov.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 7: 36-ZA, 1-NEHLASO- 

      VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020  

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

     nehnuteľného majetku TSK (pozemku), u r č i l o  prevod  

  prebytočného nehnuteľného majetku TSK v prospech kupujúceho 

      Rudolf Kalik, Bratislava – Vrakuňa v podiele 1/1, za kúpnu  

     cenu ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle pred- 

  loženého návrhu, a zároveň  s ch v á l i l o  odpredaj  

      prebytočného nehnuteľného majetku TSK v prospech kupujúceho 

      Rudolf Kalik, Bratislava – Vrakuňa v podiele 1/1, za kúpnu  

     cenu ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

      K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 399/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

 4. 

    c) Návrh na schválenie odňatia správy nehnuteľného majetku      

       zo správy Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín. 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o odňatie správy nehnuteľného majetku  

       v správe Strednej športovej školy, v súvislosti s výstav- 

       bou Regionálnej hokejovej akadémie, čím dôjde k zrušeniu  

       kotolne, strojovne a telocvične v k.ú. Zlatovce, nakoľko  

       ide o hodnotu nad 700 tis. eur, je potrebné rozhodnutie  

       zastupiteľstva. Následne bude predložený materiál k fy-  

       zickej likvidácii majetku.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 36-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  odňatie správy  

       nehnuteľného majetku TSK (stavby) zo správy Strednej špor- 

       tovej školy, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín, s účinnosťou  

       od 01.03.2020. K uvedenému bolo prijaté 

        

              U z n e s e n i e  číslo 400/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 
 

 

 4. 

    d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.     

       Prievidza v prospech Mesta Prievidza.      

    

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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       Mgr. Baláž: - Mesto Prievidza požiadalo o zriadenie vec- 

       ného bremena pre realizáciu stavby a osvetlenie dvora  

       obytného domu s uložením kábla. Navrhujeme zriadenie  

       vecného bremena k pozemkom za určených podmienok a jedno- 

       razovú náhradu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena v prospech oprávneného z vecného bremena – Mesto  

       Prievidza, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo     

       prijaté 

        

              U z n e s e n i e  číslo 401/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

 4. 

    e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.  

       Trenčín v prospech Rudolf Kalik, Bratislava - Vrakuňa   

a Bratko Pavol, Nová Baňa.        

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - p. Kalikovi bol odpredaný pozemok v predošlom 

       bode, navrhujeme zriadenie vecného bremena na pozemok medzi  

       domom žiadateľa a multifunkčným ihriskom, ktorý je aj pre- 

       chodom pre zamestnancov a študentov gymnázia, a na dome 

       chce žiadateľ vo výške 3 m nad zemou vybudovať balkóny,  

       ktoré budú zasahovať do pozemku TSK. Navrhujeme zriadenie  

       vecného bremena na pozemok, za jednorazovú odplatu.  

       

            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 36-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena „in rem“ v prospech oprávnených z vecného bremena 

       – Rudolf Kalik, Bratislava – Vrakuňa a Bratko Pavol, Nová  

       Baňa, ako podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti 

       (pozemku), v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo     

       prijaté 

        

              U z n e s e n i e  číslo 402/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

        

        

4.     

    f) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  

       zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Kolačno  

       s pozemkami vo vlastníctve Obce Kolačno.     

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  
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   Mgr. Baláž: - ide o typický prípad zameny majetku medzi 

samosprávami, kedy TSK nadobudne pozemky pod cestami 

v obci a ponúka pozemky pod chodníkmi v obci (vo väčšej 

výmere ako je ponuka obce). Navrhujeme finančné vyrovnanie 

za cenu 1,- euro zo strany obce Kolačno. Nejde o osobitný 

zreteľ, nakoľko už sa tam chodníky nachádzajú.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 36-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

   2020 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

   nosti nehnuteľného majetku (pozemkov) TSK, v správe  

   Správy ciest TSK, Trenčín,  - u r č i l o  prevod –  

   zámenu uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku  

   TSK v správe Správy ciest TSK, Trenčín, s nehnuteľným  

   majetkom (pozemky) vo výlučnom vlastníctve Obce Kolačno, 

   v okrese Partizánske, v obci Kolačno, s finančným  

   vyrovnaním za celý predmet prevodu, a zároveň  s ch v á - 

   l i l o  prevod – zámenu trvale prebytočného nehnuteľného  

   majetku (pozemky) TSK s nehnuteľným majetkom vo vlastníc- 

   tve Obce Kolačno, v okrese Partizánske, v obci Kolačno,  

       s finančným vyrovnaním za celý predmet prevodu. 

