
Z á p i s n i c a  

zo XVI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 6. 5. 2019 

 

 

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. Slávnostné odhalenie búst významných osobností Trenčianskeho 
kraja.                                         

 

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XV. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.    

   Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

4. Slovo pre verejnosť.         
 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 

2019. _           _ 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _ 

   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy 
správcu - Strednej športovej školy v Trenčíne. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Nové 
Mesto nad Váhom v prospech spoločnosti Branson Ultrasonics, 

a.s., Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

c) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - domov dôchodcov a ČOV, k.ú. Vyšehradné, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza – budova, súp. 

č. 242, Garbiarska ul.. 

e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu-
teľného majetku - SOŠ Handlová, budova H a súťažných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

f) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku TSK      
v k.ú. Horné Naštice v prospech SR – v správe SLOVENSKÉHO 

VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. Banská Štiavnica ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1018 k. ú. Veľká Hradná v prospech 

Obce Veľká Hradná. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "E" parc. č. 1500, 1692/100, 1713/101  

a pozemku registra "C" parc. č. 2510 /1 k. ú. Bánovce  
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nad Bebravou v prospech Zsl. distribučnej, a.s., 

Bratislava. 

i) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Adamovské Kochanovce s Obcou Adamovské Kochanovce        

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

j) Návrh na zmenu Uznesenia č. 158/2018 zo dňa 26.11.2018 
(Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 

nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie 

formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM v Tren- 

číne, v Novom Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok  

    v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia  

    s majetkom TSK v platnom znení. 

    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 
 

8. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizo- 

    vané služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

    doprave za rok 2018 zmluvným dopravcom. 

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

9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
   za rok 2018. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho     

   kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samospráv-  

   neho kraja za rok 2018. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    na roky 2019 – 2021 (1. zmena). 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 
 

11. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení SR. 
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult. 

a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší 

Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť 

Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zria-

ďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako 

súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie 

J. Kalinčiaka 1, Prievidza.  

b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zria-

ďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako 

súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie 

J. Kalinčiaka 1, Prievidza.  

c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren- 
čianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, ktorým sa ruší 

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické 

Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej 

súčasti a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov,    

so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje Spojená 

škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami 

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

I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti. 
 

12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organi-
zácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.    _____ 

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 

2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 

2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Vá-

hom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza,        

so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.  

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. 

Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 

1, 971 01 Prievidza.  
 

13. Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom  
v rámci programu Erasmus+.        

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

a) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

   „Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti“ v rámci  

   programu Erasmus+ realizovanom Strednou zdravotníckou  

   školou, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

   230, 017 01 Považská Bystrica.   

b) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

    „Učiteľ budúcnosti“ v rámci programu Erasmus+ realizovanom     

    Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája    

    905, 020 15 Púchov. 
 

14. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej, 

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

Lednické Rovne.           

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

15. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020, Prioritná os 1: 

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.     

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

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

       cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa. 

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

cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 - Rekonštrukcia 

cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža 

- ETAPA č. 5 a 6. 
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d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 - Rekonštrukcia 

cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa. 
 

16. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
    finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020, Prioritná os 2:  

    Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám._ 

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

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

šenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“. 

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

venie COVP SOŠ Pruské“. 

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

praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“. 

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

nizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“. 

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

nizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole 

strojníckej Bánovce nad Bebravou“. 

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

žime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou 

spája“ (SOŠ OaS Trenčín). 
 

17. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte 
    „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ v rámci  

    programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  

    2014-2020.         

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

18. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2019. 

P redkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

19. Diskusia – Rôzne.  
20. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
21. 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 XVI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-     

    neho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav  

    Baška.  

    p. predseda: - na úvod privítal všetkých prítomných.  
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    V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej  

    samosprávy TSK je aj dnešné rokovanie zastupiteľstva vysie- 

    lané on-line a jeho celý priebeh môže verejnosť sledovať  

    naživo na webovom sídle TSK. Záznamy z rokovaní sú zverejnené  

    na webovej stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia. 

     

    Nakoľko je súčasťou dnešného zasadnutia aj slávnostná časť, 

    v ktorej spoločne odhalíme busty významných osobností nášho 

    Trenčianskeho kraja, osobitne privítal autorov umeleckých 

    diel, akademických sochárov – p. Dominika Mončeka, Milana 

    Struhárika a Igora Mosného, a za odbornú stránku dizajnu  

    pani Ing. arch. Petru Balaščákovú. 

    K ostatným bodom dnešného programu boli pozvaní aj zástup- 

    covia dopravcov: – za SAD Trenčín generálny riaditeľ PhDr. 

    Ing. Juraj Popluhár a za SAD Prievidza generálny riaditeľ 

    Ing. Michal Danko. Prítomný je aj zástupca externého auditu 

    spol. INTERAUDIT Trenčín Ing. Viktor Ölschléger, a pre prípad  

    potreby aj riaditeľ Správy ciest TSK.  

 

    Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na dnešnom za-  

    sadnutí zo 47 poslancov prítomných 39 poslancov, čím je 

    zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred 

    ospravedlnili poslanci: p. Porubcová, p Oulehle a p. Smatana, 

    neskôr príde p. Merašický, p. Máčeková, Randziaková, p.  

    Panáček a p. Fraňo.  

   

    Za overovateľov zápisnice z dnešného XVI. zasadnutia boli  

    navrhnutí: I.  overovateľ: Roman HVIZDÁK   

               II. overovateľ: PhDr. František TÁM.  

 

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov, čím      

    bolo zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 37-ZA, 2-SA ZDRŽALI  

    HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 6.5.  

    2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice 

    podľa predloženého návrhu.     (viď uznesenie č. 258/2019/A) 

 

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Matej Plánek.   

          

    p. predseda: - spýtal sa poslancov, či majú návrhy na zmenu  

    alebo doplnenie programu dnešného rokovania. 

    p. Halabrín: - každoročne pri schvaľovaní Záverečného účtu sa  

    rokuje a schvaľuje odmena pre hlavného kontrolóra TSK, čo 

    dnes v programe chýba. Navrhol preto doplniť ako bod 10.  
 

    Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian- 

    skeho samosprávneho kraja za rok 2018.  

    Predkladá: Pavel Halabrín – poslanec Zastupiteľstva TSK  
 

    Zdôvodnenie a materiál predloží v bode 10.. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 30-ZA, 1-PROTI, 8- 

    SA ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 

    dňa 6.5.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  návrh poslanca  

    Halabrína na doplnenie bodu 10. do programu rokovania. 

 

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

    TSK na svojom zasadnutí dňa 6.5. 2019 prerokovalo a  s ch v á – 

    l i l o  program dnešného rokovania ako celok, vrátane predlo- 

    ženého doplnenia. K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 258/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  
      

 

 

2. Slávnostné odhalenie búst významných osobností Trenčianskeho 
kraja.            

 

p. predseda: - požiadal prítomných o presun na prízemie,    

do vestibulu Úradu TSK, kde spoločne slávnostne odhalíme 

busty 4 významných osobností Trenčianskeho kraja. 

Na úvod slávnostného aktu zaznela skladba v podaní Harmo- 

nikovej akadémie zo Soblahova, pod vedením pána Jozefa 

Opatovského.  

Ing. Mazánová, moderátorka: - sa prihovorila prítomným slo-

vami Milana Rastislava Štefánika: „Ja sa prebijem, lebo sa 

prebiť chcem!“, ktoré zazneli v sobotu, 4. mája 2019 na Brad-

le, počas celonárodnej spomienky na najväčšieho Slováka –  

M. R. Štefánika, pri príležitosti 100. výročia jeho tragic-

kého úmrtia a privítala všetkých prítomných, ako aj autorov 

umeleckých diel, akademických sochárov: Milana Struhárika, 

Igora Mosného, Dominika Mončeka a Petru Balaščákovú, autorku 

architektonického riešenia inštalácie búst.  

     V našom Trenčianskom kraji sa narodil nielen najväčší Slo- 

     vák, ale aj ďalší slávni rodáci, ako Ľudovít Štúr, Jozef  

     Miloslav Hurban a Alexander Dubček. Požiadala o príhovor  

     pána predsedu TSK Ing. Bašku.  

     Ing. Baška: - na úvod svojho príhovoru poďakoval pánovi pod- 

     predsedovi TSK Božikovi, ktorý pred rokom prišiel s touto  

     myšlienkou. Minulý rok bolo veľa výročí, ktoré sa spájajú  

     s týmito významnými osobnosťami, tento rok k nim patrí aj  

     Milan Rastislav Štefánik, právom ohodnotený za najväčšieho  

     Slováka. Človek nízkeho vzrastu, ale ocenený za veľké hod- 

     noty, za ktoré bojoval. Tento rok je vyhlásený vládou SR  

     za Rok M. R. Štefánika. Počas víkendu sme si pripomenuli  

     jeho životné dielo v rodných Košariskách a na Bradle v Bre- 

     zovej, kde sa veľmi veľa ľudí prišlo pokloniť tomuto člo- 

     veku svetového formátu. Všetky štyri osobnosti sa narodili  

     v Trenčianskom kraji a dvaja z nich – Ľudovít Štúr a Alexan- 

     der Dubček aj v tom istom dome v Uhrovci. Veľmi si váži aj 

     osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sa narodil v Bec- 

     kove, neskôr predseda prvej Slovenskej národnej rady. Busty  
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     4 osobností boli umiestnené práve na mieste, kde sú prístup-  

     né veľkému počtu ľudí, ktorí tu denne prejdú, a bude ich  

     ešte viac, po zriadení Klientského centra vo dverách oproti.  

