
Z á p i s n i c a   

z XXV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 3. 7. 2017 

 

 

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 XXIV. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. 
Trenčianske Biskupice  v prospech SPP - distribúcia, 

a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. 
Trenčianske Biskupice v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava. 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. 
Považská Bystrica v prospech SPP-distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/5, Bratislava. 

d) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov     
v k. ú. Opatová kúpou od vlastníka Slovenská republika,  

dočasný správca Okresný úrad Trenčín. 

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

zreteľa. 

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

s Obcou Kolačno. 

g) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu 
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Kostolná 

– Záriečie. 

h) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 370/2 k.ú. Melčice v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 3700/5, 6102/31 k.ú. Považská 

Bystrica v prospech Stredoslovenskej energetiky - 

Distribúcia, a.s., Žilina. 

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Považské Podhradie. 

k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej 

likvidácie - prefa. garáže, Prievidza. 
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l) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej 

likvidácie - CSS Bôrik – pivnica. 

m) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku  nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - bývalý 

internát T. Vansovej 28, Prievidza. 

n) Návrh na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku – 
pozemkov v k.ú. Nová Dubnica, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, 

kúpou od Mesta Nová Dubnica.  
 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení  

    VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl,  

    jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  

    alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby  

    alebo fyzickej osoby.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry 
 

5. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl  
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom 

Staničná 6, 911 05 Trenčín.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 

1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských 

partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica. 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, so 

sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza. 

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými 

zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 

a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom 

Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

e) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad 

Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 

Váhom. 
 

6. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Mierové námestie 
č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť Strednej odbornej  

školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl  

a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  

a pracovísk praktického vyučovania SR.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  
 

7.  Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine  
    Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04  

    Trenčín. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - pov.riad.odb.zdrav.a SP 
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8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
    finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020. 

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

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

"Modernizácia priestorov a vybavenia praktického 

vyučovania" (SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská 

Bystrica). 

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

"Modernizácia praktického vyučovania" (SPŠ, Bzinská 11, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom). 

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

"Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu" (SOŠ, Lipová 8,    

972 51 Handlová). 

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

"Dovybavenie COVP v SOŠ Pruské" (SOŠ, Pruské 294, 018 52 

Pruské). 

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

"Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle" 

(SOŠ, I. Krasku 491, Púchov). 

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

"Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ 

Partizánske" (SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske). 

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

"Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej 

škole strojníckej Bánovce nad Bebravou" (SOŠ strojnícka, 

Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou). 

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

"Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská 

Bystrica" (SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 

Považská Bystrica). 
 

9. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich   
na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej 

dopravy. 

 Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy  
 

10. Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej  
     spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho  

     kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra. 

Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 
 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia  
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover.riad.odd.právneho, SMaVO 
 

12. Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov 
a sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover.riad.odd.právneho, SMaVO 
 

13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
14. Záver. 
 

 

 

R o k o v a n i e: 

  

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

a programu rokovania).         

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

         Dnešné XXV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

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

    Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných  

    a oznámil overenie zápisnice z predošlého zasadnutia zastu-  

    piteľstva 2.5.2017, ktorá je zverejnená na webovej stránke 

    TSK. Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať naživo, 

    na webovom sídle TSK.  

    Z celkového počtu 45 poslancov bolo v úvode rokovania podľa  

    prezenčnej listiny prítomných 37 poslancov, čím je  

    zasadnutia uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred 

    ospravedlnili poslanci: JUDr. Macháčková, PhDr. Škultéty,  

    Ing. Máčeková, Mgr. Kaščáková, Ing. Ondračka, Ing. Zborano- 

    vá a Ing. Randziaková. Poslanec MUDr. Cíbik, PhD. zatiaľ nie 

    je prítomný.   

    O programe rokovania ste boli informovaní, a pre verejnosť  

    bol program vopred zverejnený na webovej stránke a úradnej  

    tabuli TSK, aj v intranetovej Knižnici poslancov. 

    Materiály boli tak tiež sprístupnené v intranetovej Knižnici  

    poslancov, ako aj na webovej stránke TSK.  

         

         Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli 

    navrhnutí:  

       I.  overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ   

       II. overovateľ: Ing. Milan BEREC.   

 

     

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 37 poslancov,  

    čím je zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

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

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 3. 7. 2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

    podľa predloženého návrhu.    (viď uznesenie č. 509/A/2017) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

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

    ková.      
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    p. predseda: - predniesol návrh na doplnenie bodu programu, 

    ktorý prišiel na Úrad TSK – Petícia proti zvyšovaniu počtu 

    poslancov Zastupiteľstva TSK, a jeho zaradenie ako bod 12.,  

    pričom poradie ďalších bodov sa posúva. K bodu 12. a 13. (o  

    počte volebných obvodov) otvoríme spoločnú diskusiu a hlaso-  

    vať budeme osobitne.  

    Pred hlasovaním o programe rokovania sa spýtal prítomných  

    poslancov, či má niekto doplňujúci resp. pozmeňujúci návrh  

    k programu dnešného rokovania.  

    Keďže nikto nemal ďalší návrh, poslanci hlasovali o programe  

    dnešného rokovania podľa predloženého návrhu p. predsedu.  

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 36-ZA, 1-NEHLASO- 

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 3. 7. 2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program XXV. zasadnutia 

    Zastupiteľstva TSK, s doplnením podľa predloženého návrhu 

    p. predsedu. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 509/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

        

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIV. 

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na májovom zasadnutí bolo prijatých 22 uzne-  

    sení bez ukladacej povinnosti. Konštatoval, že sa darí  

    predaj majetku opakovaním súťaží. Nabudúce v správe zostanú  

    len uznesenia k prebytočnému majetku.  

 

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

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 03. júla 2017  

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

    troly plnenia uznesení, prijatých na XXIV. zasadnutí Zastu- 

    piteľstva TSK, v prijatom  
 

      U z n e s e n í  číslo 510/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).     

 

 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO 

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

   Trenčianske Biskupice  v prospech SPP - distribúcia,  

   a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava.      

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - v prvých dvoch bodoch ide o zriadenie 

   vecného bremena pri výstavbe autistického centra v CSS 

   DEMY Trenčín - pre vybudovanie prívodu plynu a elektrickej 

   energie. Prvým bodom je návrh na zriadenie vec. bremena 
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   v prospech SPP - distribúcia, a. s., pre vybudovanie ply- 

   novej prípojky a prekládky, bezodplatne na dobu neurčitú.  

    

            Na základe výsledku hlasovania č. 4: 34-ZA, 2-NEHLASO- 

       VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

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

       pre SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, v zmysle  

       predloženého návrhu.  K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 511/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

 3. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.    

       Trenčianske Biskupice v prospech Západoslovenskej  

       distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava.    
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - taktiež ide o zriadenie vecného bremena pri     

   výstavbe autistického centra v CSS DEMY Trenčín - pre Zá- 

   padoslovenskú distribučnú, a.s., Bratislava, taktiež bez- 

   odplatne, na dobu neurčitú.  

    

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 34-ZA, 2-NEHLASO- 

       VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

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

       v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 512/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

    

 

 3. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú.  

       Považská Bystrica v prospech SPP-distribúcia, a.s.,  

       Mlynské nivy 44/5, Bratislava.       