       K uvedenému bolo prijaté 

        

              U z n e s e n i e  číslo 403/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

   

 4. 

    g) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

       p.č. 614/4 a p.č. 614/5 k.ú. Kostolná – Záriečie 

       v prospech Obce Kostolná – Záriečie.      

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - obec má záujem o podanie žiadosti o NFP  

       z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, k čomu  

       treba zdokladovať majetkoprávny vzťah k pozemkom vo vlast- 

       níctve TSK, na ktorých plánuje vybudovať chodník v obci.  

       Navrhujeme prevod vlastníctva k pozemkom za kúpnu cenu,  

       ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 38-ZA, Zastu- 

       piteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020 preroko- 

       valo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnu- 

       teľného majetku  (pozemkov) TSK, v správe Správy ciest  

       TSK, Trenčín, v obci Kostolná - Záriečie,  u r č i l o   

       prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku  

       (pozemkov) TSK, v správe Správy ciest TSK, Trenčín,  

       v obci Kostolná - Záriečie, Obci Kostolná - Záriečie,  

       do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu za celý predmet  

     prevodu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý  
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       spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovy- 

       tvoreným pozemkom, na ktorých má Obec Kostolná – Záriečie  

       zámer vybudovať chodník, ktorý ako miestna komunikácia  

       bude vo vlastníctve Obce Kostolná – Záriečie, a zároveň   

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

       teľného majetku TSK, v správe Správy ciest TSK, Trenčín,  

       v obci Kostolná – Záriečie, Obci Kostolná - Záriečie,  

     do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu za celý predmet  

     prevodu, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  

       predloženého návrhu. V prípade, ak Obec Kostolná –  

       Záriečie nezaháji výstavbu chodníka na uvedených pozemkoch  

      do 5 rokov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy  

      na základe tohto uznesenia, má TSK právo od kúpnej zmluvy   

       odstúpiť. K uvedenému bolo prijaté 

        

              U z n e s e n i e  číslo 404/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

        

 

 4. 

    h) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" p.č. 857/8  k.ú. Hanzlíková v prospech  

       Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - Železnice SR v rámci modernizácie trate N.  

       Mesto nad Váhom-Púchov vykonali preložku NN-vedenia  

       stavby, čím zasiahli do pozemku TSK, navrhujeme zriadiť  

       vecné bremeno za jednorazovú náhradu, v prospech Západo-  

       slovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, ktorú uhradia  

       Železnice SR.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 13: 39-ZA, Zastu- 

       piteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020 preroko- 

       valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena  

       na pozemku TSK v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému  

       bolo prijaté 

        

              U z n e s e n i e  číslo 405/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

        

 

 4. 

i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 

1881/3 k.ú. Streženice v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina.      __ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina si 

dala zapísať zákonné vecné bremeno na pozemku TSK, pre vy- 
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budovanie vonkajšieho nadzemného el. vedenia. Navrhujeme 

jednorazovú náhradu v zmysle znaleckého posudku.  

        

       p. predseda: - privítal poslanca MUDr. Cíbika, PhD.. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 14: 39-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020 preroko- 

       valo a  s ch v á l i l o  jednorazovú náhradu za zriadenie 

       zákonného vecného bremena, v zmysle predloženého návrhu. 

       K uvedenému bolo prijaté  

        

              U z n e s e n i e  číslo 406/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

 4. 

 j) Prerokovanie zámeru organizácie Nemocnica s poliklinikou   

    Považská Bystrica, prenajať nebytové priestory, ako   

    prípad hodný osobitného zreteľa.       

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - predniesol návrh na prerokovanie zámeru NsP  

       Považská Bystrica, prenajať nebytové priestory CSS AVE  

       Dubnica nad Váhom, z dôvodu rekonštrukcie budovy CSS, za  

       podmienok v zmysle nájomnej zmluvy, pričom osobitný zreteľ  

       spočíva v potrebe dočasného umiestnenia organizácie  

       a klientov, pre zachovanie činnosti organizácie.  