     Všetci sme právom hrdí, že všetky tieto osobnosti pochádzajú  

     z nášho kraja. Pod každou bustou sa ukrýva výrok slávneho,  

     ktorým by sme sa mali aj my riadiť. Je rád, že dnes spoločne 

     môžeme vyjadriť úctu a vďaku za celoživotného dielo štyroch 

     velikánov slovenského národa.  

     Ing. Mazánová: - na zhotovenie búst boli oslovení naši, re-  

     gionálni sochári. Za všetkých autorov sa prítomným prihovoril 

     akademický sochár Igor Mosný. 

     p. Mosný: - za kolektív autorov poďakoval vedeniu TSK, že  

     mali možnosť podieľať sa na realizácii tohto projektu.  

     Poďakoval aj architektke Petre Balaščákovej, ktorá našla  

     vhodný priestor pre kompozíciu portrétov. Taktiež poďakoval  

     Ing. Mazánovej za profesionálny prístup a koordináciu nás 

     autorov. Každý osobitne sme sa snažili, aby portréty vyzneli  

     ako jeden celok. Po prvý krát sme pri realizácii použili QR  

     kód.  

     V ďalšej časti moderátorka vyzvala najvyšších predstaviteľov  

     TSK a autorov diel ku slávnostnému aktu odhalenia bronzových  

     búst. Bustu M. R. Štefánika odhalil predseda TSK pán Baška, 

     bustu Ľ. Štúra podpredseda TSK pán Trstenský, bustu J. M.  

     Hurbana podpredseda TSK pán Božik a bustu A. Dubčeka odha- 

     lili spoločne akademickí sochári – autori diel. 

     Nasledovalo spoločné fotografovanie.   

     Ing. Mazánová: - poďakovala všetkým aktérom za dôstojný  

     priebeh čestného aktu. Pod každou bustou sa ukrýva citát 

     danej osobnosti, životopisy sú dostupné v podobe QR kódov, 

     v texte sú uvedené aj zaujímavosti, ktoré mnohí z nás 

     o týchto velikánoch nevedia. Súčasťou dnešného podujatia je  

     aj panelová výstava venovaná M. R. Štefánikovi, zapožičaná 

     Hvezdárňou v Partizánskom do 17. mája. Spomienková slávnosť  

      pod záštitou predsedu TSK s názvom „Štefánik, ako ho nepoz- 

      náte“ sa uskutoční v kongresovej sále TSK, 13.5. o 10.00 h.   

      Na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a poslancom  

      zastupiteľstva popriala úspešné rokovanie.  

      Slávnostný akt zakončilo vystúpenie Harmonikovej akadémie. 

      p. predseda: - poďakoval za odhalenie 4 búst velikánov 

      slovenského národa.  

 

 

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XV. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  ______ 

   Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Ing. Horváth: - na XV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK bolo 

prijatých 38 uznesení, iba 1 s ukladacou povinnosťou a termí- 

nom plnenia na júlovom zasadnutí Z TSK. Ostatné sa týkajú 

väčšinou prebytočného majetku, ktorého sa postupne zbavujeme.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06. mája 2019 prero- 

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

    plnenia uznesení prijatých na XV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  

    k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 259/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).  

 

 

4. Slovo pre verejnosť.         _ 

 

p. predseda: - v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 

TSK nebola v stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním 

zastupiteľstva doručená žiadna požiadavka z radov verejnosti   

o vystúpenie na našom zasadnutí. Boli sme pripravení aj  

na prípadné vystúpenia zamestnancov Správy ciest TSK, niektorí 

sú aj dnes prítomní.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - sú tu zástupcovia o.z. Provital, ktorí by 

chceli predstaviť svoju činnosť, požiadal o udelenie slova  

pre nich v tomto bode.  

p. predseda: - keďže sa neprihlásili podľa Rokovacieho 

poriadku, dáme im slovo v bode programu č. 6..  

 

 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 

2019. _            

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Horváth: - návrh bol spracovaný v 3-ročnom cykle kontrol 

    organizácií, a zverejnený 15 pred rokovaním zastupiteľstva.  

    Obdržal dva návrhy na doplnenie Plánu činnosti od p. Beňovej,  

    ktoré akceptoval. Ide o tematické kontroly na úrade: - Dodr- 

    žiavanie vyhlášky MŠ SR 252/2018 Zb. z., ktorou sa stanovujú  

    kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 

    stredných škôl pre prijímacie konanie 2020/2021, a Kontrola 

    zmluvného vzťahu medzi telekomunikačným operátorom a VUC-TSK  

    v súvislosti s verejným obstarávaním. Obe tematické kontroly  

    navrhol doplniť do plánu na str. 5 a 8. Celkove je v pláne 14 

    komplexných kontrol, 16 kontrol opatrení a 7 tematických kon- 

    trol (5+2). Materiál je už doplnený. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 39-ZA, 3-NEHLASOVALI,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06. mája 2019 pre- 

    rokovalo a  s ch v á l i l o  Plán kontrolnej činnosti Útvaru 

    hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2019, dopl- 

    nený o uvedené 2 tematické kontroly, k čomu bolo prijaté  
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              U z n e s e n i e  číslo 260/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _ 

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy 
správcu - Strednej športovej školy v Trenčíne.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Mgr. Baláž: - navrhujeme zverenie majetku nadobudnutého  

   kúpou od mesta Trenčín, do správy Strednej športovej školy 

   v Trenčíne, ktorá v budove sídli. O zverení majetku v hod-  

   note nad 700 tis. eur musí rozhodnúť zastupiteľstvo.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 41-ZA, 1-NEHLA- 

       SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.2019 

       prerokovalo a  r o z h o d l o  o zverení nehnuteľného 

       majetku vo vlastníctve TSK –(budova a pozemky) do správy  

     správcu: Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 261/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 6.   

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

       Mesto nad Váhom v prospech spoločnosti Branson Ultra- 

sonics, a.s., Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.  

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena za účelom  

       vybudovania vodovodnej prípojky na náklady žiadateľa,  

       za odplatu podľa znaleckého posudku, ktorá je vyššia než  

       v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK. 

        

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 41-ZA, 1-NEHLA- 

  SOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05. 

  2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

  bremena v prospech oprávneného z vecného bremena – spoloč-  

  nosť Branson Ultrasonics, a.s., Nové Mesto nad Váhom,  

  na časovo neobmedzenú dobu, za jednorazovú náhradu     

  v zmysle predloženého materiálu. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 262/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 
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 6. 

    c) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného    

       majetku - domov dôchodcov a ČOV, k.ú. Vyšehradné, z dôvodu  

       hodného osobitného zreteľa.       _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - materiál bol pripravený na predošlé zastupi- 

       teľstvo, ale z programu bol stiahnutý. Ide o stavby v k.ú. 

       Vyšehradné, obce Nitr. Pravno pre o.z. Provital, ktoré má    

       objekty v nájme od r. 2015. Minulý rok bola na rokovaní  

       dohodnutá kúpna cena 11.350,57 eur, ako prípad hodný oso- 

       bitného zreteľa. Bol dopracovaný znalecký posudok s hodno- 

       tou 19.300,- eur.  

       p. predseda: - odovzdal slovo pani štatutárnej zástupkyni  

       o. z. Provital.  

       PhDr. Vasilová: - pred rokom požiadala listom o odkúpenie  

       objektu a poďakovala za 22 ročnú pomoc zo strany TSK, tak- 

       mer 30 tis. eur ročne. Ako druhí sme zriadili Resocializač-  

       né stredisko. Pôsobila ako riaditeľka soc. odboru na MsÚ  

       v Prievidzi, vznikali Katedry sociálnej práce, začali sme 

       spolupracovať s organizáciou zo Švédska, vrátila sa na mi- 

       nisterstvo práce a následne sme založili Provital, o.z..  

       Ročne prejde resocializačným strediskom asi 70 klientov  

       a Svetová zdravotnícka organizácia uznala, že je to diag- 

       nóza. Robíme besedy na školách v kraji, na ktorých sa zú- 

       častňujú naši klienti, ktorí sa odvážia o sebe porozprá- 

       vať. Hľadáme sociálneho pracovníka, máme zmluvné platy,  

       ale nenašli sme. Naše zariadenie je otvorené, máme 25  

       klientov, ktorí si vážia, že tam môžu byť. Mnohí sa zara- 

       ďujú naspäť do svojich povolaní. Pred rokom sme dali žia- 

       dosť o odkúpenie, nakoľko pre TSK je majetok nadbytočný,  

       radi by sme investovali, ale zatiaľ sme investovali len  

       svoje vlastné prostriedky. Po prvýkrát sme získali pros- 

       triedky zo štátu, nakoľko sú klienti z rôznych profesií,  

       všetko si sami v zariadení opravujú. Prezentovala ukážky 

       zo života klientov v zariadení. Objekt potrebuje opravu. 

