
Z á p i s n i c a   

z XXII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 30. 1. 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 XXI. zasad-  

    nutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

 3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2016. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

 4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

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

a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  
       zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Lednické  

       Rovne s Obcou Lednické Rovne.  

    b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena za odplatu  

       – jednorazovú náhradu na pozemku registra "C" parc. č.  

       1711/2 k.ú. Domaniža.  

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

   Prievidza v prospech spoločnosti S-BAU SLOVAKIA, s.r.o.. 
 

 5. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl 

    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. _ 

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  
       Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza,  

       so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.  

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

Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom 

Staničná 8, 911 05 Trenčín.  

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

Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. 

mája 2, 911 35 Trenčín.  

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

Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické 

Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.  

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

Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad 

Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

f) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 

Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín,     

so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.  
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g) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 

Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so sídlom 

Lipová 8, 972 51 Handlová.  

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

Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín, so 

sídlom Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín. 
 

 6. Návrh na menovanie riaditeľky kultúrneho zariadenia Galéria 

    Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého č. 27,  

    911 01 Trenčín. 

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

 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa  

    mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady,  

    výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované  

    sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb                         

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja číslo 19/2015. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odboru zdrav.a SP        
 

 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01  

    Prievidza. 

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odboru zdrav.a SP        
 

 9. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný   

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 – 2020.  

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

10. Návrh na schválenie prevodu a prechodu práv a povinností  

    vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku,   

    finančného vysporiadania a uzavretia Dohody o spolupráci 

    na projekte.  

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

11. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016. 

    Predkladá: Ing. Mária Hajšová, PhD. - poslankyňa Z TSK  
 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 

13. 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 XXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška.  
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    p. predseda: - na úvod privítal všetkých prítomných. Nakoľko  

    je dnešné rokovanie zároveň prvým v tomto roku, poprial  

    všetkým veľa zdravia, šťastia, pracovnej a rodinnej pohody  

    po celý rok. Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať on- 

    line na webovom sídle TSK, kde sú zverejnené aj záznamy  

    z predošlých rokovaní.  

    Skonštatoval, že svoju neúčasť vopred ospravedlnili  

    poslanci: Mgr. Abramovičová, PhDr. Janíková a Mgr. Michalec,  

    neskorší príchod avizoval Mgr. Smatana.  

    Z celkového počtu 45 poslancov bolo na začiatku rokovania  

    prítomných 41 poslancov.  

     

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  

       I.  overovateľ: Ing. Jozef TRSTENSKÝ 

       II. overovateľ: Ing. Juraj ONDRAČKA.    

     

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov, čím  

    je zasadnutia uznášania sa schopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA, 1-NEHLASO-     

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.1. 2017  

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

    podľa predloženého návrhu.     (viď uznesenie č. 443/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. Matej Plánek.     

 

    p. predseda: - spýtal sa, či má niekto návrh na úpravu  

    programu dnešného rokovania. Ak nie, predniesol návrh na d o- 

    p l n e n i e  programu dnešného rokovania o 3 ďalšie body.  

    Uvedené projekty by mali byť financované z IROP, schválené  

    v našej RIUS. Výzva prebieha, I. kolo má byť uzatvorené  

    28.2., tiež boli schválené v aktualizovanom Zásobníku projek-  

    tových zámerov na rok 2017. Predkladáme ich neskôr, z dôvodu  

    dopracovania projektových dokumentácií, ako body:  
     

10. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č.  

    II/516 Trenč. Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA.  

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

11. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č.  

    II/517 PB (most Orlové) – Domaniža - ETAPA 1. 

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

12. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č.  

    II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa.  

    Predkladá: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region. rozvoja 
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p. predseda: - v bode číslo 9. navrhol upraviť a doplniť názov 

bodu o názov projektu, ktorého sa materiál týka: 

 

 9. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný    

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 – 2020 – Rekonštrukcia cesty č.  

    II/579 Hradište – Partizánske.   

     

p. predseda: - na základe predloženej žiadosti Ing. Hajšovej, 

PhD. navrhol doplniť ako posledný bod pred Interpeláciami 

poslancov bod číslo:  

 

15. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej  

    odbornej škole strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad  

    Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad  

    Bebravou.    

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

 

Zdôvodnenie: - nakoľko Ing. Hajšová, PhD. ako delegovaný 

zástupca TSK v Rade školy pri SOŠ strojníckej v Bánovciach nad 

Bebravou sa dňa 26.1.2017 písomne vzdala členstva v Rade školy, 

čím zaniklo jej členstvo, TSK navrhuje delegovať do tejto Rady 

školy Ing. Zuzanu Máčekovú.  
 

     Na základe výsledku hlasovania č. 2: 40-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.1.2017 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  program dnešného XXII. zasadnutia, vrátane 

predloženej úpravy na základe návrhu p. predsedu. K obom výsled- 

kom hlasovaní bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 443/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
  
    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Horváth: - na XXI. zasadnutí zastupiteľstva bolo     

    prijatých 24 uznesení, bez ukladacieho charakteru, len  

    schvaľovacieho a berie na vedomie. Je rád, že sa darí  

    efektívne spravovať prebytočný majetok. Informoval aj  

    o interpelácii p. Smatanu, nakoľko požiadavka na podnet  

    nebola prijatá uznesením zastupiteľstva. Išlo o 5 bodov,  

    prvé 3 riešil ÚHK, na dva odpovedal p. predseda. Záver  

    z tematickej kontroly na nákup techniky na SC TSK je 1 

    zistenie, kedy SC TSK porušila zákon o VO tým, že komuni- 

    kovali o neskoršej dodávke telefonicky, zmena zmluvy musí  

    byť uzatvorená písomným dodatkom. Bol vyhotovený návrh  

    správy, potom sú možné námietky a potom sa spracuje samotná 

    správa. Námietka podaná nebola a kontrola bola uzavretá.  