       Mgr. Smatana: - osobitný zreteľ je obídenie súťaže, ale  

       po konzultácii skonštatoval, že je to potrebná aktivita  

       nájomca je naša organizácia, ktorá poskytuje služby senio- 

       rom. V tomto prípade nie je dôvod na súťaž a predložený  

       návrh podporí.  

       p. predseda: - je to dočasné počas rekonštrukcie. Hovorili  

       sme o tom aj na Rade predsedov, s komisiami, p. Bielikom  

       za Pracovnú skupinu pre zdravotníctvo a riaditeľmi nemoc- 

       níc, že priestory by sa mohli využívať aj pre sociálne  

       služby. Prostriedky idú do našej nemocnice.  

 

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

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

       2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nájom nehnuteľného  

       majetku - nebytových priestorov vo vlastníctve TSK,  

       v správe NsP Považská Bystrica, v prospech nájomcu: CSS 

       – AVE, Dubnica nad Váhom - za nájomné, na dobu 3 roky, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle predlože-

ného návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

     U z n e s e n i e  číslo 407/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  
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 4. 

k) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej 

likvidácie - kotolňa, strojovňa, telocvičňa v k. ú. 

Zlatovce.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - ide o projekt Regionálnej hokejovej akadémie 

a pre potreby novej infraštruktúry je potrebné odstrániť 

stavby TSK a v zmysle Zásad hospodárenia je potrebné ich 

zlikvidovanie rozhodnutím Zastupiteľstva TSK.  

p. predseda: - nová kotolňa, strojovňa a telocvičňa sa už 

budujú od minulého roka.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 16: 38-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

       2020 prerokovalo a  r o z h o d l o  o neupotrebiteľnosti  

       nehnuteľného majetku (stavieb) vo vlastníctve TSK  

       v zostatkovej hodnote 0 eur, a o vyradení uvedeného  

       nehnuteľného majetku z evidencie, v zmysle predloženého  

       návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 408/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

        

 4. 

l) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Lednické Rovne  

       s Obcou Lednické Rovne ako prípad hodný osobitného  

       zreteľa.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - TSK ponúka na zámenu telocvičňu s priľahlými  

       pozemkami, ktoré slúžili SOŠ sklárskej v Lednických Rov-  

       niach. O majetok prejavila záujem obec Lednické Rovne,  

       ktorá do zámeny ponúka pozemky pod cestou III/1952.  

       Nakoľko hodnota majetku TSK je vyššia ako majetku  

       ponúkaného obcou, navrhujeme zámenu s finančným vyrovnaním  

       zo strany obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

       p. predseda: - na prijatie uznesenia treba 3/5 väčšinu  

       hlasov všetkých poslancov. 

  

            Na základe výsledku hlasovania č. 17: 39-ZA, Zastupi-  

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovalo 

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

       majetku (pozemky a stavba) TSK v obci Lednické Rovne,  

       u r č i l o  ako prípad hodný osobitného prevod uvedeného  

       trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK v obci Led- 

       nické Rovne  z á m e n o u  za nehnuteľný majetok  

       (pozemky) vo vlastníctve Obce Lednické Rovne, v obci Led- 

       nické Rovne. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva  

       v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 
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       pod cestou č. III/1952 Medné spojka v obci Lednické 

       Rovne, ktorá je vo vlastníctve TSK, a v záujme zabezpe- 

       čenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre potrebu  

      plnenia úloh samosprávy Obce Lednické Rovne, a zároveň 

       s ch v á l i l o  prevod trvale prebytočného nehnuteľného 

       majetku (pozemkov a stavieb) vo vlastníctve TSK v obci  

       Lednické Rovne, z á m e n o u  za nehnuteľný majetok  

      (pozemky) vo vlastníctve Obce Lednické Rovne, v obci Led- 

       nické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

       v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 409/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

    

 

 4. 

m) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny 
nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Zemianske Podhradie s Obcou 