       Prijmeme každé rozhodnutie, do konca roka chceme urobiť  

       kúrenie, terajšie na elektrinu je veľmi drahé.  

       p. predseda: - poďakoval za ozrejmenie práce zariadenia.  

       V roku 2015 sme vám radi dali objekt do nájmu, bol som 

       tam osobne, hovoril s klientmi. Je to záslužná práca,  

       klienti sú tam dobrovoľne. Váži si prácu zamestnancov,  

       na platy už prispieva štát, my tiež finančne pomáhame.  

       Odpredaj majetku sme mali už minule na rokovaní, účtovná  

       hodnota je 11 tis., znalecký posudok 19 tis., pri osobit- 

       nom zreteli je za odpredaj za účtovnú hodnotu. Zase vám  

       pomôžeme inak, cez dotačné schémy, navrhol odpredaj  

       za účtovnú hodnotu. Nechceme robiť precedens a predávať  

       za 1,- euro. Je rád, že ste získali prostriedky zo štát- 

       neho rozpočtu. Nie je ľahké takých ľudí zapojiť do života, 

       je za prijatie predloženého návrhu. Vykompenzujeme s fi- 

       nančnou pomocou na prevenciu aj naďalej.  
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       Ing. Takáč: - poďakoval za činnosť, ktorú robíte už nie- 

       koľko rokov, tiež bol v zariadení osobne a prišla vaša 

       žiadosť o prenájom, do pár mesiacov pán predseda umožnil  

       fungovať v zariadení. Požiadal kolegov poslancov o predaj  

       za zníženú cenu, za účtovnú hodnotu. Kraj vám bude naďalej 

       nápomocný.  

       Mgr. Ďureje, PhD.: - uviedol nové argumenty k predaju  

       budovy, s návrhom na uznesenie za 1,- euro a osobitný  

       zreteľ. 11 tis. je pre rozpočet kraja zanedbateľná čiastka, 

       ale pre činnosť Provital je suma existenčná. Na každý  

       projekt je treba 50% spolufinancovanie, dnes im vieme  

       pomôcť, kraje majú možnosť pomáhať, vo verejnej doprave  

       i v sociálnej oblasti. Hovoril z viacerými a nikto nepo- 

       vedal, že je proti odpredaju za účtovnú hodnotu. Poprosil  

       poslancov i p. predsedu o podporu o.z.. Riešili sme tému  

       znovuobnovenia záchytných staníc, kde končia alkoholici,  

       v rodine alebo v nemocnici, nepomohli sme ani pri zriadení 

       lôžka či izby, až jeden z pacientov napadol personál. Táto 

       organizácia pomáha liečiť týchto klientov a suma 11 tis.  

       by im veľmi pomohla. Už minule požiadal o zmenu uznesenia, 

       budova potrebuje značné investície, je to čistička odpa- 

       dových vôd na nevysporiadaných parcelách. Nie je to prece- 

       dens, viackrát sme pomohli dobrej veci, ako TSK sme dali  

       polikliniku mestu Nováky za 1,- euro. Preto poprosil o pod- 

       poru, ide o osobitný zreteľ, na ktorý treba 3/5 hlasov.  

       Verí, že kraj je nielen pre úctu osobnostiam, ale aj nemoc- 

       niciam v kraji, o.z. má celoslovenskú pôsobnosť, sľubujú  

       nám R2 a podporu projektov. Zažil osobne čo dokáže alkoho- 

       lizmus a vďaka týmto ľuďom to nebudeme zažívať. Znížením  

       sumy by vám odpadla starosť a prostriedky by mohli inves- 

       tovať do budovy. Navrhol totožné uznesenie, poďakoval 

       organizácii.  

       p. predseda: - požiadal o predloženie návrhu písomne. Nikto 

       z poslancov nechce byť proti združeniu Provital, poskytli  

       sme im priestory po odsťahovaní, TSK podporuje zariadenie  

       sumou 30.000,- ročne. Pri prevode Poliklinike Nováky nebol 

       županom, ak chceme pomôcť sociálnym a školským zariadeniam 

       bavme sa o zníženej cene, ale nie za euro, máme hospodárne 

       narábať s prostriedkami kraja. Navrhol predaj za účtovnú 

       hodnotu, zariadeniu vieme pomôcť finančne aj inak. Prácu  

       pre klientov z celého Slovenska si vážime. Hlasovali ste  

       o kúpe budovy Strednej športovej školy od mesta TN, alebo 

       internát od Trenč. univerzity, bolo to zo zľavou, ale nie  

       za euro. Je za schválenie odpredaja za účtovnú hodnotu  

       majetku, nie za znalecký posudok.  

       RNDr. Beňová: - poďakovala za činnosť i podporu kraja. Máme 

       možnosť pomôcť rýchlo, prihovára sa za návrh p. Ďureje,  

       klientov bude skôr pribúdať.  

       Ing. Mičega: - poďakoval p. Beňovej za podporu navrhovateľa 

       zmeny. Precedens môže byť aj opačný, ak sa rozhodneme ne- 

       podporiť predaj za 1,- euro, v budúcnosti príde niekto,  

       komu nebudeme môcť vyhovieť za 1,- euro.  
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       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - na rokovaní poslaneckého klubu  

       sa dozvedel o činnosti Provital, neobával by sa precedensu. 

       Práca s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti, nie  

       je ľahká. Prevod majetku osobitným zreteľom v tomto prípade  

       je štandardný. Požiadal, aby predložený návrh p. Ďureje bol 

       prijatý na pomoc ľuďom, ktorým organizácia pomáha. Poďakoval 

       p. predsedovi za pomoc spred 3 rokov, aj p. Vasilovej a jej 

       kolegom. 

       PhDr. Škultéty: - na poslednom rokovaní zastupiteľstva bol 

       tento materiál stiahnutý z rokovania kvôli zmene podmienok, 

       ak sa nezmení suma, mohol sa schváliť už minule. 

       p. predseda: - súhlasil, neprešlo to na komisiách, ani  

       na Rade, predkladáme rovnaký návrh.  

       PhDr. Vasilová: - poďakovala za všetky návrhy, druhý návrh 

       chápe a vie, že veľa vecí sa pohne, keď sa nás to dotýka. 

       Napr. keď sme predkladali nový zákon o soc. pomoci a slovo  

       kurátor sa dostalo do zákona. Citovala vetu klienta: „Deň,  

       ktorý vám môže zmeniť život, sa začína každé ráno.“  

       Mgr. Ďureje, PhD.: - apeloval na poslancov strany Smer SD, 

       poslaneckého klubu. Aj busty niečo stáli, je pekné, že 

       sme si uctili históriu, ale môžeme si uctiť aj budúcnosť,  

       dobre fungujúca spoločnosť niečo stojí.  

       p. predseda: - požiadal nevťahovať do toho politiku, každý  

       poslanec sa rozhodne sám.  

       Mgr. Bočincová: - vyjadrila sa k problému, pred rokmi tiež  

       pracovala s takýmito ľuďmi a nevedela že sa dnes stretne  

       s p. riaditeľkou zariadenia, ktoré robí veľmi záslužnú  

       prácu. Poprosila o prijatie návrhu p. Ďureje, a o podporu 

       tohto o.z., na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. 

       Mgr. Henek: - na Komisii finančnej sa zdržal. Vyštudoval 

       Špeciálnu pedagogiku a k téme má blízko, bude za návrh 

       pomôcť hneď aj preto, že pozemky pod budovou nie sú vyspo- 

       riadané, čo je do budúcna rizikové. Je za pomoc združeniu.  

       p. predseda: - jedna vec sú nevysporiadané pozemky a druhá  

       je kúpna cena.  

       Ing. Trstenský: - diskusia speje k takmer jednotnému názoru  

       diskutujúcich, vystúpenie p. riaditeľky má zmysel, aj to čo 

       robia. Predniesol návrh, aby sa 47 poslancov, ktorí majú  

       sociálne cítenie, zložilo z poslaneckých náhrad po 250,-  

       eur, čo je spolu 11.750,- eur, pre spoločnosť Provital, aby  

       si mohli za účtovnú hodnotu kúpiť túto budovu. Osobne mal  

       svokru chorú na Alzheimera, a bolo to ťažké pre rodinu. 

       p. predseda: - súhlasil, veľmi rád sa pripojí a dá aj viac,  

       osobne dal zo svojich prostriedkov sociálne slabým v kraji,  

       ktorí pomoc potrebovali, je to zverejnené. Požiadal o schvá-  

       lenie, nechce aby sa z toho politikárčilo.  

       doc. PaedDr. Božik, PhD.: - tiež rozdal viac ako 75 tis.  

       eur, je za zahlasovanie návrhu p. Ďureje a vyzbierajme sumu  

       11 tis. na rekonštrukciu, ocenil nápad p. Trstenského.  

       p. predseda: - požiadal poslancov, ak prejde návrh za 1,-  

       euro, aby dali do kasy TSK po 250,- eur.  

       Ing. Žiak: - podporil návrh p. Božika – predaj za 1,- euro  

       a prispieť im po 200-250,- eur.  
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       p. predseda: - aj do kasy TSK ďalších 250,- eur. 

       Ing. Máčeková: - v kraji je veľa zariadení, ktoré potre- 

       bujú pomoc, je to problém verejnej správy, účtovnú hodnotu  

       je treba dať do pokladne TSK, je za návrh p. Trstenského,  

       aj aby z odmeny poslancov bola čiastka odvedená, a o.z.  

       dostalo zdroje.  