    S poslancom Smatanom a kontrolnou skupinou sme správu  

    prešli, výsledok máte písomne.  
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    p. predseda: - doplnil k otázke, prečo bolo VO oddelene – 

    pretože išlo o rôzne stroje, porovnali sme ceny podobných  

    strojov. Nakoľko SC TSK to dala cez EKS, systém vyzval do  

    súťaže pri prvom stroji 329 dodávateľov, a pri druhom 321 

    dodávateľov. SC TSK využívaním EKS ušetrila za rok vyše 205  

    tis. eur. Zmluva sa po EKS overuje, či bola platná. 

    Mgr. Žitňanský, LL.M.: - k predĺženiu lehoty – zmluva bola 

    uzatvorená cez EKS, kde sa v obchodných podmienkach uvádza, 

    že za istých okolností je dodávateľ oprávnený nárokovať si  

    predĺženie lehoty. Meškanie dodávok bolo spôsobené štrajkom  

    zamestnancov výroby a zdržanie tovaru v colnom sklade  

    z dôvodu imigračnej krízy, čo dodávateľ včas oznámil SC TSK.  

      

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 38-ZA, 3-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30. januára 

    2017 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI. zasadnutí 

    Zastupiteľstva TSK, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 444/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2016._______ 

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - v zmysle legislatívy je povinnosťou hlavného  

    kontrolóra polročne predložiť správu o riešení sťažností  

    a petícií na Úrade TSK. Vykonaná kontrola na úrade bola  

    ukončená správou bez zistení. Celkove bolo prijatých 21  

    sťažností, z ktorých 8 bolo odstúpených kompetentným orga-  

    nizáciám, 8 bolo odložených pre neúplnosť, a odstúpené  

    odborom Úradu TSK. 5 zvyšných bolo riešených oddelením  

    vnútornej kontroly, z ktorých 2 boli opodstatnené a 3 neo-  

    podstatnené. Bola prijatá len 1 petícia k ceste I. triedy,  

    a odstúpená SSC. Kontrola opatrení bude v nasledujúcom  

    období.  

    MUDr. Cíbik, PhD.: - reagoval na konštatovanie p. hlavného  

    kontrolóra. Sťažnosť na odbor zdravotníctva sme podrobne  

    prebrali na komisii a nie je opodstatnená, p. vedúca urobila 

    maximum pre jej vyriešenie, nie je povinnosť informovať  

    sťažovateľa písomne, bol informovaný telefonicky. Odbor  

    dodržal všetky náležitosti legislatívy.  

    Ing. Horváth: – súhlasil, rozobrali sme to podrobne na komi- 

    sii soc. pomoci a zdravotníctva, po komisii to konzultoval  

    s vedúcou odd. vnútornej kontroly p. Podobovou a p. Štefí- 

    kovou, najprv to bol podnet, následne prišla sťažnosť. 

    Prijal som stanovisko oddelenia VK, že v administratívnych  

    krokoch bolo isté pochybenie, záver sa nemenil. 

    p. predseda: - uviedol, že za celý úrad komunikujú vedúci  

    odborov s ostatnými, ak mala byť aj písomná komunikácia,  
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    budeme komunikovať písomne. P. Štefíková robí maximum pre  

    riešenie zdravotníctva.  

      

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 39-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 30. januára 2017 prerokovalo a v z a l o   

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

    a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2016, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 445/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

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

a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  

       zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Lednické  

       Rovne s Obcou Lednické Rovne.        

     

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: – v prvom materiáli ide o návrh na rozhodnutie 

       o prebytočnosti a schválenie zámeny pozemkov s obcou Led.  

       Rovne. O zámenu požiadala obec, rozdiel v hodnote zamene- 

       ných pozemkov je 649,15 eur v prospech TSK, zámenou sa  

       vysporiada takmer 1 km pod cestou II. triedy. Zámena sa  

       navrhuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre vybudo- 

       vanie športoviska a parkoviska pre zdravot. stredisko  

       v obci. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu bez fin.  

       vyrovnania. Obec a TSK sa budú spolupodieľať na vypraco-  

       vaní znaleckých posudkov a geom. plánov každý vo výške  

       50%, čo je pre TSK suma 910,- eur.  

       p. predseda: - vyzval starostov, ktorí majú pozemky  

       alebo nehnuteľnosti na zámenu, môžu tieto rovnako  

       ponúknuť pre vysporiadanie s TSK.   

       MUDr. Cíbik, PhD.: - ocenil návrh, donesie žiadosť  

       za obec.  

       p. predseda: - v prípade osobitného zreteľa je potrebná  

       3/5 väčšina hlasov poslancov.  

        

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 39-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

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

       nosti nehnuteľného majetku (pozemkov) v obci Lednické 

    Rovne,  u r č i l o  ako prípad hodný osobitného zreteľa  

    p r e v o d  uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného  

     majetku vo vlastníctve TSK  z á m e n o u  za nehnuteľný 

     majetok – pozemky vo vlastníctve Obce Lednické Rovne,  

     a zároveň s c h v á l i l o  prevod uvedeného trvale 

     prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK 

     z á m e n o u  za nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce  

     Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

     v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  
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                    U z n e s e n i e  číslo 446/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 4. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena za odplatu  

       – jednorazovú náhradu na pozemku registra "C" parc. č.  

       1711/2 k.ú. Domaniža.          
                   
       Písomný materiál je prílohou zápisnice.       