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

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

   Bystrici v prospech SPP-distribúcia, a.s.. O jeho  

   zriadenie požiadala NDS, ako investor stavby diaľnice D1 

   Sverepec-Vrtižer pri čerpacej stanici ESSO, pre umiest-  

   nenie a prevádzku zariadenia plynárenskej stavby, ktoré  

   zasahuje do pozemku (komunikácie) TSK. Navrhujeme schvá-  

   lenie na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 34-ZA, 2-NEHLASO- 

       VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

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

       v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

      

 

   



7 

 

            U z n e s e n i e  číslo 513/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

3. d) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov      

      v k. ú. Opatová kúpou od vlastníka Slovenská republika,  

      dočasný správca Okresný úrad Trenčín.      

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Baláž: - pre vysporiadanie vlastníctva pozemkov pri  

      budovaní cyklotrás navrhujeme odkúpenie pozemkov za 1/5  

      ceny znaleckého posudku, ktoré sú vo vlastníctve SR, 

      v správe OÚ Trenčín.  

      p. predseda: - cyklotrasa bude spájať Trenč. hrad, Zama- 

      rovce, Skalku nad Váhom s napojením na cyklotrasu v Nemšo-  

      vej. Fin. prostriedky zo štátneho rozpočtu nám boli schvá-  

      lené na ostatnom výjazdovom rokovaní vlády v roku 2015.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 7: 34-ZA, 2-NEHLASO- 

      VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

      prerokovalo a  s c h v á l i l o  nadobudnutie vlastníckeho 

      práva k pozemkom vo vlastníctve SR kúpou, v zmysle predlo-  

      ženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 514/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

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

       osobitného zreteľa.         
 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - navrhujeme schválenie zámeny nehnuteľného  

       majetku TSK v k.ú. Stará Turá, mestu Stará Turá, ako  

       prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o nehnuteľnosti,  

       ktoré boli od roku 2008 v ponukovom konaní, a od roku  

       2014, prijatím nových Zásad o hospodárení, bola 3x  

       vyhlásená obchodno-verejná súťaž (OVS). Nakoľko o majetok 

       neprejavil záujem žiaden záujemca, navrhujeme zámenu  

       s mestom Stará Turá s tým, že nakoľko hodnota majetku TSK  

       (pozemkov pod cestami) určeného na zámenu prevyšuje 

       hodnotu majetku zo strany mesta Stará Turá, mesto Stará  

       Turá uhradí rozdiel v sume 4.676,42 EUR na účet TSK.  

       Ing. Halinárová: - požiadala o podporu pri hlasovaní.  

       Mesto Stará Turá má záujem o tento majetok od roku 2007, 

       objekt dlhodobo chátra, mesto má záujem majetok využívať  

       a zveľaďovať.  

       p. predseda: - nakoľko sa jedná o osobitný zreteľ, je  

       potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov.  
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             Na základe výsledku hlasovania č. 8: 34-ZA, 2-NEHLA- 

        SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

        2017 prerokovalo a  z r u š i l o  uznesenia Zastupiteľstva 

   TSK č. 161/2014, 162/2014, 163/2014, 164/2014 a 165/2014  

   zo dňa 25.08.2014, -  u r č i l o  ako prípad hodný 

   osobitného zreteľa - prevod trvale prebytočného nehnu-  

   teľného majetku TSK (pozemkov a stavieb) v obci Stará  

   Turá zámenou za nehnuteľný majetok (pozemky) vo vlast-  

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

   prevod uvedeného nehnuteľného majetku TSK, ako prípad  

   hodný osobitného zreteľa v zmysle predloženého návrhu.  

   K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 515/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

 3. f) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  

       zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Kolačno 

       s Obcou Kolačno.          
  

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom pozemku, na ktorom je  

   miesta komunikácia vo vlastníctve obce Kolačno, ktorá je  

   vlastníkom pozemku o rovnakej výmere, na ktorom je cesta  

   vo vlastníctve TSK (Veľké Uherce – Kolačno), preto sa  

   navrhuje zámena pozemkov o rovnakej výmere, bez finanč. 

   vyrovnania ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že  

   TSK sa bude podieľať sumou 50% nákladov na spracovanie  

   znaleckého posudku.  

   p. predseda: - opäť sa jedná o osobitný zreteľ, pre ktorý 

   sú potrebné 3/5 hlasov všetkých poslancov.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

       2017 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

       nosti nehnuteľného majetku TSK (pozemku v obci Kolačno), 

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

       - zámenu uvedeného nehnuteľného majetku TSK (v obci  

       Kolačno), v správe SC TSK, Trenčín, s nehnuteľným majet- 

       kom (pozemkom) vo vlastníctve Obce Kolačno, bez finan-  

       čného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

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

       nehnuteľného majetku TSK (v obci Kolačno), v správe SC  

       TSK, Trenčín, s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Obce  

       Kolačno, bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný  

       osobitného zreteľa, pre usporiadanie vlastníckych vzťahov  

       k pozemkom, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému  

       bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 516/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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3. g) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  

      a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú.  

      Kostolná – Záriečie.         
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - Obec Kostolná – Záriečie v rámci rekonštruk- 

       cie kultúrneho domu (KD) vybudovala rampu pre telesne zne- 

       výhodnených občanov, čím došlo k rozšíreniu pôdorysu 

       budovy KD, a zabratiu pozemkov vo vlastníctve TSK, v správe 

       SC TSK, Trenčín. Pozemky navrhujeme odpredať obci za kúpnu 

       cenu 1,- euro, nakoľko obec vyšla v ústrety TSK pri zria- 

       dení vecného bremena na časť pozemkov pre výstavbu cyklo- 

       trasy v úseku N. Mesto – Trenčín, v rámci projektu 

       „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 33-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

       2017 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč-  

       nosti nehnuteľného majetku TSK (pozemkov v obci Kostolná  

       - Záriečie) v správe SC TSK, a zároveň  s ch v á l i l o  

       prevod uvedeného nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK  

       ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve  

       nadobúdateľa nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci Kostolná –  

          Záriečie, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za  

       uvedenú kúpnu cenu za celý predmet prevodu. K uvedenému  

       bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 517/2017 

 (obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 3. h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "E" parc. č. 370/2 k.ú. Melčice v prospech  

       Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - predniesol návrh na schválenie vecného  

       bremena na pozemku v k.ú. Melčice, v prospech Západo- 

       slovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, na základe  

       žiadosti stavebníkov – záhradkárov v záhradkárskej osade 

       Melčice – Lieskové, ktorí žiadajú o zriadenie vecného  

       bremena na vybudovanie NN rozvodov a prípojky, po vypra-  

       covaní geom. plánu. Celková cena jednorazovej náhrady sa  

       navrhuje 1.089,- eur, ktorú uhradia stavebníci.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 11: 33-ZA, 3-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

       2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena pre povinného z vecného bremena, ktorým je TSK -  

       na dobu neurčitú, - v prospech tretej osoby, ktorou je  

       Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, - za  

       jednorazovú náhradu, ktorú uhradí v mene stavebníkov Marcel  

       Čuhanič. K uvedenému bolo prijaté   
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                              U z n e s e n i e  číslo 518/2017 

 (obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice). 

 

 

 3. i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena   

       na pozemkoch registra "C" parc. č. 3700/5, 6102/31 k.ú.  

       Považská Bystrica v prospech Stredoslovenskej energetiky  

       - Distribúcia, a.s., Žilina.       
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Baláž: - o zriadenie vecného bremena, podobne ako      

   v bode 3. c) požiadala NDS, pre zriadenie preložky 

   káblového vedenia pri čerpacej stanici ESSO pri stavbe  

   diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer. Jednorazová náhrada bola 

   stanovená podobne ako v bode c), na dobu neurčitú.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 33-ZA, 3-NEHLASO- 

       VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

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

       na pozemkoch v obci Považská Bystrica, pre (povinného 

       z vecného bremena) TSK, v prospech tretej osoby (oprávneného  

       z vecného bremena), ktorou je Stredoslovenská energetika – 

       Distribúcia, a.s., Žilina, za odplatu - jednorazovú náhradu, 

       ktorú uhradí investor – NDS, a.s., Bratislava. 