 

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

       ZDRŽALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 06.05.2019 prerokovalo a  n e – 

       s ch v á l i l o  návrh poslanca Mgr. Ďureje, PhD.  

       na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavieb) TSK  

       v obci Nitrianske Pravno, v prospech PROVITAL, o.z.  

       Nitrianske Pravno – za kúpnu cenu 1,- euro, čím uznesenie 

       n e b o l o  prijaté.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 37-ZA, 5-SA 

       ZDRŽALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 06.05.2019 prerokovalo a  z r u – 

       š i l o  uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 291/2015 zo dňa 

       28.09.2015 v časti II., u r č i l o  prevod prebytočného  

       nehnuteľného majetku TSK (stavieb) v správe CSS – Bôrik,  

       Nitrianske Pravno v prospech PROVITAL, o.z. Nitrianske  

       Pravno – za kúpnu cenu v zmysle pôvodného návrhu, ako dôvod  

       hodný osobitného zreteľa, a zároveň  s ch v á l i l o   

       odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK, 

       (stavieb) v správe CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno –  

       v prospech PROVITAL, o.z. Nitrianske Pravno – za kúpnu cenu  

       v zmysle pôvodného návrhu, ako dôvod hodný osobitného  

       zreteľa, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo  

       prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 263/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

p. predseda: - poďakoval p. Vasilovej i kolegom za prácu, ktorú 

vykonávajú, a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Verí, že návrhy aj  

od poslancov platia a aj takto Vám pomôžeme.  

PhDr. Vasilová: – poďakovala za vypočutie i podporu.  

 

 

 6. 

    d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

       majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza – budova, súp.  

       č. 242, Garbiarska ul..        _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - majetok bol predmetom OVS v marci 2019, bola  

       predložená jedna ponuka, záujemca splnil všetky podmienky, 

       a ponúkol cenu nad hodnotu znaleckého posudku. Navrhujeme  

       prevod záujemcovi. 
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            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 9-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

        2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  prevod prebytočného 

       nehnuteľného majetku (stavba a pozemky) uchádzačovi –  

       kupujúcemu za kúpnu cenu v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 264/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

6. 

e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu- 
teľného majetku - SOŠ Handlová, budova H a súťažných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže.      

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

      Mgr. Baláž: – ide o budovu a pozemky, prebytočný majetok  

      v správe SOŠ Handlová, ktorá požiadala o vyhlásenie preby- 

      točnosti. Navrhujeme odpredaj formou OVS. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 11: 36-ZA, 8-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

      2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  trvalú prebytočnosť  

      nehnuteľného majetku TSK (stavba a pozemky), spôsob odpre- 

      daja uvedeného majetku formou OVS a Súťažné podmienky OVS –  

      „Predaj nehnuteľností –SOŠ Handlová, budova H“, v zmysle  

      predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 265/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

      

 

 6. 

    f) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku TSK v k.ú.  

       Horné Naštice v prospech SR – v správe SLOVENSKÉHO VODO- 

       HOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. Banská Štiavnica ako prípad  

       hodný osobitného zreteľa.       _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: – ide o predaj nehnuteľného majetku – pozemkov, 

       ktoré tvoria hladinu vodného toku, pre vytvorenie celistvej 

       nehnuteľnosti, navrhujeme prevod za kúpnu cenu, na základe 

       znaleckého posudku.  

       p. predseda: - pre prijatie uznesenia (osobitný zreteľ)  

       treba 29 hlasov poslancov.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 12: 36-ZA, 8-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

       2019 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti 

       nehnuteľného majetku (pozemkov) TSK, v správe SC TSK,  
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       u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného ma-  

       jetku TSK v správe SC TSK Slovenskej republike – v správe  

       SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., Banská Štiav- 

       nica, za kúpnu cenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

       a zároveň s ch v á l i l o  odpredaj uvedeného prebytočného 

       nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK Slovenskej repu- 

       blike – v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU,  

       š.p., Banská Štiavnica, za kúpnu cenu, ako prípad hodný  

       osobitného zreteľa, v zmysle predloženého návrhu.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 266/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

        

 

 6.     

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
   registra "C" parc. č. 1018 k. ú. Veľká Hradná v prospech  

   Obce Veľká Hradná.         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: – obec vybudovala chodník a požiadala o zria- 

denie vecného bremena k pozemku, za jednorazovú náhradu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 13: 38-ZA, 6-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

       2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného 

       bremena, ktorým je TSK, strpieť na pozemku v obci Veľká  

       Hradná - prechod a prejazd osôb a vozidiel z dôvodu prís- 

       tupu k uvedenému pozemku, - na dobu neurčitú, - v prospech 

       oprávneného z vecného bremena, ktorým je Obec Veľká Hradná,  

       za odplatu – dohodnutú jednorazovú náhradu, v zmysle pred- 

       loženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 267/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

    

 

 6. 

    h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch  

       registra "E" parc. č. 1500, 1692/100, 1713/101 a pozemku  

       registra "C" parc. č. 2510 /1 k. ú. Bánovce nad Bebravou 

       v prospech Zsl. distribučnej, a.s., Bratislava.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: – Západoslovenská distribučná požiadala o zria- 

       denie vecného bremena na pozemkoch, v rámci stavby pozemné- 

       ho vedenia VN, za cenu v zmysle znaleckého posudku.  
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            Na základe výsledku hlasovania č. 14: 38-ZA, 6-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

       2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného  

       bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného 

       bremena, ktorým je TSK, strpieť na pozemkoch nachádzajú- 

       cich sa v obci Bánovce nad Bebravou: - zriadenie a ulože- 

       nie elektroenergetických zariadení, - užívanie, prevádzko- 

       vanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

       a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby  

       a jej odstránenie, - na dobu neurčitú, - v prospech opráv- 

       neného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská distri- 

       bučná, a.s., Bratislava, za odplatu - jednorazovú náhradu, 

       v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 268/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

     

 

 6. 

    i) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 

       Adamovské Kochanovce s Obcou Adamovské Kochanovce ako  

       prípad hodný osobitného zreteľa.       

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: – predmetom zámeny sú pozemky pod chodníkom 

a parkoviskom, ktoré vystavala obec na pozemkoch TSK, TSK 

poskytuje k zámene prečerpávaciu stanicu kanalizácie, ktorú 

obec navrhuje demontovať. Obec je vlastníkom pozemku pod 

komunikáciou vo vlastníctve TSK, pričom obec nežiada finan- 

čnú kompenzáciu. Osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní 

vlastníctva majetku obce a TSK.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 15: 39-ZA, 5-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

       2019 prerokovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytoč- 

       nosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK - v správe 

       správcu SC TSK a v správe správcu DSS – Adamovské Kocha- 

       novce, u r č i l o  prevod nehnuteľného majetku vo vlast- 

       níctve TSK - správe správcu SC TSK a v správe správcu DSS  

       – Adamovské Kochanovce, z á m e n o u  za nehnuteľný majetok 

       vo vlastníctve Obce Adamovské Kochanovce, bez finančného 

       vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň 

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

       majetku vo vlastníctve TSK, v správe správcu SC TSK 

       a v správe správcu DSS – Adamovské Kochanovce, z á m e n o u 

       za nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Adamovské Kocha- 

       novce, bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobit- 

       ného zreteľa, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo 

      prijaté  

              U z n e s e n i e  číslo 269/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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 6. 

    j) Návrh na zmenu Uznesenia č. 158/2018 zo dňa 26.11.2018 

(Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 

nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie 

formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM v Tren- 

číne, v Novom Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove).  

        

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       Mgr. Baláž: - predložil návrh na zmenu uznesenia. Nakoľko 

SC TSK našla využitie pre prístrešky, ktoré boli súčasťou 

benkalorov v Trenčíne, N. Meste n. V. a v Myjave, navrhujeme 

zmenou uznesenia ich zachovanie, nie likvidáciu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 16: 35-ZA, 9-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05. 

       2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zmenu uznesenia  

       Zastupiteľstva TSK č. 158/2018 zo dňa 26.11.2018, ktoré  

       bude znieť: - r o z h o d l o  o neupotrebiteľnosti nehnu- 

       teľného majetku vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest  

       TSK, a o vyradení uvedeného nehnuteľného majetku z eviden- 

       cie ku dňu 31.12.2019, ktoré sa uskutoční formou fyzickej  

       likvidácie odborne spôsobilou spoločnosťou. K uvedenému  

       bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 270/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 p. predseda: - požiadal o prerušenie rokovania a vyhlásil krátku 

 prestávku.   

 Doplnil, že TSK podporoval o.z. PROVITAL ročne sumou 115 tis. eur, 

 z toho rozdiel bez 30 tis. prevzal štát.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok  
v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia  

    s majetkom TSK v platnom znení.       

    Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Mgr. Baláž: - v návrhu ide o odpísanie 8 nevymožiteľných po- 

    hľadávok, z toho 7 je škôl a 1 CSS Sloven Slavnica (voči  

    zomrelej nemajetnej klientke). U škôl ide o pohľadávky dlho-  

    dobo premlčané, alebo voči subjektom, ktoré zanikli, resp.  

    bez majetku. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 17: 34-ZA, 9-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.2019  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  odpísanie nevymožiteľnej  

    pohľadávky: 

1. Strednej odbornej školy strojníckej so sídlom Športovcov  
341/2, 017 49 Považská Bystrica  
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2. Strednej odbornej školy so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 
Prievidza 

3. Strednej odbornej školy so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 
Prievidza 

4. Strednej odbornej školy so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 
Prievidza 

5. Strednej odbornej školy so sídlom T. Vansovej 32, 971 01  
Prievidza   

6. Strednej odbornej školy so sídlom Bratislavská 439/18, 
018 41 Dubnica nad Váhom  

7. Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája  
1264, 020 01 Púchov a  

8. Centra sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 Slavnica 68,  
   v zmysle predloženého materiálu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 271/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

     

 

8. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizo-
vané služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

    doprave za rok 2018 zmluvným dopravcom.     _ 

    Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. odboru dopravy  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    p. predseda: - sú prítomní aj generálni riaditelia oboch SAD 

    a auditor.  

    Mgr. Hladký: - uviedol podstatné informácie k správe. Výšku  

    preukázanej straty za rok 2018 u SAD Trenčín ovplyvnili  

    vyššie EON a nižšie výnosy, oproti odhadu. Vyššie EON ovplyv- 

    nila hlavne cena nafty, mzdy a odvody, správna réžia a ostat-  

    né náklady. Nižšie plnenie výnosov je najmä v položke tržby  

    cestovné, poklesom počtu prepravených osôb, úbytok tržieb  

    cestovného pri rozdielnej tarife a zapojením sa do Európskeho  

    týždňa mobility. U SAD Prievidza zvýšené EON ovplyvnila  

    hlavne cena nafty, opravy a údržba a ostatné náklady. Výnosy  

    ovplyvnili hlavne nižšie tržby z cestovného, v dôsledku  

    nižšieho počtu prepravených osôb, úbytkom tržieb pre zapoje- 

    nie sa do Európskeho týždňa mobility a poskytovaním zliav. 

    Celkove výšku preukázanej straty u oboch dopravcov ovplyvnili 

    náklady na PHM, odpisy, mzdy a odvody a ostatné náklady. 

    Významné opatrenia pre zvýšenie počtu prepravených osôb boli   

    napr. spoločné dopravné územie v meste Trenčín, rozšírenie  

    prestupných bodov zastávok, zjednotenie kategórií cestujúcich  

    a zjednotenie s tarifou mesta TN, obnova vozidlového parku. 

    V roku 2018 boli zo strany TSK vykonané kontroly u zmluvných 

    dopravcov a na základe zistení nemôže akceptovať časť EON  

    u oboch SAD. Výsledkom je neuhradená náhrada preukázanej 

    straty za rok 2018 – doplatok pre: 

SAD Prievidza a. s. vo výške   1 858 830,00 eur 

SAD Trenčín, a. s.  vo výške   3 010 344,00 eur. 
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    p. predseda: - aj zo strany poslancov odznelo, že stále doplá- 

    came viac. Uvažovali sme nad tým a máme dve možnosti – zmeniť  

    Plán dopravnej obslužnosti – upraviť cestovné poriadky zruše- 

    ním spojov, a zmenou tarify – zľavy a ceny pôjdu hore, ale  

    nechce robiť rozhodnutia bez zastupiteľstva, aby sa poslanci  

    k tomu vyjadrili. Ak máme pripraviť rozpočet na rok 2020, sú  

    to nepopulárne opatrenia - zvýšenie cestovného a zrušenie  

    spojov. Ak neschválime doplatok straty, SAD si zoberú úver  

    a strata nás vyjde ešte viac. Ak je to veľa prostriedkov  

    a chcete prostriedky na iné oblasti, môžeme o tom diskutovať  

    počas celého roka, pri príprave rozpočtu na rok 2020.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - je to informatívna správa. Použil  

    podobenstvo – múdra manželka vie, koľko môže od manžela  

    vytiahnuť, milenka pýta stále viac, s rizikom, že získa,  

    alebo manžel sa vráti k manželke. Alebo výrok Senecu – Dokedy 

    budeš skúšať našu trpezlivosť. Trend môže byť oprávnený, ale  

    aj vážny. Navrhol urobiť si modelové ekonomické vyhodnotenie  

    nákladovosti treťou stranou, koľko môže stáť km za daných  

    okolností.  

    p. predseda: - pred nástupom do funkcie mala byť zmluva  

    platná do roku 2019, bola predĺžená do konca roka 2023.  

    Chceme pripraviť nový PDO, ako podklad k VO. Požiadal poslan- 

    cov o vyjadrenie, či sa zníži počet spojov, alebo to budeme  

    robiť za istý objem a rozsah služieb. K náhrade preukázanej 

    straty za rok 2018 je tu aj auditor. Robila sa kontrola   

    z TSK, máme zriadené pracovné skupiny za účasti poslancov,  

    ktorí sa zúčastňujú rokovaní so SAD. Z krajov iba NSK robil  

    súťaž na dopravcu, teraz ŽSK a my ako poslední z krajov,  

    predĺžením zmluvy. Máme porovnania s inými krajmi, ceny  

    nemáme najvyššie ani najnižšie, je za diskusiu k tomu, či  

    znížime spoje alebo zvýšime ceny.  

    PhDr. Škultéty: - riešili sme to na Fin. komisii, môžeme len 

    akceptovať tento stav, inak si vezmú úver a budú žiadať  

    o preplatenie. Je za diskusiu. Rastú náklady a klesá počet 

    prepravených, či je možné zastaviť pokles počtu prepravených.  

    p. predseda: - predložíme návrhy počas roka na znižovanie  

    počtu spojov z obslužnosti a zvyšovanie tarify.  

    doc. Ing. Habánik, PhD.: - na K- finančnej sme dlho disku- 

    tovali k materiálu, sú len dve cesty – k úprave spojov  

    alebo taríf. Sme viazaní zmluvou, ale onedlho je pred nami  

    verejná súťaž, je dosť času na kreovanie podmienok verejnej 

    súťaže.  

    Ing. Marušinec: - na K-dopravy sme sa intenzívne zaoberali  

    materiálom, diskutovali s auditorom i ekonom. úsekom SAD. 

    SAD Trenčín robí už menej km a mzdové náklady sú zvýšené. 

    Návrhy optimalizácie na komisii boli konkrétne, pre rok 2019  

    bude mať vplyv mzdových nárokov (príplatky za nočné a víken- 

    dové služby), preto treba hľadať riešenie, zvážiť obmenu 

    autobusov. Kraj má zachovať všetky potrebné spoje, grafikon  

    má úrad zmapovaný a je možné robiť korekcie.  

    p. predseda: - musíme pripraviť návrh pre spoločnú diskusiu.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 38-ZA, 5-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05. 2019 

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

    správu o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby  

    vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok  

    2018 zmluvným dopravcom; a zároveň  s ch v á l i l o  úhradu  

    neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom  

    záujme v prímestskej autobusovej doprave na území TSK za rok  

    2018 pre zmluvných dopravcov v zmysle predloženého návrhu,  

    k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 272/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

     

p. predseda: - požiadal do zápisnice uviesť úlohy a kroky, ktoré 

boli navrhnuté.  

 

 

9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
   za rok 2018.           

   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová– vedúca Odboru finančného 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       p. predseda: - požiadal o predloženie oboch bodov naraz. 

       Ing. Ozimová: - k 31.12. boli bežné príjmy plnené v objeme  

       147 mil. eur, čo predstavuje 103,06% z rozpočtovanej sumy,  

       a nárast oproti minulému roku. Bežné výdavky boli čerpané  

       vo výške 122,5 mil. eur, čo 97,17% z rozpočtovaného objemu. 

       Kapitálové príjmy boli plnené v objeme 6,7 mil. eur, čo  

       predstavuje 21,25% z rozpočtovaného objemu. Kapitálové vý- 

       davky boli čerpané v objeme 20,1 mil. eur, čo je 28,61%  

       z rozpočtovaného objemu. Zostatkom finančných prostriedkov 

       TSK za rok 2018 je prebytok rozpočtového hospodárenia  

       25.718.043,57 eur, ktorý bude použitý na tvorbu Rezervného 

       a Peňažného fondu. Návrh bol prerokovaný vo všetkých komi- 

       siách zastupiteľstva, ktoré odporučili jeho schválenie.  

       Materiál bol vopred zverejnený a dodnes neboli podané  

       žiadne pripomienky. Požiadala o schválenie Záverečného účtu  

       v zmysle predloženého návrhu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 38-ZA, 5-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 6.5.  