Zemianske Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa. _ 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Mgr. Baláž: - obec prejavila záujem o podanie žiadosti 

o NFP od Ministerstva pôdohospodárstva, k čomu je potrebné  

preukázanie majetkového vzťahu k pozemkom, na ktorých chce 

obec vybudovať chodník, termín schvaľovania žiadosti      

na marcovom zastupiteľstve by bol neskorý, preto obec 

pripravila geometrický plán pre zámenu pozemkov obce pod 

cestou vo vlastníctve TSK. Osobitný zreteľ spočíva 

v potrebe majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva 

k pozemku, na ktorom má obec zámer vybudovať chodník, pre 

účely podania žiadosti o NFP, zámenou za pozemok pod cestou 

vo vlastníctve TSK. Ide o totožnú výmeru, preto navrhujeme 

zámenu bez finančného vyrovnania.  

      p. predseda: -  na prijatie uznesenia treba 3/5 väčšinu  

      hlasov všetkých poslancov. 

 

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

      SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

      2020 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

      nosti nehnuteľného majetku (pozemku) TSK, v správe Správy  

      ciest TSK, Trenčín, nachádzajúceho sa v obci Zemianske  

      Podhradie, u r č i l o  prevod - zámenu uvedeného trvale 

      prebytočného nehnuteľného majetku TSK v správe Správy ciest  

      TSK, Trenčín, v obci Zemianske Podhradie, s nehnuteľným  

      majetkom vo vlastníctve Obce Zemianske Podhradie, bez fi- 

      nančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

      a zároveň  s ch v á l i l o  prevod - zámenu trvale pre- 

      bytočného nehnuteľného majetku TSK v správe Správy ciest  

      TSK, Trenčín, v obci Zemianske Podhradie, s nehnuteľným  

      majetkom Obce Zemianske Podhradie, bez finančného vyrov- 

      nania, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle pred- 

      loženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 
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     U z n e s e n i e  číslo 410/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

4. 

   n) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.   

      Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,  

      Čulenova 6, Bratislava.         

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

     Mgr. Baláž: - ide o schválenie zriadenia vecného bremena  

     v k.ú. Zlatovce, v prospech Západoslovenskej distribučnej,  

     a.s., Bratislava, potrebné k výstavbe Regionálnej hokejovej  

     akadémie pre vybudovanie preložky inžinierskej siete – 

     dvoch vedení nízkeho napätia ZSdis, a.s., ktoré sú v kolí- 

     zii s plánovanou výstavbou telocvične, na pozemku TSK. 

  

           Na základe výsledku hlasovania č. 19: 38-ZA, 1-NEHLA- 

      SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.01.  

      2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

      bremena v prospech oprávneného z vecného bremena – Západo- 

      slovenská distribučná, a.s., Bratislava, bezodplatne,  

      na dobu neurčitú, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému  

      bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 411/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

4. o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.  

      Zlatovce v prospech SPP - distribúcia, a. s., Mlynské  

      nivy 44/b, Bratislava.         

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

     Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad – zriadenie vecného bre- 

     mena v k.ú. Zlatovce, na uloženie inžinierskej siete – STL  

     plynovodu.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 20: 37-ZA, 1-SA  

      ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svo- 

      jom zasadnutí dňa 27.01.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

      zriadenie vecného bremena, bezodplatne, na dobu neurčitú,  

      v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

     U z n e s e n i e  číslo 412/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  
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5. Diskusia – Rôzne.          

 

    Ing. Žiak: - opätovne požiadal o pomoc p. predsedu, ide stra- 

    tegickú investíciu v Bojniciach, ktorá ovplyvní cestovný ruch  

    v regióne hornej Nitry - realizáciu multimediálnej fontány            

    na kúpalisku Čajka v Bojniciach. Investor má kladné stanovisko  

    od kompetentných úradov, ale predstavitelia mesta neodpovedali  

    v zákonnej lehote 30 dní, ani po urgencii investora. Najväčšia  

    fontána v Európe má byť na mieste súčasnej mokrade, preto  

    nechápe prístup mesta, ktoré ohrozuje jej realizáciu.  

    Investor plánuje asi 20 rokov aj výstavbu aquaparku  

    v Bojniciach, s kapacitou asi 400 lôžok, má všetky potrebné 

    vyjadrenia, ale stálu blokáciu od mesta Bojnice, z titulu  

    Územného plánu. Predstavitelia mesta bránia vzniku pracovných 

    miest, prísunu turistov a podpore regiónu, ťažko skúšaného 

    útlmom baníctva.  

    p. predseda: – môže len apelovať na mesto Bojnice, je to  

    v kompetencii mesta a p. primátora.  