       K uvedenému bolo prijaté       

 

            U z n e s e n i e  číslo 519/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

 3. j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

       majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Považské Podhradie.  
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - zastupiteľstvo v marci rozhodlo o prebytoč-  

       nosti nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Považské  

       Podhradie, a po vyhlásení OVS na predaj uvedeného majetku 

       splnili podmienky súťaže 2 záujemcovia, ktorí boli  

       vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Vysúťažená kúpna  

       cena korešponduje s hodnotou podľa znaleckého posudku, 

       preto navrhujeme odpredaj majetku spoločnosti Medex, s.r.o.  

       Orlové. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 13: 31-ZA, 5-NEHLASO- 

       VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

       prerokovalo a  s ch v á l i l o  odpredaj uvedeného preby- 

       točného nehnuteľného majetku (pozemkov) v obci Považská  

       Bystrica, k. ú. Považské Podhradie, na základe vyhodnote-  

       nia cenových ponúk v rámci predaja formou OVS a výsledku  

       elektronickej aukcie víťaznému uchádzačovi – kupujúcemu:  

       MEDEX, s.r.o., Orlové, za kúpnu cenu vysúťaženú v elektro-  

       nickej aukcii, v podiele 1/1-ina. K uvedenému bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 520/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 3. k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení  

       nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej  

       likvidácie - prefa. garáže, Prievidza.     

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - v tomto bode ide o rozhodnutie o neupotrebi- 

       teľnosti a vyradenie formou fyzickej likvidácie 3 prefa.  

       garáží, ktoré stoja na pozemku, ktorý bol v rámci OVS  

       prevedený na tretiu osobu. Garáže boli ponúknuté našim  

       organizáciám, ktoré neprejavili o ne záujem. Na základe  

       vypracovaného posudku uvedený majetok nemôže slúžiť  

       svojmu účelu aj z dôvodu bezpečnosti, preto navrhujeme  

       vyradenie majetku fyzickou likvidáciou.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 14: 31-ZA, 5-NEHLASO- 

       VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

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

       nehnuteľného majetku TSK v obci Prievidza, k.ú. Prievidza 

       - 3 prefa. garáže, v celkovej zostatkovej hodnote 682,02  

       eur, - a o vyradení uvedeného nehnuteľného majetku z evi- 

       dencie ku dňu 03.07.2017 - formou fyzickej likvidácie, 

       odvozom do zberného dvora v zmysle Zásad hospodárenia  

       s majetkom TSK. K uvedenému bolo prijaté  

 

        U z n e s e n i e  číslo 521/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 3. l) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení     

       nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej  

       likvidácie - CSS Bôrik – pivnica.    ____ 
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o neupotrebiteľný majetok a likvidáciu  

       pivnice (sklad zemiakov), vybudovanej v roku 1970 bez  

       zostatkovej hodnoty, ktorá sa nevyužíva a je v havarij-  

       nom stave. Navrhujeme rozhodnúť o neupotrebiteľnosti a 

       vyradenie majetku fyzickou likvidáciou, demoláciou.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 15: 34-ZA, 2-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       03.07.2017 prerokovalo a  r o z h o d l o  o neupotrebi-  

       teľnosti nehnuteľného majetku TSK v správe CSS – Bôrik, 

       Nitrianske Pravno, v obci Nitrianske Pravno - Pivnica –  

       sklad zemiakov, a o vyradení uvedeného nehnuteľného 

       majetku z evidencie ku dňu 03.07.2017, v zmysle predlo- 

       ženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 



12 

 

                              U z n e s e n i e  číslo 522/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 3. m) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

       majetku  nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - bývalý  

       internát T. Vansovej 28, Prievidza.      
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - ide o nehnuteľnosti, ktoré boli v marci  

       vyhlásené za prebytočné, následne bola vyhlásená OVS,  

       jediný záujemca ponúkol sumu vyššiu o 500 eur ako bola  

       hodnota znaleckého posudku. Navrhujeme schváliť odpredaj  

       tomuto záujemcovi, ktorým je EURÓPSKE INVESTIČNÉ  

       DRUŽSTVO, Prievidza.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 16: 33-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a 

       s ch v á l i l o  odpredaj prebytočného nehnuteľného  

       majetku (stavieb a pozemkov) na základe vyhodnotenia  

       cenových ponúk v rámci predaja formou OVS, uchádzačovi –  

       kupujúcemu: EURÓPSKE INVESTIČNÉ DRUŽSTVO, Prievidza, 

       za kúpnu cenu v podiele 1/1-ina. K uvedenému bolo prijaté  

 

                              U z n e s e n i e  číslo 523/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

       p. predseda: - týmto sme naplnili plánovaný rozpočet  

       príjmu z predaja majetku, ktorý sme prekročili o 300 tis.  

       eur.  

 

 

 3. n) Návrh na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku –  

       pozemkov v k.ú. Nová Dubnica, Veľký Kolačín, Malý  

       Kolačín, kúpou od Mesta Nová Dubnica.      
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom cesty Nová Dubnica  

       spojka, ktorá prechádza cez k.ú. Nová Dubnica a Veľký  

       Kolačín a cesty Kolačín spojka, ktorá prechádza cez k.ú.  

       Veľký Kolačín a Malý Kolačín, pozemky pod cestami nie sú  

       majetkovo vysporiadané. Nakoľko je plánovaná rekonštruk-  

       cia ciest vo vlastníctve TSK aj v rámci ROP Doprava, je  

       potrebné vysporiadať pozemky pod cestami. Navrhujeme  

       nadobudnutie uvedeného majetku do vlastníctva TSK,  

       za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je výrazne nižšia ako  

       hodnota podľa znaleckého posudku, pričom TSK uhradí Mestu  

       Nová Dubnica náklady za vypracovanie geometrických plánov  

       na zameranie pozemkov nachádzajúcich sa pod cestami  

       III/1915 a III/1910 a správny poplatok za návrh na vklad  

       vlastníckeho práva do KN.    
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       Ing. Marušinec: - pri hlasovaní sa zdrží, nakoľko ide  

       o konflikt záujmov, keďže je štatutárom mesta Nová  

       Dubnica. Ide o vysporiadanie pozemkov pod cestami III.  

       triedy, ktorých 90% je vo vlastníctve mesta.  

       p. predseda: - je rád, že sme sa dohodli na takejto  

       výhodnej cene pre TSK.    

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 17: 34-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a 

       s c h v á l i l o  nadobudnutie vlastníckeho práva  

       k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica,  

       - v k.ú. Nová Dubnica, Veľký Kolačín a Malý Kolačín,   

       do vlastníctva TSK - kúpou za celkovú kúpnu cenu  

       od Mesta Nová Dubnica, nachádzajúcich sa pod cestami  

       III/1915 Nová Dubnica spojka a III/1910 Kolačín spojka,  

       v zmysle predloženého návrhu, a zároveň  p o v e r i l o   

       predsedu TSK - zabezpečiť finančné krytie na kúpu pred-  

       metných pozemkov v rámci jeho kompetencií, v súlade  

       s uznesením zastupiteľstva, ktorým bol predsedovi TSK  

       schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien  

       rozpočtu TSK. K uvedenému bolo prijaté           

 

                              U z n e s e n i e  číslo 524/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení  

    VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl,  

    jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní  

    základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských  

    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  

    alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby  

    alebo fyzickej osoby.          