       2019 prerokovalo Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2018  

       a  s ch v á l i l o  - prebytok rozpočtového hospodárenia  

       TSK za rok 2018 vo výške 25.718.043,57 eur,  

       - tvorbu peňažných fondov v zmysle zákona nasledovne: 

       a) tvorbu rezervného fondu v objeme  4.885.082,00 eur 

       b) tvorbu peňažného fondu v objeme  20.832.961,57 eur 

       - Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok  

       2018 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez  

       výhrad. K uvedenému bolo prijaté  
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              U z n e s e n i e  číslo 273/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

            

 

9.  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho     

   kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samospráv-  

   neho kraja za rok 2018.       _ 

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    Ing. Horváth: - je povinnosťou hlavného kontrolóra TSK  

    predložiť stanovisko k návrhu Záverečného účtu TSK. Pred  

    jeho spracovaním bola vykonaná kontrola na Finančnom  

    odbore, na použitie účelových prostriedkov, ktorá bola bez  

    zistení. Hlavným zdrojom zvýšených príjmov boli prostriedky 

    zo štátu, kapitál. príjmy z predaja majetku, kde je mierny  

    nárast. Markantný bol výdavok pre SAD. Metodika, ktorá  

    rieši EON už nie je dostatočná a mala by sa novelizovať. Je 

    značný nárast tejto položky, aby sme sa spoločne podieľali  

    na riešení negatívneho vývoja. Progres výdavku na cestova- 

    nie je ovplyvnený mnohými skutočnosťami, nedá sa doplácať  

    stále viac. Kapitálové výdavky – čerpanie je veľmi nízke, 

    čomu treba venovať pozornosť. Zdravotníctvo a jeho zadl- 

    ženosť tiež treba riešiť. V zmysle uznesenia budú nemocnice 

    predkladať polročne ukazovatele. Materiál je spracovaný  

    kvalitne a podrobne, návrh obsahuje všetky náležitosti  

    v zmysle legislatívy, obsahuje aj Programový rozpočet.  

    Odporučil schváliť Celoročné hospodárenie bez výhrad.  

       

            Na základe výsledku hlasovania č. 20: 39-ZA, 4-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.  

       mája 2019 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e         

       Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

       účtu TSK za rok 2018. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 274/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

10. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018.     

    Predkladal: Pavel Halabrín – poslanec Z TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. Halabrín: - podľa zákona 302/2001 je hlavný kontrolór 

kontrolný orgán zastupiteľstva. Pred marcovým zastupiteľstvom 

bola diskusia, či odmenu dať, alebo nie, a materiál nebol  

na rokovanie predložený. Na základe vykonaných kontrol 

i z osobnej dlhoročnej skúsenosti je to orgán, ktorý má 

pomáhať poslancom v práci. Pán Horváth bol proti predloženiu 
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materiálu dnes. Je kedykoľvek k dispozícii, zúčastňuje sa 

všetkých komisií, preto som návrh predložil. V uplynulých 

rokoch bola odmena schválená v súlade so zákonom vo výške 20 

a 30%, naposledy, za rok 2017 vo výške 30%.  

Predniesol návrh na schválenie odmeny za rok 2018 za pracovné 

výsledky a činnosť vo výške 15%. Písomný návrh predloží p. 

predsedovi.  

Ing. Bagin: - osobne sa prikláňa k návrhu p. Halabrína. Ako 

emeritný riaditeľ školy (27 rokov vo funkcii), on i škola  

nedostala 23 rokov odmeny. Práve hlavný kontrolór bol objek-

tívny a vždy zaujal objektívne stanovisko. Ocenil ostatné 

roky, keď sa za rok vymenili 3 ekonómky a práve metodické dni 

veľmi oceňuje nielen on i ostatní riaditelia. Návrh plne 

podporí.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - na Finančnej komisii bol proti odmene 

hlavného kontrolóra, dôvody povedal pri prerokovaní kontrol-

nej správy. Pýtal sa p. Halabrína, koľko je tých 15% v sume, 

preto zvažuje prebratie vo Fin. komisii. Pred rokom sme 

odsúhlasili odmenu 9.500,- eur – 30%, na konci volebného 

obdobia. Ak je teraz návrh 15%, je to asi 4.750,- eur. Pri 

Provitale som bol označený za toho, kto politikárči. Každý 

kto bude ZA 15% návrh, nech dá zo svojho na túto odmenu, 

keďže je to naša kompetencia, si ju zaplaťme, ak to je bez 

stanoviska Fin. komisie. 11 tis. eur je niečo neprekonateľné, 

ale 5 tis. je bez stanoviska Fin. komisie. Nemôže sa stotož-

niť s návrhom, do roku 2015 sú uznesenia nastavené na určitú 

hodnotu, predkladateľ prekvapil, mal to predložiť niekto iný, 

malo to byť 10%, preto bude proti.  

Ing. Trstenský: - na Komisii finančnej sa p. Ďureje opakovane 

vyjadroval proti odmene hlav. kontrolóra. Nárok na odmenu má 

zo zákona, na Fin. komisii ste navrhol rozdeliť odmenu pra-

covníkom kontrolného útvaru. Predpokladám, že všetci pracov- 

níci úradu i UHK dostali odmenu, iba hlavný kontrolór nemá 

dostať odmenu, z nejasných dôvodov. V okrese Prievidza ste 

avizoval dva problémy, ale tieto nespôsobil pán kontrolór, 

ale pracovníci školy alebo TSK, ale všetci dostali odmenu. 

Nie je korektné, aby sme nehlasovali o odmene. Každý hlavný 

kontrolór odmenu dostal, iba HK TSK napriek svojej dlhoročnej 

činnosti nie. Nemôžem súhlasiť s tým, že by sme mu nemali 

navrhnúť odmenu. Budeme o tom hlasovať. Je to preňho dehones-

tujúce a znevažujeme jeho prácu, čo si nezaslúži.  

PhDr. PaedDr.Novotná: - v rámci Komisie pre OVZ úzko spolu-

pracuje s hlavným kontrolórom, pozná dobre jeho prácu i pova-

hu. Je ochotný kedykoľvek pomôcť, podporí stanovisko p. Hala-

brína.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: - poďakoval za predložený návrh, 

ktorý podporí. Na Finančnej komisii sme neprijali uznesenie 

k tomuto, neboli sme uznášania schopní. Poslanec by mal 

vyjadriť názor. Ako predseda Finančnej komisie podporí návrh 

p. Halabrína.   

Ing. Takáč: - podporil predložený návrh. Potvrdil, že pán 

Horváth nám vždy vyšiel v ústrety, doplnil kontroly, organi-
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zácie si pochvaľujú Metodické dni, vždy sme sa mohli naňho 

obrátiť.  

p. Halabrín: - návrh predložil preto, že každý si zaslúži 

odmenu. Zákon určuje odmenu pre HK do 30%, navrhol 15%  

a na marcovej komisii povedal, že ak nikto nepredloží návrh, 

predloží ho on. Poďakoval p. Horváthovi za to, že je taký aký 

je.  

p. predseda: - prečítal celý návrh uznesenia: 

        „Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 
    v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 6.5.2019 prerokovalo a   

    s ch v a ľ u j e  

    hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    odmenu za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 vo výške 15%  

    súhrnu platov ustanovených podľa § 19b odsek 1 zákona č.  

    302/2001 Z. z. o  samospráve vyšších územných celkov (o samo- 

    správnych krajoch) v znení neskorších predpisov.“ 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 30-ZA,1-PROTI, 7- 

    SA ZDRžALI HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 06.05.2019  

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

    - odmenu za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 v zmysle  

    predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 275/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

Ing. Horváth: - úprimne poďakoval za ocenenie práce a veľmi 

ho mrzí, že sa stáva terčom niektorých poslancov. Nikdy 

nedostal žiadnu výtku, s p. Ďureje sme si veci vysvetlili 

k verejnému obstarávaniu na UVO ku Gymnáziu. Verí, že v tomto 

roku svojou činnosťou presvedčí aj ostatných. Veľmi ocenil 

prácu združenia Provital, tiež poskytne z odmeny minimálne 4-

násobnú čiastku, ktorú spomenul Ing. Trstenský.  

 

 

11. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
    na roky 2019 – 2021 (1. zmena).       

Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: – uviedol materiál, ktorý bol prerokovaný na klu- 

boch aj vo všetkých komisiách. V júli bude predložená druhá  

zmena – zabezpečenie rozpočtového krytia pre novovznikajúce 

organizácie.  

Ing. Ozimová: - prvá zmena rozpočtu bola pripravená z viace- 

rých dôvodov - zabezpečenie rozpočtového krytia bežných 

výdavkov na príspevok na rekreáciu pre všetkých zamestnancov 

OvZP TSK, pokračovať v realizácii začatých, ale aj nových 

investičných zámerov a potreba úhrady preukázanej straty 

zmluvným dopravcom. Návrh bol prerokovaný v komisiách zastu- 

piteľstva s odporúčaním na schválenie, a vopred zverejnený.  
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doc. Ing. Habánik, PhD.: – poďakoval p. riaditeľovi úradu 

a p. Ozimovej, ktorí predrokovali tieto zmeny v poslaneckých 

kluboch a prácu Finančnej komisii tým zjednodušili.  

p. predseda: - pre nemocnice v ZP TSK chceme opäť získať 

ziskové činnosti RLP a RZP a tento rok sa chceme uchádzať 

o získanie 3 bodov pre naše nemocnice.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 22: 37-ZA, 6-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 6.5.2019  

    prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č.  

    302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení  

    neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 1 zákona č.  

    583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov „Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samospráv- 

    neho kraja na roky 2019 – 2021 (1. zmena)“  a  s ch v á l i – 

    l o  Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

    2019-2021 (1. zmena) v zmysle predloženého návrhu, k čomu  

    bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 276/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

     

p. predseda: - júlová zmena rozpočtu sa bude týkať len škôl. 