       Mgr. Baláž: - o zriadenie vec. bremena na pozemku TSK  

       požiadalo 5 žiadateľov, držiteľov stav. povolení  

       k stavbám, pre prístup k vonkajšej kanalizácii a prístupu 

       k susediacim pozemkom, za navrhovanú jednorazovú náhradu  

       vo výške 250,55 eur. Rovnako ako bola schválená žiadate- 

       ľovi v júli 2016 v tejto lokalite.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 40-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

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

       bremena pre TSK, za jednorazovú náhradu v zmysle predlo- 

       ženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 447/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

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

   Prievidza v prospech spoločnosti S-BAU SLOVAKIA, s.r.o.. 
 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - o zriadenie požiadala spoločnosť S-BAU  

   SLOVAKIA, s.r.o., pre vybudovanie novej el. prípojky 

   pre výstavbu fitnescentra, ktorej bol v novembri 2015  

   schválený Zastupiteľstvom TSK odpredaj areálu v Prievidzi.  

   Spotreba elektriny sa spoločnosti refakturuje z prípojky  

   Internátu. Vecné bremeno zahŕňa aj pásmo el. prípojky,  

   spočíva na povinnosti TSK, strpieť výkon práva vstupu  

   na pozemok prípojky NN, na časovo neobmedzenú dobu,  

   za jednorazovú odplatu v sume 3.300,- eur. Vypracovanie  

   geom. plánu a znaleckého posudku zabezpečí spoločnosť  

   S-BAU SLOVAKIA.  
         

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 40-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

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

       bremena - elektrickej prípojky NN v prospech oprávneného 

       z vecného bremena, ktorým je spoločnosť S-BAU SLOVAKIA  

       s.r.o., Bojnice, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 448/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 5. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl 

    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. _ 

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  
       Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza,  

       so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       p. predseda: – požiadal uviesť všetky body naraz, hlaso-  

       vanie bude osobitne.  

       Ing. Hilčíková: – z dôvodu straty v podnikateľskej čin- 

       nosti škola požaduje vyňať podnikateľskú činnosť zo zria- 

       ďovacej listiny(ZL), vypustením čl. IV. – Podnikateľská  

       činnosť zo ZL školy, od 1.2.2017.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 37-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 6 k ZL   

       SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza, v zmysle predloženého  

       návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 449/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

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

       Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  

       Staničná 8, 911 05 Trenčín.        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - SUŠ Trenčín zabezpečuje kopírovacie 

       a fotografické služby pre školu i verejnosť, preto navr- 

       hujeme upraviť ZL školy doplnením čl. IV. Podnikateľská 

       činnosť o fotografické a administratívne služby, od 1.2. 

       2017.   

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 37-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 5 k ZL   

       SUŠ, Staničná 8, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 450/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

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

       Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1.  

       mája 2, 911 35 Trenčín.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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       Ing. Hilčíková: - MŠ SR vydalo pre Jazykovú školu Trenčín 

       oprávnenie na dva roky, t.j. do 31.12. 2019, vykonávať 

       všetky druhy štátnych jazykových skúšok, k čomu je 

       potrebné upraviť v ZL článok III. Vymedzenie základných 

       verejnoprospešných činností. Zároveň je potrebné upraviť 

       od 1.2.2017 ZL školy v čl. I. Názov a sídlo školy 

       v súlade so súpisným číslom Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, 

       kde Jazyková škola sídli.   

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 10: 37-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 7 k ZL  

       Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, v zmysle predlo-  

       ženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 451/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 
 5. d) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  

       Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické  

       Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.   

        

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Ing. Hilčíková: - na základe požiadavky školy navrhujeme  

       doplniť do ZL školy v čl. IV. Podnikateľská činnosť  

       ďalšie činnosti, ako prenájom nehnuteľností, spojený  

       s poskytovaním iných než základných služieb spojených  

       s prenájmom, a prenájom hnuteľných vecí, od 1.2.2017.   

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 11: 37-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 6 k ZL  

       SOŠ sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, v zmysle  

       predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 452/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. e) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  

       Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad  

       Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

     

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - na základe požiadavky školy o aktuali-  

       záciu podnikateľských činností v zmysle platnej legisla- 

       tívy, ako aj na základe potvrdenia MŠ SR o akreditácii  

       vzdelávacieho programu, navrhujeme upraviť ZL školy v čl. 

       IV. Podnikateľská činnosť, od 1.2. 2017.   
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           Na základe výsledku hlasovania č. 12: 37-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 6 k ZL  

       SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, v zmysle predlože- 

       ného návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 453/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. f) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

       Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín,      

       so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - návrh na úpravu ZL školy vychádza zo  

       zmeny v príprave žiakov na výkon povolania, a organizácia 

       už nie je správcom školského internátu. Rekonštrukcia  

       školy umožnila rozšírenie podnikateľských činností. Preto 

       navrhujeme vypustiť čl. III. a IV. zo ZL školy,  

       a nahradiť ich novým znením, od 1.2. 2017.   

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 13: 39-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 5 k ZL  

       SZŠ, Veľkomoravská 14, Trenčín, v zmysle predloženého  

       návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 454/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 5. g) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine     

       Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so sídlom  

       Lipová 8, 972 51 Handlová.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - škola požiadala o vypustenie časti  

       podnikateľských činností, na ktoré nemá finančné pros-  

       triedky, a o ktoré nebol záujem trhu. Navrhujeme úpravu  

       ZL školy v čl. IV. Podnikateľská činnosť, od 1.2. 2017.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 14: 39-ZA, 2-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 5 k ZL  

       SOŠ, Lipová 8, Handlová, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 455/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 5. h) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  

       Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín,  

       so sídlom Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín.    