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: – predniesla návrh VZN TSK č. 35/2017,  

    ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016. Od 1.9. 2017 sa plánuje         

    zvýšenie tarifných platov pedagog. a odborných zamestnancov  

    o 6%, čo je potrebné zapracovať do VZN. Dňom 16.6. bol zve- 

    rejnený predložený návrh, kde sa v prílohe 1 upravujú príspevky  

    pre Jazykovú školu a školské internáty v ZP TSK, v prílohe 2  

    pre neštátne zariadenia a formálne sa upravuje príloha 3.  

    V rámci vyhodnotenia podaných pripomienok navrhol TSK zmeniť  

    bod 3. čl. II. Záverečné ustanovenia - VZN TSK č, 35/2017  

    nadobúda účinnosť dňom, ktorým nadobudne účinnosť zákon,  

    ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z., ktorým sa  

    zvýšia tarifné platy pedagogických a odborných zamestnancov  

    o 6%. Pripomienke sa vyhovelo, nakoľko doteraz nedošlo ku  

    schváleniu uvedeného zákona. Upravený materiál bol zverej- 
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    nený v Knižnici poslancov. Ďalšie pripomienky neboli predlo-  

    žené. Finančné nároky vyplývajúce z VZN sú kryté v rozpočte  

    TSK. Materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách. T.j.  

    ak nebude schválená novela zákona 553 (nakoľko rokovania 

    ešte prebiehajú), nenadobudne účinnosť naše VZN. 

    p. predseda: - percento sa nedá dať všeobecne? 

    Ing. Hilčíková: - nie, musí byť stanovené. Ak by došlo  

    k zníženiu, treba to znovu schvaľovať.  

    p. predseda: - pre prijatie VZN sú potrebné 3/5 hlasov  

    všetkých poslancov.                                   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 34-ZA, 2-NEHLA-  

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

    2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 35/2017, 

    ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016, v prijatom 

 

                          U z n e s e n í  číslo 525/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 5. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl  

    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK._____ 

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

    a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine  

       Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom  

       Staničná 6, 911 05 Trenčín.        
 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - predniesla všetkých 5 návrhov na schvá-  

       lenie dodatkov k zriaďovacím listinám (ZL) stredných škôl  

       v ZP TSK. Vo všetkých návrhoch ide o zosúladenie dodatkov  

       k ZL uvedených stredných škôl s platnou právnou úpravou,  

       kde sa upravuje odvolávka na platné znenie ZL, s účin- 

       nosťou od 1.8.2017.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 29-ZA, 7-NE-   

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o - Dodatok č. 4  

       k ZL Športového gymnázia, Trenčín, v zmysle predloženého  

       návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

                          U z n e s e n i e  číslo 526/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 5. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine  

       Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov  

       1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských  

       partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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           Na základe výsledku hlasovania č. 20: 30-ZA, 6-NE-   

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o - Dodatok č. 4  

       k ZL SOŠ, Považská Bystrica, v zmysle predloženého  

       návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

                          U z n e s e n i e  číslo 527/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

       

 

 5. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine  

       Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza,  

       so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 21: 29-ZA, 7-NE-   

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o - Dodatok č. 7  

       k ZL SOŠ, Prievidza, v zmysle predloženého návrhu, k čomu  

       bolo prijaté 

 

                          U z n e s e n i e  číslo 528/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
 

 

 

 5. d) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine  

       Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými  

       zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky  

       a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom  

       Rastislavova 332, 972 71 Nováky.       

                 
       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 22: 29-ZA, 7-NE-   

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o - Dodatok č. 4  

       k ZL Spojenej školy, Nováky, s organizačnými zložkami SOŠ, 

       Nováky a Gymnázium, Nováky, v zmysle predloženého návrhu,  

       k čomu bolo prijaté 

 

                          U z n e s e n i e  číslo 529/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

      

 5. e) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine  

       Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad  

       Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad  

       Váhom.            

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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            Na základe výsledku hlasovania č. 23: 29-ZA, 7-NE-   

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o - Dodatok č. 7  

       k ZL SOŠ, Dubnica nad Váhom, v zmysle predloženého  

       návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

                          U z n e s e n i e  číslo 530/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 6. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Mierové námestie 

    č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť Strednej odbornej  

    školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl  

    a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  

    a pracovísk praktického vyučovania SR.       

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - SOŠ Dubnica nad Váhom, na základe požia- 

    davky Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na vý-  

    kon väzby v Ilave žiada zaradiť do siete škôl od 1.9.2018 

         elokované pracovisko v Ilave, ako súčasť SOŠ Dubnica nad Vá-  
    hom, pre vzdelávanie odsúdených, v učebných odboroch stolár,  

    elektromechanik a strojný mechanik. Škola už má skúsenosti  

    so vzdelávaním odsúdených na pracovisku v Dubnici nad Váhom.  

    Finančné nároky súvisiace so zriadením pracoviska budú kryté  

    nasledovne: - osobné náklady pedag. zamestnancov školy z nor-  

    matívu štát. rozpočtu, - prevádzkové náklady znáša Ústav 

    na výkon trestu odňatia slobody Ilava.  

    Mgr. Bočincová: - ako členka Rady školy pri SOŠ, Dubnica nad  

    Váhom požiadala o podporu zriadenia pracoviska. 

    p. predseda: - po SOŠ Pruské je to naša druhá stredná škola,  

    ktorá umožňuje odsúdeným sa vzdelávať. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 24: 27-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svo-  

    jom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o 

    návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Ilava, ako súčasť  

    SOŠ, Dubnica nad Váhom, do siete škôl a školských zariadení  

    SR v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

                          U z n e s e n i e  číslo 531/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04  

    Trenčín.            

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH - pov.riad.odb.zdrav.a SP 
     

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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    PhDr. Štefíková, MPH: - uvedený dodatok sa vydáva pre roz- 

    šírenie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení pre  

    osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky, s diagnózou  

    autizmus. Nakoľko v TSK nemáme zariadenie pre klientov  

    s týmto druhom postihnutia a reagujúc na potreby občanov  

    rozširujeme ZL CSS Demy Trenčín o túto sociálnu službu.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 27-ZA, 8-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

    2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.09.  

    2017 - Dodatok č. 3 k ZL CSS – DEMY, Trenčín, v prijatom 

 

                          U z n e s e n í  číslo 532/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020.     

    Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odb. regionál.rozvoja 

    a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat-  

       ný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

       "Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučova- 

       nia" (SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica).  

                                    

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       p. predseda: -  je to pokračovanie ďalších 8 projektov  

       pre naše SOŠ.  

       Ing. Semanco: - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  

       vidieka ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu o NFP  

       pre zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní.  

       Všetky predkladané projekty sú zamerané na zatraktívnenie  

       praktického vyučovania na SOŠ investíciou do vzdelávacej  

       a výcvikovej infraštruktúry. Podmienkou predloženia žia-  

       dosti je zabezpečenie realizácie a spolufinancovania  

       vo výške min. 5% oprávnených výdavkov, uznesením Z TSK.  

       Ku všetkým 8 projektom bola vydaná pozitívna hodnotiaca  

       správa, na základe ktorej možno predložiť žiadosť o NFP.  

       V bode a) ide o "Modernizáciu priestorov a vybavenia  

       praktického vyučovania" (SOŠ strojnícka, Pov. Bystrica).      

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 26: 34-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie ŽoNFP  

       za účelom realizácie uvedeného projektu, vrátane zabezpe- 

       čenia finančných prostriedkov na jeho spolufinancovanie,  

       max. do výšky 114 400,00 EUR. K uvedenému bolo prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 533/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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 8. b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat-  

       ný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

       "Modernizácia praktického vyučovania" (SPŠ, Bzinská 11,  

       915 01 Nové Mesto nad Váhom).       