 

 

12. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení SR._ 
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult. 

a) Návrh na schválecnie Všeobecne záväzného nariadenia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší 

Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť 

Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zria-

ďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako 

súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie 

J. Kalinčiaka 1, Prievidza.        _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - rokovali sme s MŠ SR, aby sme to mali 

v zastupiteľstve len jedenkrát, ale ku zmene legislatívy 

nedošlo. K týmto návrhom neprišlo rozhodnutie do marcového 

zastupiteľstva. Požiadal o predloženie všetkých návrhov, 

hlasovať budeme o každom zvlášť.  

Ing. Hilčíková: - na základe rozhodnutí MŠ SR sa optimali- 

zuje sieť zariadení školského stravovania nasledovne – 

k 31.8.2019 sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prie-

vidza ako súčasť SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje 

Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako sú-

časť SOŠ, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza. Návrh bol 

prerokovaný v príslušných komisiách a zverejnený, bez pri-

pomienok. Účinnosť navrhujeme 15. deň po vyvesení na úrad-

nej tabuli TSK.  
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p. predseda: - pre prijatie VZN treba 3/5 hlasov všetkých 

poslancov. 

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 23: 32-ZA, 11-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

      2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 18/2019  

      v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 277/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

12. 

b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zria-

ďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako 

súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie 

J. Kalinčiaka 1, Prievidza.         

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Hilčíková: – návrhom VZN sa zriaďuje Výdajná školská 

      jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza v priestoroch Obchodnej  

      akadémie ako súčasť SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Ka- 

      linčiaka 1, Prievidza od 1.9. 2019, účinnosť je 15. dňom 

      od vyvesenia na úradnej tabuli TSK.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 24: 32-ZA, 11-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

      2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 19/2019 

      v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 278/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

       

12. 

c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Tren- 
čianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, ktorým sa ruší 

Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické 

Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej 

súčasti a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov,    

so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje Spojená 

škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami 

Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov  

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

      I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti.     

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Hilčíková: – návrhom VZN sa ruší SOŠ sklárska L.  

      Rovne a jej súčasti, a zriaďuje sa Spojená škola Púchov, 

      s org. zložkami SOŠ sklárska Púchov a SOŠ Púchov a jej  

      súčasti. Návrh je v súlade so Stratégiou rozvoja školstva  
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      do roku 2020, v záujme zachovania jedinej sklárskej školy  

      na Slovensku. Návrh bol prerokovaný v komisiách a vopred  

      zverejnený, bez pripomienok, od 1.9. 2019, účinnosť je 15  

      dňom od vyvesenia na úradnej tabuli TSK.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 25: 33-ZA, 10-NEHLA- 

      SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.  

      2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 20/2019, 

      v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 279/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

13. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organi-     
 zácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.    _____ 

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 

2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 

2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.      

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      p. predseda: - požiadal o predloženie všetkých 4 návrhov     

      a hlasovanie ak súhlasíte bude jedno spoločné.  

      Ing. Hilčíková: – nakoľko škola už nebude prevádzkovať  

      školskú jedáleň na Jánošíkovej ul. v N. Meste nad Váhom,  

      ale gymnázium v súlade s VZN TSK č. 17/2019, k čomu treba  

      upraviť zriaďovaciu listinu SOŠ OaS N. Mesto nad Váhom,  

      s účinnosťou od 1.9.2019.  

      p. predseda: - navrhol hlasovať spoločne en bloc o bodoch  

      a) - d). 

 

           Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 26: 34- 

      ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 

      dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok  

      č. 5 k ZL SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové  

      Mesto nad Váhom, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo  

      prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 280/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

13.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Vá-

hom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.   

 

Ing. Hilčíková: – školská jedáleň na Jánošíkovej ulici 

prechádza do správy gymnázia, k čomu treba upraviť ZL 
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Gymnázia M. R. Štefánika N. Mesto nad Váhom, s účinnosťou 

od 1.9.2019.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 26: 34-

ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 

dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok 

č. 3 k ZL Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové 

Mesto nad Váhom, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo 

prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 281/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

        

 

13.    

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza,        

so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.     

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hilčíková: – nakoľko SOŠ Vansovej, Prievidza nebude 

prevádzkovať školskú jedáleň, je potrebné upraviť ZL školy, 

s účinnosťou od 1.9.2019.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 26: 34-

ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 

dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok 

č. 8 k ZL SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza, v zmysle predlo-

ženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 282/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

13.            

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. 

Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 

1, 971 01 Prievidza.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Hilčíková: – škola bude zabezpečovať stravovanie 

formou výdajných školských jedální na OA v Prievidzi aj  

na SOŠ T. Vansovej, účinnosť od 1.9.2019.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 26: 34-

ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 

dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  - Dodatok 

č. 7 k ZL SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 

Prievidza, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo 

prijaté  
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              U z n e s e n i e  číslo 283/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

14. Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom  
v rámci programu Erasmus+.        

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

a) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

   „Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti“ v rámci  

   programu Erasmus+ realizovanom Strednou zdravotníckou  

   školou, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská  

   230, 017 01 Považská Bystrica.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - taktiež požiadal o predloženie oboch bodov 

a jedno spoločné hlasovanie pre obidva body. 

Ing. Hilčíková: – rozpočtová organizácia požiadala zriaďo- 

vateľa o poskytnutie finančnej čiastky na predfinancovanie  

záverečnej platby projektu, ktorú po zúčtovaní projektu  

poukáže späť TSK. 

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 27: 34- 

      ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

      dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  poskytnutie  

      finančných prostriedkov SZŠ, Školská 230, Považská Bystrica,  

      na úhradu záverečnej platby projektu „Nové skúsenosti  

      v ošetrovateľskej starostlivosti“ v rámci programu Erasmus+  

      v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 284/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

14.  

 b) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  

    „Učiteľ budúcnosti“ v rámci programu Erasmus+ realizovanom     

    Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája    

    905, 020 15 Púchov.        _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Ing. Hilčíková: – taktiež rozpočtová organizácia nemá finan- 

   čné prostriedky na predfinancovanie záverečnej platby pro-  

   jektu, preto požiadala zriaďovateľa o poskytnutie finanč-  

   nej čiastky, ktorú po zúčtovaní projektu poukáže späť TSK. 

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 27: 34- 

       ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o poskytnutie 

       finančných prostriedkov Gymnáziu, Ul. 1. mája 905, Púchov,  

       na úhradu záverečnej platby projektu „Učiteľ budúcnosti“  

       v rámci programu Erasmus+, v zmysle predloženého návrhu,  
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       k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 285/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

15. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej, 

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

Lednické Rovne.           

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - predniesla návrh na delegovanie zástupcov  

    TSK do Rady školy pri SOŠ sklárskej Lednické Rovne, po uply- 

    nutí funkčného obdobia Rady školy: - Mgr. Rastislava HENEKA, 

    Ing. Milana PANÁČKA a Ing. Petra MARUŠINCA (poslancov Z TSK)       

    a Mgr. Jozefa ŠEVČÍKA (nominanta Asociácie zamestnávateľských  

    zväzov a združení SR) - dňom 07.05.2019.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 28: 34-ZA, 8-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05.2019  

    prerokovalo a  d e l e g o v a l o  zástupcov TSK do Rady  

    školy pri SOŠ sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne 

    v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 286/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

16. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020, Prioritná os 1: 

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.     

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

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

       cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       p. predseda: - ide o pokračovanie rekonštrukcie ciest II.  

       triedy a finančné prostriedky z IROP. Požiadal o spoločné  

       hlasovanie en bloc k podbodom v rámci bodu 16.. 

       Ing. Lamačková: - po vyhlásení výzvy pripravuje TSK 4 pro- 

       jekty. 

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 29: 29- 

       ZA, 12-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie 

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia  

       cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa“ , ktorého 

       ciele sú v súlade s platným ÚP Veľkého územného celku (VUC)     
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       Trenčianskeho kraja a platným PHSR TSK na roky 2013 – 2023;  

       zabezpečenie realizácie a finančných prostriedkov na spolufi- 

       nancovanie realizovaného projektu v zmysle predloženého  

       návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 287/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

16. 

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

cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA. _ 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        

           Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 29: 29- 

      ZA, 12-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

      dňa 06.05.2019 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, 3. ETAPA“, 

      ktorého ciele sú v súlade s platným ÚP VUC Trenčianskeho kraja  

      a platným PHSR TSK na roky 2013 – 2023; zabezpečenie realizácie  

      a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného  

      projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 288/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

16. 

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

cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža 

- ETAPA č. 5 a 6.         _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        

            Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 29: 29- 

       ZA, 12-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 06.05.2019 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. 5 a 6“, ktorého ciele sú v súlade s platným ÚP  

       VUC Trenčianskeho kraja a platným PHSR TSK na roky 2013 –  

       2023; zabezpečenie realizácie a finančných prostriedkov  

       na spolufinancovanie realizovaného projektu v zmysle predlo- 

       ženého návrhu, k čomu bolo prijaté  
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              U z n e s e n i e  číslo 289/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

16. 