 
       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - podľa listiny o určení súpisného čísla  

       vydanej mestom Trenčín, a potvrdenia o pridelení IČO  

       je potrebné upraviť v ZL názov a sídlo školy, a sídlo  

       školskej jedálne, od 1.2. 2017.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 15: 40-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

       2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok č. 6 k ZL  

       Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín,  

       v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 456/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 6. Návrh na menovanie riaditeľky kultúrneho zariadenia Galéria 

    Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého č. 27,  

    911 01 Trenčín.           

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predniesla návrh na menovanie riaditeľky 

    galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Výberové konanie vyhlá- 

    sené 30.8.2016 sa uskutočnilo 20. 10. 2016. Výberová komisia 

    odporučila predsedovi TSK predložiť Zastupiteľstvu TSK 

    návrh na menovanie do funkcie riaditeľky Galérie M. A. 

    Bazovského v Trenčíne - Mgr. art. Barboru Varga Petríkovú,  

    na základe výsledku výberového konania a kladných výsledkov 

    doterajšej práce, od 1.2.2017. 

    p. predseda: - dostali sme aj otvorený list od umelcov 

    z Trenčína, ktorí žiadali o členstvo vo výberovej komisii,  

    čo sme splnili. Výberová komisia vybrala a na K-školstva  

    sa uskutočnil hearing pred poslancami.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 16: 36-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30.01. 2017 prerokovalo a v súlade  

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

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

    Mgr. art. Barboru VARGA PETRÍKOVÚ, za riaditeľku kultúrneho  

    zariadenia Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne,  

    v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 457/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa  

    mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady,  

    výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované  

    sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb                         

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja číslo 19/2015.       

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odboru zdrav.a SP  

       

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    PhDr. Štefíková, MPH: - návrh VZN 32/2017, ktorým sa mení  

    a dopĺňa VZN č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške  

    úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované soc. služby 

    v ZSS TSK sa vydáva z dôvodu doplnenia novej soc. služby –  

    služby včasnej intervencie, od 1.3.2017 v CSS Domino  

    Prievidza, ktorá je určená zdravotne postihnutým deťom do 7. 

    roku veku a ich rodinám, (zahŕňa poradenstvo, rehabilitácie, 

    preventívne aktivity a stimulačné techniky). Služba je pre 

    rodinu bezplatná. Ďalej sa dopĺňa nová forma soc. služby -       

    špecializované zariadenie aj ambulantnou formou, pre deti  

    s autizmom. Tretím dôvodom je úprava výšky úhrady za ubyto- 

    vanie pri pobytových soc. službách a vecné plnenia pri ambu- 

    lantnej sociálnej službe, z dôvodu navýšenia tarifných  

    platov zamestnancov, ktoré sa premietnu do EON aj do výšky  

    úhrad za poskytované soc. služby. Návrh bol prerokovaný v K- 

    soc. pomoci a zdravotníctva, K-finančnej a legislatívno- 

    právnej, bol vopred zverejnený a doteraz neboli vznesené  

    žiadne pripomienky. 

    Mgr. Kaščáková: - k zriadeniu služby včasnej intervencie  

    sa v nasledujúcej správe uvádza, že na zriadenie centra je  

    plánovaných 10000 eur na rok 2017. Spýtala sa, či to nie je      

    málo, ako sa centrum zriaďuje, či ide o prijatie 1 zamest- 

    nanca do zariadenia, ako chceme zabezpečiť všetky menované  

    činnosti, či máme na to auto, ako bude zabezpečená kvalita.  

    Výťažok Plesu v opere bol venovaný práve na zriadenie Centra  

    v Trenč. kraji, mal by vzniknúť neverejný poskytovateľ,  

    súkr. sektor na to investuje 200 tis., či sme pripravení  

    tieto služby financovať.  

    p. predseda: - výťažok je pre krajské mesto Trenčín, ak sa  

    nájde spoločnosť, ktorá u nás požiada o licenciu, vznikne  

    nové centrum v meste. Pre CSS Domino Prievidza sa pridáva  

    táto služba včasnej intervencie.  

    PhDr. Štefíková, MPH: – VZN súvisí s ďalším bodom. V CSS  

    Domino zavádzame nový druh služby, bude poskytovaná existu-  

    júcimi zamestnancami, a podľa záujmu sa bude zvažovať posil-  

    nenie kapacít. CSS má všetky možnosti aj vozidlo. Podľa 

    záujmu, počtu detí a štruktúry klientov sa do budúcna zváži  

    rozšírenie kapacity. 

    Mgr. Kaščáková: - odborná obec neuprednostňuje zriadenie     

    služby v rámci existujúcich zariadení, ani rodičia detí nie  

    sú tým nadšení, nakoľko to vyžaduje odborných pracovníkov  

    a vyčlenenie časti zariadenia, čo je v tomto zariadení  
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    nedostatočné, je to nevhodná forma. Zákonné kritériá sú   

    náročné, zdá sa, že pre naše zariadenie máme nižšie nároky.  

    p. predseda: - musíme dodržiavať literu zákona pri vydávaní  

    každého povolenia. S nápadom prišla p. riaditeľka CSS 

    Domino, lebo ju o to žiadali rodičia z okolia. Nebudeme  

    budovať nové zariadenie, je lepšie začať v malom, možno aj  

    Centrum včasnej intervencie v Trenčíne sa v niečom poučí  

    od CSS Domino. Pre schválenie VZN je potrebná 3/5 hlasov  

    všetkých poslancov.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 17: 39-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    30.01. 2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č.  

    32/2017, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

             U z n e s e n i e  číslo 458/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01  

    Prievidza.            

    Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odboru zdrav.a SP        

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    PhDr. Štefíková, MPH: - v súvislosti s rozširovaním služieb  

    o službu včasnej intervencie (SVI) predkladáme návrh dodatku  

    k ZL CSS Domino Prievidza, kde sa od 1.3.2017 v čl. I.  

    dopĺňa nový bod 3. ako nový druh sociálnej služby, ktorá sa 

    poskytuje ambulantnou a terénnou formou, dopĺňa sa predmet  

    činnosti, definuje sa cieľová skupina, služba sa poskytuje 

    do 7. roku veku dieťaťa, na neurčitý čas. Je dôležité  

    ponúknuť rodičom tento druh sociálnej služby, má to aj  

    Žilinský samosprávny kraj, taktiež v rámci ich zariadení  

    soc. služieb, s pozitívnym ohlasom.  

    PaedDr. Porubcová: - aj jej deti sú žiadateľmi o túto  

    službu, pre vnúčika, zariadenie je na profesionálnej úrovni,  

    je záujem o túto službu v tomto zariadení. Rada podporí  

    návrh.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 37-ZA, 4- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    30.01.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  

    od 01.03. 2017 - Dodatok č. 5 k ZL CSS – DOMINO, Prievidza, 

    v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

 

             U z n e s e n i e  číslo 459/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 9. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný   

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 – 2020 - Rekonštrukcia cesty č.  

    II/579 Hradište – Partizánske.               

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

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Semanco: - Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR          

    vyhlásilo 30.11.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP  

    na zlepšenie dopravnej infraštruktúry. V rámci OP IROP  

    predložil TSK projekt Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište 

    – Partizánske, kde vzrástla početnosť dopravy, čím došlo  

    k poškodeniu cesty, spolufinancovanie vo výške 5% predsta- 

    vuje 273 892,15 EUR. Materiál bol prerokovaný v K-region.  

    rozvoja, K-dopravy a v Rade predsedov komisií.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 33-ZA, 8- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    30.01.2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie  

    žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia  

    cesty č. II/579 Hradište - Partizánske“, vrátane zabezpečenia  

    finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, maximál- 

ne do výšky 273 892,15 EUR. K uvedenému bolo prijaté 

 

             U z n e s e n i e  číslo 460/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

10. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný     

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č.  

    II/516 Trenč. Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA.    

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Semanco: - ide o rovnaký IROP a rovnakú prioritnú os.  

    Úsek je rozdelený do 2 etáp, spolufinancovanie vo výške  

    240 281,17 EUR. Materiál nebol prerokovaný v komisiách,  

    nakoľko pre dopracovanie PD sme nevedeli určiť hodnotu cesty  

    a 2 etáp, predloženie žiadosti je potrebné do 28.2.2017.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 32-ZA, 9-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017  

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

    za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516  

    Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“, vrátane zabez-  

    pečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu  

    podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

             U z n e s e n i e  číslo 461/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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p. predseda: - body 10., 11. a 12. boli zverejnené v knižnici 

pre poslancov minulý piatok.  

 

 

11. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný     

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č.  

    II/517 PB (most Orlové) - Domaniža - ETAPA 1.     

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Semanco: - taktiež ide o IROP a rovnakú prioritnú os  

    Bezpečná ekologická doprava v regiónoch, názov projektu  

    „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most  

    Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“. Cestná komunikácia vykazuje  

    poruchy povrchu, na moste sú taktiež poruchy, ovplyvňujúce  

    zaťažiťeľnosť mosta, je potrebná jeho celková rekonštrukcia. 

    V zmysle uznesenia vlády SR č. 140/2015 z 25.3.2015 bola TSK 

    poskytnutá dotácia zo štát. rozpočtu na rekonštrukciu mosta  

    Orlové v sume 550 tis. eur. Tieto prostriedky budú použité  

    v rámci celého projektu ako neoprávnené, nakoľko nie je možné  

    použiť eurofondy aj financie od štátu. Spolufinancovanie je  

    vo výške 247 116,67 EUR.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 33-ZA, 8-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017  

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

    za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/517  

    Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1“,  

    vrátane zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinanco-  

    vanie projektu podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo  

    prijaté 

 

             U z n e s e n i e  číslo 462/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

  

 

12. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č.  

    II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa.     

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Semanco: - taktiež ide o IROP a rovnakú prioritnú os,  

    názov projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad  

    Váhom – Myjava, I. etapa“. Cesta je využívaná aj verejnou  

    osobnou dopravou, na ceste je 9 mostných objektov. Moderni- 

    zácia v dĺžke 24 km zlepší cestovanie na tejto ceste. Kraj  

    plánuje prioritne rekonštruovať úsek v k.ú. Lubina a  

    Hrušové, kde došlo k zosuvu krajnice a trhlinám na vozovke.  

    Spolufinancovanie je vo výške 179 418,10 EUR.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 22: 31-ZA, 10-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

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

    o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty č.  

    II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa“, vrátane  

    zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie  

    projektu podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté 

 

             U z n e s e n i e  číslo 463/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

p. predseda: - na 4 cesty je to spolu 18,8 mil. eur, žiadosti 

samosprávnych krajov boli podané do Viedne, na zastúpenie 

Európskej komisie. Žiadali sme aj o cestu Veľké Uherce-Skýcov- 

hranica s Nitrianskym SK, kde sa dokončuje PD. Všetky žiadosti 

na cesty II. triedy nám boli schválené, vytypovali sme správne 

cesty, postup získania fin. prostriedkov z IROP je jednoduchší, 

na ďalšie úseky treba aj PUM, štátnu expertízu. Poďakoval odboru 

region. rozvoja a projektovým manažérom p. Bielovi a p. Molnáro- 

vej, ktorí projekty pripravili.  

 

 

13. Návrh na schválenie prevodu a prechodu práv a povinností  

    vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku,   

    finančného vysporiadania a uzavretia Dohody o spolupráci 

    na projekte.            