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - druhým projektom je "Modernizácia prak- 

       tického vyučovania" (SPŠ, Nové Mesto nad Váhom). 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 27: 34-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie ŽoNFP  

       za účelom realizácie uvedeného projektu, vrátane zabezpe- 

       čenia finančných prostriedkov na jeho spolufinancovanie,  

       max. do výšky 66 000,00 EUR. K uvedenému bolo prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 534/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 8. c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

       "Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu" (SOŠ, Lipová 8,    

       972 51 Handlová).          
 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - ďalším projektom je "Lepšou praxou k lep-  

       šiemu zamestnaniu" (SOŠ, Handlová).  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 28: 34-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie ŽoNFP  

       za účelom realizácie uvedeného projektu, vrátane zabezpe- 

       čenia finančných prostriedkov na jeho spolufinancovanie,  

       max. do výšky 54 928,50 EUR. K uvedenému bolo prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 535/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

        

 8. d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

       "Dovybavenie COVP v SOŠ Pruské" (SOŠ, Pruské 294, 018 52  

       Pruské).           

 

            Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
       Ing. Semanco: - ďalším projektom je "Dovybavenie COVP  

       v SOŠ Pruské".  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 29: 35-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo  

       a  s ch v á l i l o  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie 
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       uvedeného projektu, vrátane zabezpečenia finančných pros- 

       triedkov na jeho spolufinancovanie, max. do výšky 54 979,35 

       EUR. K uvedenému bolo prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 536/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 8. e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

       "Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle"  

       (SOŠ, I. Krasku 491, Púchov).       
                               
       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - ďalší projekt je zameraný na "Moderné  

       odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle" (SOŠ,  

       Púchov).  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 30: 35-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo  

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

       uvedeného projektu, vrátane zabezpečenia finančných pros-  

       triedkov na jeho spolufinancovanie, max. do výšky 63 734,00  

       EUR. K uvedenému bolo prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 537/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 8. f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020 s názvom  

       "Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ  

       Partizánske" (SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske).   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - ďalším projektom je "Zriadenie centra  

       odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske".  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 31: 35-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo  

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

       uvedeného projektu, vrátane zabezpečenia finančných pros-  

       triedkov na jeho spolufinancovanie, max. do výšky 47 348,85 

       EUR. K uvedenému bolo prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 538/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 8. g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 

       vratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020  
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       s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej  

       odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou" (SOŠ  

       strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou). 
                                     

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - ďalším projektom je "Modernizácia odbor- 

       ného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou".  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 32: 34-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  

       ŽoNFP za účelom realizácie uvedeného projektu, vrátane  

       zabezpečenia finančných prostriedkov na jeho spolufinanco- 

       vanie, max. do výšky 80 102,00 EUR. K uvedenému bolo  

       prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 539/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice).  

 

 

 8. h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávrat- 

       ný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

       "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská  

       Bystrica" (SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49,  

       017 01 Považská Bystrica).        

        

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - posledným projektom je "Modernizácia  

       odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica". 

 

       PhDr. PaedDr. Novotná: - v bode g) ide o SOŠ strojnícku 

       Bánovce nad Bebravou, ktorá prešla hektickým spájaním sa  

       dvoch stredných škôl. Ak sa má zvýšiť kvalita vzdelávania,  

       je nevyhnutné, aby do praktického vyučovania prišla takáto  

       čiastka. Ako zaznelo v médiách, v zimnom období bola nakrú- 

       tená reportáž z dielní, kde je zima a nevhodné podmienky. 

       p. predseda: - projekt sa týka práve priestoru, kde pre-  

       prebieha praktické vyučovanie.  

       Ing. Bagin: - celkovo ocenil prístup TSK a poslancov, že  

       ste prijali filozofiu podporiť projekty, čim znižujeme  

       veľký modernizačný deficit na školách, napr. vlani to bola  

       podpora laboratórií na gymnáziách.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 33: 35-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo  

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

       uvedeného projektu, vrátane zabezpečenia finančných pros- 

       triedkov na jeho spolufinancovanie, max. do výšky 31 011,20  

       EUR. K uvedenému bolo prijaté  

 

                          U z n e s e n i e  číslo 540/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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 9. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich  

    na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej  

    dopravy.            

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy  
                                

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: – zmluvnými stranami je TSK ako objednávateľ  

    verejnej osobnej prímestskej autobusovej dopravy, Mesto  

    Trenčín ako objednávateľ MHD a spoločný dopravca SAD TN.  

    Cieľom je efektívne využívanie verejných financií a zvýhod- 

    nenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou, 

    skvalitnenie dopravnej obslužnosti prímestskej a MHD na  

    území mesta Trenčín. Ide o pilotný projekt, ktorý spočíva  

    v tom, že autobusmi prímestskej dopravy na 37 zastávkach  

    a 39 linkách na území mesta Trenčín budeme voziť cestujúcich  

    za jednotnú cenu ako MHD, pri akceptácii dopravných kariet.  

    TSK nebude zvyšovať cestovné, zmluva bola odsúhlasená na za-  

    sadnuti MsZ Trenčín 21.6.2017, a je podpísaná zástupcami  

    mesta a dopravcu.  

    V júni bola testovacia prevádzka a od júla do 31.12.2017 

    bude skúšobná prevádzka, pre overenie zmluvy. Ak bude  

    dodatok obojstranne výhodný, bude pokračovať, platnosť  

    zmluvy je do r. 2022. Mesto Trenčín nám bude následne  

    kompenzovať prípadné straty a schodok, ktorý by vznikol TSK  

    v rámci spoločného dopravného územia.  Ak sa systém osvedčí,  

    podpíše sa dodatok a pokračujeme do platnosti zmluvy. Ide  

    hlavne o časti mesta Opatová a Zámostie, kde je deficit MHD.  

    Ak bude zaznamenaných viac cestujúcich na linke ako 60,  

    Mesto Trenčín zavedie vlastný spoj MHD. Na strane TSK  

    nedôjde k zvýšeniu EON, snahou je zvýšenie počtu cestujúcich, 

    napriek nižšiemu cestovnému.  

    p. predseda: - zopakoval, že TSK to bude robiť pri rovnakých  

    EON. Cieľom je, aby naše modré autobusy boli viac vyťažené.  

    Ak bude viac ako 60 cestujúcich, Mesto Trenčín zabezpečí  

    linku MHD. S integrovaným dopravným systémom sme začali pred  

    3 rokmi, podpísaním dohody o spolupráci medzi TSK a Žilin- 

    ským SK, kde sme zjednotili niektoré tarify a zefektívnili  

    prihraničné spoje. Nerobíme žiadne nové trasy, chceme zvýšiť  

    počet cestujúcich. 

    Bc. Vaňo: - iniciatíva vzišla na jeseň minulého roka, a je  

    rád, že sa našla cesta. Poďakoval vedeniu TSK aj p. Plevovi.  

    Zúčastnil sa finálneho rokovania, veľmi to pomôže obyvateľom  

    v okrajových častiach mesta, budú môcť využívať prímestské  

    spoje za cenu MHD. Dohoda je ďalší krok pre zlepšenie cesto-  

    vania obyvateľov TSK.  

    p. predseda: - cieľom vybudovania IDS je zapojiť aj Želez- 

    nice a ďalších dopravcov v rámci kraja, aby cestujúci mohli 

    využívať jednu kartu na viacero druhov verejnej osobnej  

    dopravy. Pri tvorbe IDS komunikujeme s Juhomoravským krajom, 

    ktorý je pre nás vzorom, a kde to zabezpečuje spoločnosť  

    KORDIS JMK, a.s.. Na rokovaniach sa zúčastnili aj podpredse- 

    dovia TSK.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 34: 32-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

    Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich 

    na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej  

    dopravy, v prijatom  

 

                          U z n e s e n í  číslo 541/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

10. Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej  

    spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra.  