    PhDr. Tám: - konáme v súlade so zákonom. 

  

    MUDr. Oulehle: - pochválil MUDr. Steinera, ktorý sa ako jediný  

    riaditeľ nemocnice nášho kraja prihlásil na veľtrh práce v me-  

    dicínskych odboroch v Olomouci, kde bude prezentovať nemocnicu. 

    Komisia p. Bielika pripravuje kroky do zastupiteľstva pre stabi-  

    lizáciu situácie v zdravotníctve. Navrhol, nakoľko mladým 

    lekárom nestačí ponúknuť fin. výhody, ale aj bonus naviac, preto  

    požiadal, či sa nenájdu v Myjave, Pov. Bystrici a Prievidzi  

    priestory, ktoré by sa dali prestavať na byty, v Prievidzi napr.  

    bývalá poliklinika, využiť Štátny fond rozvoja bývania a rátať 

    s tým v rozpočte TSK, pripraviť projektové dokumentácie. 

    p. predseda: - pracovná skupina pre zdravotníctvo, ako  

    poradný orgán predsedu TSK má za úlohu pripraviť na zastupi-  

    teľstvo motivačný systém pre lekárov. Hovorili sme o tom aj  

    na Rade predsedov aj s p. Bielikom. K bytovej otázke by sme 

    uvítali aj pomoc zo strany samospráv. Obce ponúkajú byt pre  

    lekára na náklady obce. Podrobnosti predložíme do komisií.  

    Budeme sa tým zaoberať v máji, pri zmene rozpočtu. 

 

    Mgr. Ďureje, PhD.: - spýtal sa, či príprava súťaže na výber  

    nového dopravcu začala, aké kroky boli urobené. V minulom  

    roku sme ako poslanci sedeli k navýšeniu platieb pre SAD, 

    a tiež sme riešili prípravu zabezpečenia novej súťaže  

    na výber dopravcu na ďalšie obdobie. Spýtal sa, či už začala  

    príprava a aké kroky sme podnikli.  

    p. predseda: - v minulom roku na zastupiteľstve vyzval poslan- 

    cov, aby sa prihlásili do pracovnej komisie, ktorá bude pri-  

    pravovať súťaž. Zmluva s dopravcami končí 30.10.2023, podobné  

    problémy má aj BBSK a ŽSK, požiadal, kto má záujem z poslancov  

    v komisii pracovať. PDO sme prevzali, a môžeme ho predložiť  

    poslancom. Tento rok nám majú odovzdať PUM, ktorý bude 

    poslancom predstavený do konca apríla. Chceme, aby bol tender 

    transparentný.  

    PhDr. Škultéty: - nadviazal na kolegu. Problémom sú dodatky, 
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    ktoré podpísal vtedajší župan, podľa právnej analýzy boli  

    podpísané v rozpore so zákonom a nariadením Európskeho  

    parlamentu a Rady EÚ. Citoval právneho zástupcu BBSK – „kraj  

    uzatvára s dopravcom tzv. zmluvu o službách vo verejnom  

    záujme, a zo zákona nesmie prekročiť 10 rokov. Podľa európ-  

    skeho nariadenia možno urobiť výnimku a predĺžiť ju o 5  

    rokov v prípade, ak dopravca investuje vlastné prostriedky do  

    významných aktív, napr. autobusové depo či stanicu, ktorá sa  

    odpisuje dlhšie ako autobusy.“ Vieme, že v roku 2013 bol  

    podpísaný dodatok.  

    p. predseda: - zmluva platila do roku 2018, a v roku 2013  

    bola predĺžená dodatkom o 5 rokov, do roku 2023. 

    PhDr. Škultéty: - predmetom zmluvy sú aj záväzky SAD Trenčín  

    a SAD Prievidza. Odvolávajú sa na nariadenie EP a Rady EÚ,  

    kde musí byť realizovaná významná investícia, aby sa mohli  

    také veci podpisovať. Jeden z bodov hovorí o realizácii  

    strategicky významnej investície vo verejnom záujme –  

    výstavba autobusovej stanice s príslušnou dopravnou infra-  

    štruktúrou v meste Trenčín, ktorá poskytne pre cestujúcich  

    zodpovedajúce obslužné zariadenie a služby. Výstavba novej  

    technickej základe – nový závod v meste Trenčín, v lokalite  

    pri novej autobusovej stanici, čím sa ušetria prístavné  

    a odstavné kilometre.  