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

  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Semanco: - v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR  

    2007 – 2013 realizovala Rozvojová agentúra (RA) TSK, n.o.  

    v likvidácii projekt „Mobilné prihraničie – MP“ s hlavným  

    cezhraničným partnerom - Krajskou hospodářskou komorou Jiho-  

    moravského kraje. RA TSK 20. januára 2014 ukončila svoju  

    činnosť a 6.2.2014 vstúpila do likvidácie. Realizovaný  

    projekt však nebol finančne vysporiadaný a ukončený, čím  

    došlo k porušeniu zmluvy a riadiaci orgán mohol žiadať  

    vrátenie príspevku. S cieľom vyrovnať záväzky vyplývajúce  

    zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu 

    projektu predkladáme návrh na: - schválenie prevodu a pre- 

    chodu práv a povinností z RA TSK na TSK, vyplývajúcich  

    zo zmluvy, - zabezpečenie udržateľnosti projektu a financo-  

    vania nezrovnalostí vo výške 4.307,81 eur, a návrh na uza-  

    vretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte s hlavným  

    cezhraničným partnerom. Materiál bol prerokovaný v K-region.  

    rozvoja, K-finančnej, K-LP a v Rade predsedov komisií.  

     
         Na základe výsledku hlasovania č. 23: 33-ZA, 8-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

    2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  uzavretie dodatku  

    k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku medzi troma  

    subjektmi, zabezpečenie udržateľnosti projektu, zabezpečenie  

    finančných prostriedkov na financovanie projektu v celkovej  
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    sume 4 307,81 EUR; a po zrušení Dohody o spolupráci medzi  

    RA TSK, n.o. a Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského  

    kraje TSK uzavrie Dohodu o spolupráci partnerov na projekte  

    v rámci OP medzi zmluvnými partnermi - TSK a Krajskou hospo-  

    dářskou komorou Jihomoravského kraje. K uvedenému bolo  

    prijaté 
 

      U z n e s e n i e  číslo 464/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

tejto zápisnice). 

 

 

14. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.    

    Predkladala: Ing. Mária Hajšová, PhD. - poslankyňa Z TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - návrh sa predkladá raz ročne, požiadal Ing.  

    Hajšovú, PhD., poslankyňu Zastupiteľstva TSK a predsedníčku  

    K-finančnej o predloženie návrhu.  

    Ing. Hajšová, PhD.: - na základe odporúčania Komisie pre  

    financie, rozpočet a investície predložila návrh na schvále-  

    nie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2016 z viacerých  

    dôvodov. Od 1.7. 2016 účinnosťou zákona č. 307/2014 O opat- 

    reniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  

    vyplynuli nové pracovné úlohy - je zodpovednou osobou pre  

    riešenie podnetov súvisiacich s oznamovaním kriminality a  

    a protispoločenskej činnosti nielen v rámci TSK, ale aj  

    v rámci OvZP TSK. Dôvodom na vyplatenie odmeny sú aj nové  

    úlohy, ktoré plní a zabezpečuje v rámci Etického kódexu a za  

    metodickú prácu a pomoc v rámci hospodárenia TSK pre OvZP  

    TSK. Zastupiteľstvu TSK navrhla schválenie odmeny vo výške  

    30% súhrnu platov v zmysle §19, ods. 1 zákona 302/2001 Z.z..  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 24: 35-ZA, 6-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.  

    2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  hlavnému kontrolórovi  

    TSK odmenu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 465/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

tejto zápisnice). 

     

 

15. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej  

    odbornej škole strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce  

    nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce  

    nad Bebravou.       ____     

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predložila návrh a delegovanie zástupcu TSK  

    do Rady školy pri SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou.  



18 

 

    Zastupiteľstvo TSK 31.3.2014 delegovalo od 1.4.2014 aj Ing.  

    Máriu Hajšovú, PhD. do Rady školy pri SOŠ, Farská 7, Bánovce  

    nad Bebravou. Škola uznesením Z TSK od 1.9.2016 zmenila názov  

    a sídlo na SOŠ strojnícku, Partizánska cesta 76, Bánovce nad  

    Bebravou. Ing. Hajšová, PhD. sa písomne 26.1.2017 vzdala  

    členstva v Rade školy ku dňu 31.1.2017, čím zanikne jej  

    členstvo v Rade uvedenej školy. V zmysle zákona o štát. správe  

    v školstve a školskej samospráve predkladáme Zastupiteľstvu  

    TSK návrh na delegovanie Ing. Zuzany Máčekovej do Rady školy  

    pri SOŠ strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad  

    Bebravou, dňom 1.2.2017.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 36-ZA, 5-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017  

    prerokovalo a  d e l e g o v a l o  dňom 01.02.2017 - Ing.  

    Zuzanu MÁČEKOVÚ do Rady školy pri SOŠ strojníckej, Partizán-  

    ska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 466/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

tejto zápisnice). 

 

 

16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK z 30.1.2017.  _ 

 

    Ing. Ondračka: – v minulom roku TSK podporoval polytechnické  

    vyučovanie na základných školách notebookmi, stavebnicami    

    a náradím. Spýtal sa, či môžu základné školy požiadať  

    o takúto podporu aj v roku 2017, ak áno, či môžu požiadať aj  

    opakovane tie školy, ktoré boli v minulosti podporené, resp.  

    či platí isté pravidlo jedenkrát alebo trikrát a dosť, alebo  

    neobmedzene. Požiadal o sprístupnenie zoznamu podporených  

    škôl za okres Trenčín, s finančnou výškou, ktorou boli  

    podporené.  

    Mgr. Bublavý: – spýtal sa, aké aktivity má plánované TSK  

    v rámci osláv 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava  

    Hurbana a či a ako podporíme národné oslavy v Beckove.  

    p. predseda: - 19. marca sa bude konať celonárodná oslava  

    v Beckove, kde sa určite zapojí aj TSK.   