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 
                                     

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: – predniesol návrh Zmluvy o združení finančných 

    prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi SC TSK a Rímsko-  

    katolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra. SC TSK ako správca  

    ciest II. a III. triedy je povinná navrhovať opatrenia pre  

    zvýšenie bezpečnosti na našich cestách. Miestom častých  

    dopravných nehôd je i úsek Skalka nad Váhom - Zamarovce, kde  

    je pútnické miesto Skalka. Na projekt bolo v rozpočte pre SC 

    TSK vyčlenených 67 tis. eur, zahŕňa vybudovanie nástupných 

    ostrovčekov, chodníkov - náklady bude znášať Biskupstvo  

    Nitra, zriadenie autobusových zastávok, tzv. ník, rozšírenie  

    ciest a vytvorenie plôch, osvetlenie zastávok a priechodov  

    pre chodcov - bude znášať SC TSK. Finančné prostriedky budú  

    združené na osobitnom účte zriadenom Cirkvou, určené výlučne 

    na realizáciu predmetu zmluvy. PD spracovala Rímskokatolícka 

    cirkev.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 35: 31-ZA, 4-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženú Zmluvu o združení  

    finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci medzi Správou  

    ciest TSK a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra.  

    K uvedenému bolo prijaté   

 

                          U z n e s e n i e  číslo 542/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia  

    s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.  ___   

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž–pover.riad.odd.právneho, SMaVO 
                                     

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Baláž: - od 1.2.2017 je účinný zákon č. 315/2016  

    o Registri partnerov verejného sektora, v zmysle ktorého  

    po 31.7.2017 vzniká pre subjekty povinnosť registrácie  

    do uvedeného registra, ak chcú prijímať finančné plnenia 
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    od subjektov verejnej správy (kde patrí aj TSK) nad 100 tis.  

    eur. Zákonnú zmenu upravuje predložený dodatok k Zásadám  

    hospodárenia. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 36: 32-ZA, 3-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.08.2017  

    - Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK, k čomu  

    bolo prijaté   

 

                          U z n e s e n i e  číslo 543/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
 

 

12. Petícia proti zvyšovaniu počtu poslancov Zastupiteľstva TSK.     

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    p. predseda: - pisatelia žiadajú Zastupiteľstvo TSK, aby  

    nezvyšovalo súčasný počet poslancov Z TSK zo 45 na 47, ako  

    je to navrhované v materiáli na zasadnutie Zastupiteľstva  

    3.7.2017. Prečítal návrh na uznesenie k tomuto bodu,  

    a k obidvom bodom (12. a 13.) otvoríme spoločnú diskusiu: 
 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a  
 

    v y h o v u j e / n e v y h o v u j e 

    petícii skupiny občanov proti zvyšovaniu súčasného počtu  

    poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    zo 45 na 47, doručenej Trenčianskemu samosprávnemu kraju dňa  

    01.07.2017. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 38: 35-ZA, Zastupiteľ-  

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a  

    n e v y h o v e l o  petícii skupiny občanov proti zvyšovaniu 

    súčasného počtu poslancov Zastupiteľstva TSK zo 45 na 47,  

    doručenej Trenčianskemu samosprávnemu kraju dňa 01.07.2017. 

    K uvedenému bolo prijaté   

 

                          U z n e s e n i e  číslo 544/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

13. Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov  

   a sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov  

   Trenčianskeho samosprávneho kraja.     ___ 

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž–pover.riad.odd.právneho, SMaVO 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Baláž: - predseda NR SR rozhodnutím zo dňa 23.6.2017  

    vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na 4.11.2017  

    a TSK vznikla povinnosť prerokovať a schváliť volebné obvody,  
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    počty poslancov a sídla obvodných volebných komisií.  

    Volebné obvody (VO) sa navrhujú s 3 výnimkami, ako v minulých 

    volebných obdobiach: 

    – obec Horná Ves a Radobica sa presúva z VO Prievidza do VO 

      Partizánske, - obec Dolná Poruba z VO Trenčín sa presúva  

      do VO Ilava, aby vo VO Partizánske a Ilava bol zvolený  

      rovnaký počet poslancov ako v predošlých voľbách.  

    Vo VO Trenčín a Prievidza navrhujeme zvoliť o jedného poslanca  

    naviac, t.j. zo súčasného počtu 45 na 47.  

    Sídla obvodných volebných komisií (OVK) sa navrhujú v okres- 

    ných mestách volebných obvodov, iba vo VO Ilava sa sídlo OVK 

    navrhuje v Dubnici nad Váhom. 

    p. predseda: - otvoril spoločnú diskusiu k bodu č. 12. a 13.. 

 

    Ing. Takáč: - reagoval na petíciu, ktorú dostali všetci  

    poslanci do e-mailových schránok. Dvaja páni, organizátori  

    petície sú zamestnanci MsÚ Prievidza a pozná ich.  

    Argumentovali tým, že mesto Prievidza v roku 2014 znižovalo  

    počet poslancov z 31 na 25, k čomu bola široká diskusia  

    v meste. Zásadný rozdiel medzi navrhovaným zvýšením zo 45 

    na 47 a tým čo sa udialo v Prievidzi je, že klesol počet  

    obyvateľov mesta pod 50 000, čím nám zákon ukladal maximálny  

    počet poslancov 25. Teraz v rámci VUC máme možnosť mať  

    poslancov až 49, t.j. nejdeme schvaľovať maximálny počet.  

    Presun obcí bol schválený aj v minulom období. S počtom  

    poslancov súvisí aj navýšenie prostriedkov, ale odmeny  

    nemusia byť vyššie, pri porovnaní odmien poslancov ostatných  

    VUC sú poslanci TSK asi na 3. mieste s najnižšími odmenami.  

    Je za navýšenie počtu poslancov, nakoľko okres Prievidza je  

    najväčším v rámci TSK a občania si zaslúžia dané zastúpenie 

    počtu poslancov.  

 

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - spýtal sa, či petícia spĺňa  

    legislatívnu normu.  

    p. predseda: – spĺňa náležitosti zákona o petíciách.  

    PaedDr. Kubičár: - požiadal doplniť informáciu, z akého  

    počtu voličov sa číslo delí 12 alebo 15 tis. 

    p. predseda: - k 31.12.2016 bolo 589 000 obyvateľov TSK.  

    PaedDr. Kubičár: - spýtal sa, aká matematika doviedla  

    k navýšeniu počtu o 1 poslanca v okresoch.  

  

    p. predseda: - v každom okrese sa počet delil číslom 12000,  

    ale zostalo viac ako 12 tis. ľudí, čiže mali menej zástupcov  

    ako iné okresy Trenč. kraja. Okres Prievidza a okres Trenčín  

    zastupovalo menej poslancov, mali mať ešte jedného poslanca.  

    PaedDr. Kubičár: -  keď sa to vydelí 15 tis., to ako  

    Vychádza? 

    p. predseda: - rozdiel medzi 12 a 15 000 je rozptyl, že  

    môžeme mať od 40 do 49 poslancov. Boli spoločné rokovania  

    poslancov, návrh bol prerokovaný na komisiách. Ako si dnes  

    schválite, taký počet poslancov budete mať.  