    Ako poslanec za okres Trenčín neregistruje žiadnu takú      

    investíciu v meste Trenčín, k čomu sa zaviazala SAD Trenčín  

    v podpísanom dodatku. Požiadal o stanovisko zástupcov VUC, či  

    sa týmto zaoberali, nakoľko zmluvná strana nekonala v zmysle  

    nariadenia EP a Rady EÚ, čím sa dostávame do podobnej  

    situácie ako v B. Bystrici. Požiadal o stanovisko k tejto  

    veci, čo podá písomne ako interpeláciu, aby dostal písomnú  

    odpoveď.  

    p. predseda: - dáme Vám k tomu stanovisko.  

 

    PhDr. PaedDr. Novotná: - ako predsedníčka Komisie na ochranu     

    verej. záujmu informovala o zmenách ústavného zákona 357/2004  

    o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej.  

    funkcionárov od 1.1.2020. Po zasadnutí komisie dostanete  

    informácie o zmenách, bude treba vyplniť jednotné tlačivo  

    a bude potrebné daňové priznanie odovzdať v kópii. Ostatné  

    dostanete včas do mailových schránok.  

    p. predseda: - v zákone došlo ku viacerým zmenám, požiadal  

    komisiu čo najskôr informovať poslancov. Podanie je potrebné  

    do konca apríla.  

 

    Ing. Mičega: - spýtal sa p. predsedu a poďakoval za odpoveď  

    na interpeláciu ku križovatke ciest I. a II. triedy v Trenč.  

    Teplej. Dostal aj kópiu listu SSC pre TSK, v II. polovici  

    februára sa bude riešiť návrh, a z listu SSC vyplýva, že  

    od 17.2. do 21.2. bude rokovanie k tejto veci. V novinách  

    zachytil informáciu ku križovatke, že obec a p. starostka ne-  

    súhlasí s riešením, ktoré bolo navrhnuté na rokovaní vlády  

    na TSK. Požiadal vo februári zistiť skutkový stav a do akej  

    miery môže obec blokovať riešenie križovatky, ide o cestu I.  
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    a II. triedy, ak je možnosť zbezpečnenia križovatky, bola by  

    škoda túto nerealizovať.  

    Materiál ku šport. gymnáziu a druhého vecného bremena, kde  

    má byť výstavba súkromného investora, presahujúca pozemok  

    VUC. Dal do pozornosti § 6 vyhl. 532, aby sa nestalo, že naša  

    investícia by mohla tieniť tejto stavbe.  

    Reagoval na p. Škultétyho, že ako kolega a poslanec za okres  

    Trenčín sa zaujíma o dopravu v Trenčíne, ale uvítal by ako  

    zamestnanec mesta Tr. Teplice, aby sa zaujímal nie o dopravu  

    v Trenčíne, ale o autobusovú stanicu v meste, kde bol 12  

    rokov poslancom, kde mesto Trenč. Teplice realizovalo  

    zastávku za vlastné, a poďakoval SAD, ktorá bola súčinná  

    pritom a ponúka získané infomácie. Pán Škultéty môže prísť  

    osobne, alebo prinesie podklady na budúce zastupiteľstvo. 

    p. predseda: - nejde o športové gymnázium, ale GĽŠ. Naša  

    stavba – telocvičňa nebude v budúcnosti tieniť výstavbe, je  

    to blízko multifunkčného ihriska a parkoviska. Na rokovaní  

    na TSK pán Pellegrini nepovedal o ktorý variant pôjde, ale už  

    v minulosti bol navrhnutý kruhový objazd, ale polícia   

    s ním nesúhlasila, lebo je tam TREŽ, a SSC musela prísť 

    s variantou malého kruhového objazdu, alebo svetelnou  

    križovatkou. Odborníci rozhodnú o tom, ako bude daná križo- 

    vatka riešená. Zvoláme rokovanie, aby prišli prezentovať dva  

    návrhy riešenia. Pán Pellegrini požiadal gen. riaditeľa SSC  

    o promptné riešenie križovatky.  