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

cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa. _ 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        

           Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 29: 29- 

      ZA, 12-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

      dňa 06.05.2019 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, II. etapa“,  

      ktorého ciele sú v súlade s platným ÚP VUC Trenčianskeho kraja  

      a platným PHSR TSK na roky 2013 – 2023; zabezpečenie realizácie  

      a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného  

      projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 290/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
    finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020, Prioritná os 2:  

    Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám._ 

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

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

šenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - požiadal rovnako spoločne hlasovať o bodoch 

a) – f), jedným hlasovaním.  

Ing. Lamačková: - predkladané projekty už boli schvaľované 

v zastupiteľstve. Nakoľko riadiaci orgán uzavrel výzvu, 

v ktorej bolo pôvodne plánované predloženie projektov, je 

potrebné opätovné schválenie zastupiteľstvom.  

Predmetom prvého projektu je rekonštrukcia dielenských 

priestorov a nákup moderného vybavenia pre praktické 

vyučovanie.  

Ing. Bagin: - školám a riaditeľom treba poďakovať za aktív-

ny prístup. Toto je cesta, ktorú treba využiť, ako znížiť 

modernizačný dlh.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 30: 29- 

      ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

      dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie 

      žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie  
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      praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“, ktorého ciele  

      sú v súlade s platným ÚP VUC Trenčianskeho kraja a platným  

      PHSR TSK na roky 2013 – 2023; zabezpečenie realizácie a finan- 

      čných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

      v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 291/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

17. 

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

venie COVP SOŠ Pruské“.        _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - projekt sa zameriava na rekonštrukciu 

internátu a nákup vybavenia pre odbory poľnohospodárstvo, 

lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka.  

 

     Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 30: 29- 

      ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

      dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie 

      žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Dovybavenie  

      COVP SOŠ Pruské“, ktorého ciele sú v súlade s platným ÚP VUC  

      Trenčianskeho kraja a platným PHSR TSK na roky 2013 – 2023;  

      zabezpečenie realizácie a finančných prostriedkov na spolufi- 

      nancovanie realizovaného projektu v zmysle predloženého 

      návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 292/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

17. 

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

praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“.   _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - projekt je zameraný na elektrotechnické  

a strojárske odbory – rekonštrukcia objektu dielní, inter-  

nátu a nákup nového vybavenia.   

 

      Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 30: 29- 

       ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie 

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Lepšou praxou  

       k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová“, ktorého ciele sú  

       v súlade s platným ÚP VUC Trenčianskeho kraja a platným PHSR  

       TSK na roky 2013 – 2023; zabezpečenie realizácie a finančných  
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       prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

       v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 293/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

 

 

17. 

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

nizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“. _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - projekt je zameraný na strojárske odbory 

– rekonštrukcia budovy dielní v Pov. Podhradí a nákup 

nového vybavenia.   

 

      Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 30: 29- 

       ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie 

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia  

       odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“, ktorého  

       ciele sú v súlade s platným ÚP VUC Trenčianskeho kraja  

       a platným PHSR TSK na roky 2013 – 2023; zabezpečenie realizá- 

       cie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizova- 

       ného projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo  

       prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 294/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

        

 

17. 

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

nizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole 

strojníckej Bánovce nad Bebravou“.     _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - projekt je zameraný na strojárenské 

odbory – rekonštrukcia budovy dielní a nákup nového 

vybavenia.   

 

      Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 30: 29- 

       ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie 

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia  

       odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníc-  

       kej Bánovce nad Bebravou“, ktorého ciele sú v súlade  

       s platným ÚP VUC Trenčianskeho kraja a platným PHSR TSK  

       na roky 2013 – 2023; zabezpečenie realizácie a finančných  



34 
 

       prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

       v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 295/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

       tejto zápisnice). 

        

 

17. 

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

žime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou 

spája“ (SOŠ OaS Trenčín).       _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Lamačková: - projekt je zameraný na odbory skupiny 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby – komplexná 

rekonštrukcia školského závodu Gastrocentrum a nákup mo-

dernej techniky. 

 

      Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 30: 29- 

       ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 06.05.2019 prerokovalo a  s ch v á l i l o  predloženie 

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obslúžime aj  

       anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája“ 

       (SOŠ OaS Trenčín), ktorého ciele sú v súlade s platným ÚP VUC 

       Trenčianskeho kraja a platným PHSR TSK na roky 2013 – 2023;  

       zabezpečenie realizácie a finančných prostriedkov na spolu- 

       financovanie realizovaného projektu v zmysle predloženého  

       návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 296/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

18. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte 
    „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ v rámci  

    programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  

    2014-2020.                    

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

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - poďakoval hejtmanovi Zlínskeho kraja, že nám 

    našiel partnera. 

    Ing. Lamačková: - podmienkou predloženia žiadosti je preuká- 

    zanie cezhraničnej spolupráce s partnerom formou dohody 

    o spolupráci partnerov na projekte. Hlavným cezhraničným  

    partnerom projektu rekonštrukcie cesty Zemianske Podhradie-  

    hranica ČR s názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej  

    doliny“ je Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 

    organizace, TSK bude vedúcim partnerom projektu. Dohoda je 

    povinnou prílohou žiadosti o NFP, schválená zastupiteľstvom. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 31: 29-ZA, 11-NEHLASO-  

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05. 2019  

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

    ci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slo- 

    venská republika – Česká republika medzi zmluvnými partnermi:  

    Trenčiansky samosprávny kraj a Ředitelství silnic Zlínského  

    kraje, příspěvková organizace, ktorá upravuje práva a záväzky 

    partnerov na projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej 

    doliny“. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 297/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

 

 

19. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na II. polrok 2019.      

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

    p. predseda: - na II. polrok sme pre vás navrhli 3 zastu- 

    piteľstvá - v júli, septembri a v novembri, vrátane termínov  

    rokovaní rady a komisií. Bude aj ďalšie – výjazdové zastupi-  

    teľstvo len k Akčnému plánu. Poďakoval pánovi Ďureje za tento  

    návrh. Teraz prebiehajú verejné prerokovania, ktoré už boli  

    v Handlovej, Novákoch, zajtra je v Prievidzi, potom v Parti- 

    zánskom, výjazdové navrhujeme v Bojniciach, termín bude známy  

    po zapracovaní pripomienok začiatkom júna. Požiadame aj ZMOS 

    p. Čičmanca a p. Randziakovú, aby obce dali pripomienky. 

   

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

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 06.05. 2019  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán činností zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2019, v prijatom 

     

              U z n e s e n í  číslo 298/2019 

(obsah uznesenia viď príloha 

      tejto zápisnice). 

 

     

20. Diskusia – Rôzne.           

 

    p. predseda: - po minulom zastupiteľstve sme tento bod pred-  

    radili pred Interpelácie poslancov.  

    Ing. Bagin: - osobne poďakoval na všetky podriadené organi-  

    zácie aj ako bývalý riaditeľ školy, že sa podarilo vyriešiť  

    problém dofinancovania rekreačných poukazov. Pre stredné  

    školy to bol neriešiteľný problém a je veľmi rád, že sa to 

    osobou p. predsedu podaril vyriešiť.  

    p. predseda: - poďakoval všetkým poslancom za prijatie zmeny 

    rozpočtu, je dobrá správa, že MŠ SR by dofinancovať prostriedky 

    pre školy, bez ohľadu na počet zamestnancov, za čo poďakoval  
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    aj p. Hilčíkovej, ktorá zastrešuje oblasť školstva na SK 8.   

    MVDr. Svatík: - k návrhu p. Trstenského na poskytnutie pros- 

    triedkov pre Provital - nakoľko máme aj iné vzácne zariadenie, 

    ktorým je hospic v Trenčíne, rád by daroval prostriedky tomuto 

    hospicu, k čomu vyzval aj poslancov za okres Trenčín. 

    PhDr. Štefíková, MPH: - v Trenč. kraji je Hospic milosrdných  

    sestier v Trenčíne, mobilný hospic v Handlovej, ktorý posky-  

    tuje domácu paliatívnu starostlivosť a jedinečné oddelenie  

    paliatívnej starostlivosti v NsP Pov. Bystrica, ktoré  

    poskytuje od r. 2006 rovnakú službu ako hospic. 

    PhDr. Nekorancová: - poradili sme im, aby sa zaregistrovali. 

    MUDr. Daňo: – aj v Ilave sú hospicové lôžka.  

 

 

21. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

    MUDr. Daňo: - spýtal sa ohľadom prijímanej stratifikácie  

    nemocníc, či boli VUC prizvané na MZ SR k prerokovaniu  

    materiálu, lebo hrozí, že 26 nemocníc bude zatvorených, aj  

    naše TSK a ďalšie budú vykrývať ich chýbajúce miesto.  

    p. predseda: - neboli, budeme to budeme pripomienkovať,  

    písomne odpovieme.  

 

 

22. Záver.             

 

    p. predseda: - poďakoval prítomným za účasť na dnešnom 

    zasadnutí a schválenie dôležitých zastupiteľstva sa bude 

    konať 8.7.2019, komisie budú zasadať od 17.6.2019, Rada 

    predsedov sa zíde 24.6.2019. Poďakovaním za účasť rokovanie 

    ukončil. 

 

 

 

Trenčín,  20.5.2019 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 
 

 I. overovateľ: Roman HVIZDÁK, v.r. 

 
 

II. overovateľ: PhDr. František TÁM, v.r.  
        

 

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

 

 

 

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

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