    Mgr. Smatana: - ku každému návrhu treba pristupovať opatrne  

    a podozrievavo. Nepodarilo sa mu objaviť negatívnu motiváciu  

    pri určení počtu poslancov, obaja dostanú 400,- eur odmenu  
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    mesačne, občania budú menej znevýhodnení. Nevidí dôvod,  

    prečo to nepodporiť.  

    PaedDr. Porubcová: - v okrese PD je ona jediný poslanec,  

    ktorý zastupuje pravicové politické strany. Ide o možnosť  

    demokraticky zastúpiť spektrum voličov a poslancov, je to 

    na prospech veci, iné je kvalita poslancov. Podporiť počet  

    11 pre okres Prievidza je správne.  

    p. predseda: - najskôr hlasujeme o bode 13., ktorý hovorí  

    aj o počte poslancov 47, pribudne 1 poslanec za okres  

    Prievidza a jeden za okres Trenčín, pričom 2 obce sa pre-  

    súvajú z Prievidze do Partizánskeho, a 1 obec ide z VO  

    Trenčín do Ilavy.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 37: 34-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

    dňa 03.07.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

    a) volebné obvody 

    b) počet poslancov 

    c) sídla obvodných volebných komisií   

    pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    v roku 2017, podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté   

 

                          U z n e s e n i e  číslo 545/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

    PhDr. Tám: - rád by sa informoval, v akom štádiu je výstavba 

    pracoviska CT v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.  
     

    Ing. Halinárová: - požiadala o informáciu k výstavbe špecia-  

    lizovaného zariadenia pre ľudí, trpiacich autizmom. Pán  

    predseda sa v júni zúčastnil kontrolného dňa na stavenisku.  

    Spýtala sa, či výstavba prebieha bez problémov a či budú  

    dokončovacie práce v termíne a zariadenie odovzdané do pre-  

    vádzky.  

    Spýtala sa, kedy bude obnovené vodorovné dopravné značenie  

    na komunikáciách vo vlastníctve TSK. V Starej Turej boli  

    v posledných mesiacoch 3 dopravné nehody na prechodoch, kde  

    nie je vidno vodorovné dopravné značenie na ceste, a napriek  

    prísľubu do konca júna sa tak nestalo.  

    Poďakovala kolegom za podporu zámeny pozemkov pod komuniká- 

    ciami a bývalej školy.   

     

    Poslanecký návrh na zvýšenie objemu prostriedkov určených     

    na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK.       

    Predkladal: Bc. Vaňo - poslanec Zastupiteľstva TSK a člen  

                           Komisie vo veci rozhodovania o posky-  

                           tovaní dotácií z rozpočtu TSK 
 

    Bc. Vaňo: - nakoľko nemáme v programe bod Rôzne, predniesol 

    po dohode s vedením úradu poslanecký návrh ako člen Komisie  

    menovanej vo veci rozhodovania o poskytovaní dotácií z roz-  
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    počtu TSK, aby v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľova-  

    nie zmien rozpočtu bol zvýšený objem prostriedkov určený  

    na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK, a to z objemu 250 000  

    eur o sumu 41 000 eur, t.j. na 291 000 eur. Prostriedky  

    navrhol presunúť z objemu určeného na podporu regionálnych  

    aktivít v rámci participatívneho – komunitného rozpočtu, t.j.  

    z objemu 99 000,- eur. Dôvodom návrhu je podpora väčšieho  

    počtu predložených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu  

    TSK. V roku 2017 TSK obdržal v priebehu I. polroka celkom 347  

    žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovom žiadanom objeme  

    582 242,40 eur, vzhľadom na objem rozpočtovaných prostriedkov 

    mohlo byť uspokojených len 227 žiadostí s celkovým poskyt-  

    nutým objemom dotácií 246 400,00 eur. Na druhej strane 

    v rámci vytvorenia priestoru obyvateľom Trenčianskeho kraja  

    spolupodieľať sa na rozvoji celého územia prostredníctvom  

    predloženia projektov v rámci participatívneho komunitného  

    rozpočtu bolo predložených len 35 žiadostí o celkovom žiada-  

    nom objeme 68 389,50 eur, z toho po verejnom zvažovaní bolo  

    na internetové hlasovanie postúpených celkom 29 projektov  

    o celkovom žiadanom objeme 57 267,50 eur. Návrh bol preroko-  

    vaný v K-školstva a kultúry, v Komisii finančnej a Rade  

    predsedov komisií. Predniesol návrh na uznesenie:   
 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na svojom zasadnutí dňa 03.07. 2017 prerokovalo a  
 

    s c h v a ľ u j e     

    1. zvýšenie objemu prostriedkov určených na poskytovanie  

dotácií z rozpočtu TSK, a to z objemu 250 000,- eur  

na objem 291 000,- eur, t.j. o sumu 41 000,- eur,  

    2. zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov bude zabezpe-  

       čené v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie  

       zmien rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov 

       z objemu, určeného na podporu regionálnych aktivít  

       v rámci participatívneho - komunitného rozpočtu. 

    

    p. predseda: - otvoril diskusiu k návrhu uznesenia.  
 

    Mgr. Smatana: - spýtal sa, či hrozia dáke straty z omeškania, 

    keby sme návrh zaradili na riadne rokovanie zastupiteľstva,  

    nakoľko z Interpelácií je predkladaný návrh na uznesenie. Je  

    za rozdelenie viac grantov, ale je zneistený, keď má odsúhla-  

    siť zmeny pravidiel bez papierových podkladov.  
 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - tiež sa mu zdá neštandardné, aby  

    sme pri interpeláciách hlasovali. Očakával, že materiál  

    bude predložený pri schvaľovaní programu rokovania, alebo     

    vyplynie z diskusie k niektorému z predložených bodov.    

    Vzhľadom na platný Rokovací poriadok sa spýtal, či dal  

    k tomu stanovisko právnik. Návrh je správny a chce ho  

    podporiť. Žiadateľov je veľmi veľa, leto je s veľkým počtom  

    aktivít. Nie je za odďaľovanie termínu schválenia navýšenia  

    prostriedkov a bol by rád, aby sa k tomu vyjadril niekto  

    kompetentný, či je možné v bode Interpelácie hlasovať     

    o takomto návrhu.  
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    Máme v zastupiteľstve 3 kandidátov na župana, 2 momentálne  

    chýbajú. Požiadal do budúcna, aby sa niekto zaoberal témou –  

    ako je to s podporou kultúry a rozvoja kultúrnych aktivít  

    tam, kde nie sú kultúrne inštitúcie financované krajom. V 3  

    okresoch kraja sú prevádzkované múzeá, knižnice, galérie,  

    ostatné okresy a mestá to prevádzkujú z vlastného. Navrhol   

    vytvoriť fond, ktorý by aspoň sčasti navodil spravodlivejší  

    režim prerozdeľovania financií, kvôli veľkému počtu kultúr-  

    nych aktivít, čo zámerne hovorí na konci volebného obdobia.  

    Tému otvoril aj na rokovaní komisie pred týmto zastupiteľ-      

    stvom, aby do budúcna v 5 okresoch, kde nie je financované  

    ani múzeum, ani knižnica ani galéria, aby takýto fond  

    podpory vyvažoval, nakoľko nie v každom okresnom meste máme  

    kultúrne inštitúcie zriadené a financované krajom.  