    PhDr. Škultéty: - reagoval na p. Mičegu, aby lepšie počúval,  

    lebo hovoril o zmluve o službách vo verejnom záujme, nie  

    o doprave v Trenčíne.  

    PaedDr. Porubcová: - požiadala Odbor dopravy, aby znovu po-  

    žiadal SSC o vyčistenie náletových drevín, vyčistili sme  

    odbočku na Div. Novú ves, ale zver je premnožená, ide o bez-  

    pečnosť na cestách.  

    p. predseda: - ide o cestu I. triedy, čakáme na objednávku  

    pre SC TSK. Cesty I. triedy sú v zlom stave, súhlasil s požia-  

    davkou a navrhol aby p. Hladký písomne vyzval SSC k likvidácii  

    náletov pri cestách. Objednávky na kosenie pri cestách I.  

    triedy dostávame neskoro (v júni, v júli), bez objednávky 

    nemôžeme robiť.      

    Ing. Žiak: – k SAD Prievidza a jej financovaniu, sú dobre  

    financované, ked sponzorujú plesy, ale žiadajú stále viac  

    od nás, preto navrhol prehodnotiť ich financovanie.   

    p. predseda: – požiadal Ing. Podobovú o prehodnotenie podnetu  

    – ako bol financovaný ples.  

 

    Ing. Trstenský: – v decembri sa dožil životného jubilea, preto  

    po skončení rokovania pozval na malé občerstvenie kolegov  

    poslancov, vedúcich zamestnancov TSK i zástupcov médií.  

 

 

6. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

    p. predseda: - dôležitá je otázka prípravy VO na výber 

    dopravcov v roku 2023. 
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    Mgr. Ďureje, PhD.: – podá aj písomne 2 otázky: - k výške  

    pohľadávok voči NsP Bojnice, ktoré odkúpila BFF, s.r.o.,  

    predtým Magellan, k 31.12.. 

 

    RNDr. Beňová: – z 2 interpelácií jednu prečíta a jednu  

    odovzdá. K mechanizmu doplneniu zákl. vzdelania, ktoré v roku  

    2017 vydalo MŠ SR sa spýtala, ako chce riešiť TSK ukončenie  

    základnej školy žiakom, ktorí ju nemajú ukončenú, v okrese  

    Prievidza nie je tento problém riešený, čo odznelo na Burze  

    práce a informácií v novembri. Deti, ktoré nemajú ukončené  

    základné vzdelanie sa môžu hlásiť len na 2-ročné učebné  

    odbory, a takéto vzdelanie nie je postačujúce na trhu práce.  

    Ak by mali ukončenú ZŠ, môžu ísť aj na 3-ročné učebné odbory.  

    Požiadala o vyjadrenie, ako to bude riešené, od septembra.  

    K rekonštrukcii tepelného hospodárstva podá písomne.  

    Ing. Hilčíková: – vysvetlila, budeme to riešiť v spolupráci 

    ZŠ, SŠ a úradov práce.  

 

 

7. Záver.             

 

p. predseda: – poďakoval všetkým prítomným za účasť na dneš- 

nom zasadnutí a prijatie predložených materiálov.  

Pre poslancov Zastupiteľstva TSK bude 13.2. 2020, t.j.      

vo štvrtok o 13.00 h v kongresovej sále TSK prezentovaný Plán 

dopravnej obslužnosti TSK.  

Požiadal poslancov, ktorí majú záujem pracovať v Pracovnej 

skupine pre VO na výber na dopravcu, aby sa prihlásili. 

Zmluva s dopravcami konci k 30.10.2023, v súlade s platnou 

legislativou a nariadeniami EU je nutné vykonať VO          

na dopravcu v časovom predstihu, t.j. min. 2 roky pred 

ukončením zmluvy. 

    V zmysle schváleného Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva  

    TSK na I. polrok 2020 je ďalšie zasadnutie plánované na 23.  

    marca 2020, Rada predsedov sa zíde v pondelok, 9. marca 2020  

    a komisie budú zasadať od pondelka, 2. marca 2020. 

    Poďakovaním za účasť ukončil prvé zasadnutie v roku 2020. 

 

 

Trenčín,  7.2.2020 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 
 

 I. overovateľ: MUDr. Igor  STEINER, MPH, v.r. 

  

II. overovateľ: MUDr. Peter OULEHLE, v.r.       

                        

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

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