    PhDr. Škultéty: - spýtal sa na stredné školstvo - v decembri  

    2016 sa konalo stretnutie predsedu vlády SR p. Fica  

    s predsedami samosprávnych krajov k problematike stredného  

    školstva. Pred týmto stretnutím predseda vlády ostro  

    kritizoval súčasný systém prerozdelenia kompetencií medzi  

    centrálnou úrovňou a samosprávnymi krajmi a podľa médií  

    vyjadril názor, že štát bude musieť razantnejšie vstúpiť do  

    právomocí VÚC, podľa tejto kritiky si VÚC robia čo chcú.  

    Položil 3 otázky na p. predsedu: 1. Aký je výsledok  

    stretnutia z hľadiska zmeny rozdelenia kompetencií medzi  

    centrálnu vládu a kraje? 

    2. Aký postoj zaujíma TSK k posilňovaniu právomocí  

    centrálnej vlády na úkor VÚC? 

    3. Aký je postoj predsedu TSK k tejto kritike? Nakoľko na  

    našej župe bolo realizovaných veľa racionalizačných opatrení  
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    pre zvýšenie kvality stredného školstva. Problém nie je  

    zrejme v právomociach, ale vo financovaní celého stredného  

    školstva.  

    p. predseda: - odpovieme písomne. Dali sme si urobiť  

    porovnania s ostatnými krajmi, a odznelo to aj v médiách, že  

    TSK je lídrom duálneho vzdelávania, máme najviac – 12 SOŠ,  

    zapojených do systému, 35 zamestnávateľov a vyše 300 žiakov  

    za dva roky fungovania. Napr. Banskobystrický kraj má 1 SOŠ.  

    Uvedená kritika sa netýkala TSK, za posledné obdobie sa  

    urobilo naozaj veľmi veľa v zmenách a štruktúre SŠ, prijali  

    sa rôzne opatrenia, aby sa duálny systém vzdelávania oživil.  

    Osobne si prešiel po kraji firmy, naposledy v N. Meste  

    a Pov. Bystrici, kde firmy spolupracujú v duálnom systéme  

    vzdelávania s našimi SOŠ. Máme za cieľ byť aj po 15.9.2017  

    lídrom v duálnom vzdelávaní na Slovensku. Kompetenčný zákon,  

    ktorý sa menil v parlamente, z Ministerstva dopravy a reg.  

    rozvoja SR, bol zobratý regionálny rozvoj pod Úrad vlády  

    a nevieme ako bude cez region. rozvoj odporúčané riadiť  

    stredné školstvo. Máme sa stretnúť s p. predsedom vlády, aby  

    sa systém duálneho vzdelávania pohol v krajoch, kde zatiaľ  

    nefunguje.   

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - SC TSK robila projekt  

    na priechody pre chodcov, ktorý sa stretol s pozitívnym  

    ohlasom u obyvateľov. Spýtal sa, či sa bude v ňom pokračovať  

    a požiadal o zoznam, kde všade sa projekty realizovali a kde  

    boli priechody umiestnené.  

    p. predseda: - minulý rok ste schválili prostriedky na pokra-  

    čovanie zabezpečenia bezpečnostných prvkov k priechodom pre  

    chodcov, je to schválené aj na tento rok. Ak sa bude dobre  

    vyvíjať ekonomika, môžeme navrhnúť navýšenie objemu fin.  

    prostriedkov.  

    Ing. Bodnár: - minulý rok sme schválili 570 tis. eur na opravu  

    strechy OA v Prievidzi, kde by sa mali aj vymieňať vykurovacie  

    telesá. Ako člen Rady školy sa spýtal, kedy sa začne s rekon-  

    štrukciou (zateplením strechy a výmenou vykurov. telies), a či  

    bude obmedzené vyučovanie. Požiadal o odpoveď do termínu  

    zasadnutia Rady školy – 2.2.2017. 

    p. predseda: - OP KŽP – budeme informovať aspoň ústne do 2.2..     

    Ing. Berec: - poďakoval za to, že sa dostala do realizácie  

    cesta II/516 Tr. Teplá-Dežerice. DHZ prispieval k vydaniu  

    knihy TSK, a požiadali ma hasiči o zistenie, či je už knižka  

    k dispozícii, resp. či bola oficiálne uvedená do života.  

    p. predseda: – na knihe sme pracovali celý rok, oslovili sme  

    všetky DHZ v kraji, máme zatiaľ 20 ks kníh, malo by prísť vyše  

    2000 kníh. Každý DHZ, starosta či primátor dostane jednu  

    zdarma. Zistíme, kedy prídu ostatné.      

    PhDr. PaedDr. Novotná: – poďakovala za rozsiahlu odpoveď  

    na minulú interpeláciu k zabezpečovaniu zdravotnej starostli-  

    vosti v našom kraji. V závere p. predseda spomenul svoju účasť  

    na rokovaní na ministerstve zdravotníctva, preto požiadala  

    o ďalšie informácie.  

    p. predseda: - rokovanie bude tento týždeň s p. ministrom  

    zdravotníctva k celkovej lôžkovej kapacite v nemocniciach  

    v kraji, o čom chceme rokovať s p. ministrom a poisťovňami. 
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    PaedDr. Kubičár: – predniesol 2 prosby o pomoc školám, prvá sa  

    týka dodávky el. energie. Koncom roka bol vysúťažený nový  

    dodávateľ na el. energiu. Po zaslaní zálohových platieb na rok  

    2017 vychádza celková cena na rok o 53% vyššia, čo zrejme  

    súvisí s medializovanými problémami. Budeme rozporovať cenu,  

    čo by mal urobiť aj kraj.  