    Mgr. Žitňanský, LL.M.: - vysvetlil, že Rokovací poriadok  

    umožňuje dve formy – doplniť na začiatku do programu, a 

    zároveň nie je vylúčené, aby sa návrh predložil v bode  

    Interpelácie a dnes sa o ňom hlasovalo. Návrh bol preroko- 

    vaný na dvoch komisiách (školskej a finančnej) aj na Rade 

    predsedov komisií. Rokovací poriadok to nevylučuje, že  

    v bode Interpelácie môže byť predložený doplňujúci návrh,  

    o ktorom môže byť diskutované a hlasované.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - do budúcna navrhol upraviť  

    Rokovací poriadok, aby v rámci bodu Interpelácie bol aj bod  

    Rôzne.  
 

    Ing. Trstenský: - dá sa súhlasiť s názorom p. Smatanu  

    i Božika, zhoda je všeobecná, pán predseda má k dispozícií  

    rozpočtové opatrenia. Možno ani netreba hlasovať, bolo to  

    prerokované v komisiách i Rade predsedov, preto nevidí  

    prekážku, aby korektné rozhodnutie, ktorým je navýšenie  

    prostriedkov pre mestá a obce, združenia a neziskové organi- 

    zácie, bolo urobené rozpočtovým opatrením, čím sa vyhneme  

    tomu, či je to je v súlade s Rokovacím poriadkom. Už pri  

    schvaľovaní rozpočtu požadoval navýšiť tento rozpočet o 50  

    tis. eur.  

    p. predseda: – dotácie rozdeľuje komisia, preto chcel, aby  

    to oddiskutovalo zastupiteľstvo. 
 

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - precedens p. Božika by sa dal  

    odstrániť dvojkrokovým hlasovaním - prvým, či budeme hlasovať  

    o danom návrhu ako riadnom bode programu s uznesením, a druhé  

    hlasovanie s uznesením.  
 

    PaedDr. Kubičár: - bol na verejnom vypočutí projektu,  

    jediného za mesto Púchov, ktorý bol veľmi hodnotný, a teraz  

    chceme zrušiť iniciatívy a prostriedky dať do jednoduchých  

    žiadostí. U nás boli podané 3 žiadosti, 2 nevyhoveli a 1 sa  

    prerokovávala. Ak je v rozpočte rezerva, treba ju využiť  

    v rámci kompetencií predsedu a nezavrhovať tento nový model,  

    ktorý sme minule schválili.  

    Prihovára sa za návrh p. Božika k podpore kultúrnych  

    zariadení v okresoch, ktoré nemajú podporu kraja. V Púchove  

    je to Múzeum púchovskej kultúry a knižnica. V budúcom  

    volebnom období by sa táto téma mala systematicky riešiť.  
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    p. predseda: - VZN k participatívnemu rozpočtu už nemôžeme 

    meniť, až na budúci rok, a nevyčerpané prostriedky na tento  

    rok tam zostanú. Môžeme to urobiť rozpočtovým opatrením, 

    ale chcel to prerokovať v zastupiteľstve. K podpore okresov,  

    kde nemá TSK svoje kultúrne organizácie je dobré nechať to 

    na nové zastupiteľstvo.  
 

    Ing. Bagin: - ako predseda komisie, kde bol návrh p. Božika   

    prezentovaný uviedol, že p. Smatana vtedy nebol prítomný. 

    Je za prijatie návrhu, ktorý Komisia školstva podporila.   

    Ing. Horváth: - vyjadril sa k prerokovaniu bodu v Interpelá-  

    ciách. Nie je to štandardný postup, ale bolo to zdôvodnené.  

    Rokovací poriadok to nezakazuje a zastupiteľstvo má právomoc  

    použiť túto formu, ak vy tento krok odobríte a návrh v rámci  

    Interpelácií schválite.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 39: 30-ZA, 1-SA ZDRžAL 

    HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad- 

    nutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predlo- 

    žený poslanecký návrh Bc. Tomáša Vaňu, v prijatom  
 

                               U z n e s e n í  číslo 546/2017 

  (obsah uznesenia viď príloha 

             tejto zápisnice). 

 

 

    PhDr. Mjartan: - pred 2 týždňami prebehlo v okresoch kraja  

    verejné zvažovanie projektov v rámci participatívneho roz-  

    počtu. Na stránke TSK bolo uvedené, že o prostriedky TSK  

    sa uchádza 29 projektov. Premiérový ročník však priniesol  

    vynikajúce výsledky, prospešné pre verejnosť v kraji. Náš  

    kraj ako prvý na Slovensku prišiel s niečím takýmto, preto  

    poďakoval všetkým, ktorí na tomto projekte participovali.  
 

    PaedDr. Gaman: - na župnom webe existuje program Zelené oči,  

    grantový program, v ktorom Spojená škola internátna vyhrala  

    a získala hrdý titul Prírodná záhrada. Mnohé školy majú také  

    projekty, alebo ich pripravujú. Spýtal sa, koľko je takých  

    žiadateľov a aká je šanca na úspech v rámci Zelených očí.  
 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - vrátil sa k téme, ktorej sme sa  

    venovali v mesiacoch marec a máj. Dostal vyjadrenie od mini-  

    stra ŽP, člena vlády SR k elektrárni Nováky. Zápas mesta  

    Partizánske a Prievidza bol pre zabránenie pokusným  

    prevádzkam, ktoré môžu poškodiť zdravie občanov. V liste  

    ministra ŽP bolo konštatované, že naše obavy o porušení  

    emisných limitov sa naplnili, nakoľko v mesiacoch november  

    a december došlo k 10-násobnému prekročeniu emisných limitov  

    oxidu siričitého. Ak chceme byť Zelená župa, je dôležité  

    životné prostredie – aby vzduch, ktorý dýchame a pôdu, ktorú  

    obrábame neboli kontaminované oxidom siričitým, ktorý  

    v prípade zrážok sa dostáva priamo do pôdy, čo však nikto  

    nemeria. Pán minister v liste ubezpečil, že pripravovanou 

    zmenou legislatívy sa zabráni pokusným prevádzkam, resp.  

    musia prejsť správnym povoľovacím konaním, aby bolo možné  
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    zabezpečiť stály monitor. Ubezpečil všetkých kolegov, že  

    ambíciou mesta Partizánske bolo vniesť do iniciatívy  

    reálny pohľad. Stanovisko člena vlády nás utvrdzuje, že  

    zápas o čistý vzduch bol čestný, korektný a spravodlivý.  

    Požiadal poslancov, ktorí sú aj poslancami NR SR, aby  

    iniciatívu p. ministra ŽP podporili.  

    p. predseda: - t.j. zmenu legislatívy v parlamente. 
 

    Mgr. Michalec: - spýtal sa, v akom štádiu je rýchlostná  

    komunikácia R6.  
 

    Mgr. Abramovičová: – na základe dotazov našich občanov  

    i starostov sa spýtala, či došlo v poslednom období ku zme- 

    nám cestovných poriadkov. Myjavský okres je špecifický,  

    každá zmena je citlivá. Spýtala sa, prečo zmeny nie sú  

    prediskutované so starostami, aby mohli reagovať na dotazy  

    občanov.  

    p. predseda: - odbor dopravy so SAD vždy prerokováva zmeny,  

    treba si konkrétne zmeny vo vašom okrese prerokovať s odborom 

    dopravy a SAD Trenčín.   

 

 

15. Záver.            

 

    p. predseda: - na záver poďakoval poslancom za konštruktívnu 

    diskusiu, poprial všetkým príjemné prežitie leta a dovolenko- 

    vých dní. Začiatkom septembra zasadajú komisie a posledné  

    zastupiteľstvo je plánované na 25. septembra 2017.  

    XXV. zasadnutie zastupiteľstva tým ukončil.  

 

 

 

Trenčín,  10. 7. 2017 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 
 

 I. overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ, v.r.  

 

II. overovateľ: Ing. Milan BEREC, v.r.  

 

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

 

 

 

 

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

                                           predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 