    K projektu e-Gov - školy sú orgánom verejnej moci, máme  

    povinnosť zriaďovať elektronické schránky a podľa školenia  

    z minulého týždňa je veľa nezrovnalostí v pojmoch, termínoch. 

    Požiadal, kto by na úrade nám v tom pomohol, aby sme si spl-  

    nili legislatívnu povinnosť voči elektron. schránkam a zhosti- 

    li sa prijímania žiadostí a odpovedí. 

    p. predseda: - súťažili sme dodávku elektriny a plynu pre  

    všetky OvZP, za 2 roky mala byť úspora okolo 5 mil. eur.  

    Preveríme, či to je nariadením URSO. Poďakoval za informáciu.  

    K e-Gov treba kontaktovať RNDr. Rusnáka, vedúceho odd.  

    informatiky na Úrade TSK, ktorý o projekte vie najviac, lebo  

    sa týka aj Úradu TSK.  

    Ing. Halinárová: – postrehla aktivitu pána predsedu a zamest-  

    nancov TSK, ktorí vyzbierali sumu pre handicapované deti.  

    Požiadala ak bude v budúcnosti takáto aktivita, aby boli  

    oslovení aj poslanci, mnohí by iste radi prispeli.  

    Poďakovala, že po takmer 10 rokoch uzrela svetlo sveta rekon-     

    štrukcia cesty II/581. 

    p. predseda: – finančná zbierka bol nápad našich zamestnancov,  

    bude rád, ak sa v budúcnosti pridajú aj poslanci.     

    Ing. Máčeková: - ako predsedníčka komisie upozornila na blí-  

    žiaci sa termín podania majetkových priznaní, tlačivá sa  

    nemenia, budú zverejnené aj na web-stránke. V prípade otázok  

    sa môžete obrátiť na Ing. Horvátha, tajomníka komisie, alebo  

    na predsedníčku komisie. Požiadala o dochvíľnosť, do 31.3..      

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval na rokovanie s ministrom  

    zdravotníctva k situácii v Trenč. kraji. Požiadal pri  

    rozhovore na tému kreovania pevnej siete LSPP pre deti  

    spomenúť aj potrebu zaradenia LSPP pre deti v Partizánskom  

    do pevnej siete, nakoľko v pevnej sieti je len LSPP pre  

    dospelých, a bolo by zlé, ak by spadal okres Partizánske  

    do Prievidze. Nakoľko je nedostatok pediatrov a lekárov vôbec  

    v Trenč. kraji, apeloval na poslancov NR SR, aby dokázali  

    upraviť ďalšie pôsobenie absolventov lekárskych fakúlt. Obáva  

    sa, že do 10 rokov bude v kraji problém so všeobecnými  

    lekármi. 9.2. bude mať možnosť rokovať s gen. riaditeľom  

    Sekcie zdravia, k situácii v našom regióne. Požiadal p.  

    predsedu na rokovaní s p. ministrom otvoriť túto tému.  

    p. predseda: - uvedomujeme si, že nám chýbajú nielen všeobecní  

    lekári, ale aj špecialisti, máme 6 lekárov v rezidenčnom  

    programe. Chceme ako TSK pripraviť istý dotačný systém  

    a zapojiť aj mestá a obce, kde sú zdravotné strediská. Nie je  

    rozbehnutý projekt Centier integrovanej zdravotnej starostli- 

    vosti, kde je časť prostriedkov z eurofondov. Nedostatok  

    lekárov je celoslovenský problém, aj o tom chcem hovoriť  

    s p. ministrom zdravotníctva.  

    PaedDr. Porubcová: - len pre informáciu uviedla, že jeden  

    z problémov je v atestačnom programe. Napr. ak by manžel chcel   
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    robiť všeobecné lekárstvo, musel by odísť sa školiť na pol  

    roka na kliniku do Bratislavy, preto obvodných lekárov  

    nebudeme mať. 

    p. predseda: – je to na dlhú debatu. Požiadal o predloženie  

    návrhov, ktoré môžeme prejednať s ministerstvom zdravotníctva.  

    - uzatvoril bod Interpelácie poslancov.  

 

    - informoval o doručenej žiadosti občana TSK p. Jozefa  

    Masára z Trenč. Teplej, ktorý požiadal o uplatnenie si  

    zákonného práva vystúpiť na zastupiteľstve 30.1.2017.  

    Písomná žiadosť je prílohou zápisnice. Nevieme o akú tému sa  

    jedná. Na základe Rokovacieho poriadku musíme dať hlasovať  

    o umožnení vystúpiť občanovi TSK pred poslancami. Pán Masár  

    už raz žiadal o vystúpenie, čo mu bolo zamietnuté.  

    PhDr. PaedDr. Novotná: - ak sa plénum rozhodne, že občan  

    dostane možnosť vystúpiť, treba určiť istý časový limit. 

    p. predseda: – nie je to v Rokovacom poriadku, dal hlasovať,  

    či môže p. Masár vystúpiť na dnešnom zastupiteľstve.  

    

         Na základe výsledku hlasovania č. 26: 10-ZA, 1-PROTI,  

    20-SA ZDRžALO HLASOVANIA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017  n e s ch v á l i l o   

    žiadosť p. Masára vystúpiť na dnešnom zasadnutí. 

 

     

17. Záver.          ____ 

 

    p. predseda: - na záver poďakoval prítomným za účasť na dneš- 

    nom rokovaní zastupiteľstva, a pozvánkou na nasledujúce 

    marcové zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa bude konať  

    20.3.2017 prvé rokovanie v tomto roku ukončil.  

 

 

 

Trenčín,  10.2.2017 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
 

 I. overovateľ: Ing. Jozef TRSTENSKÝ, v.r. 

 

II. overovateľ: Ing. Juraj ONDRAČKA, 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 


