
Z a p i s n i c a 

zo VI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 7.7.2014 

 
 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

    a programu rokovania).    

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV.  

    a V. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

 4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

 5. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného  

    majetku TSK.         __  

    Predkladá: Mgr.Michal Žitňanský,LL.M.–ved.odd.práv.,SMaVO 

     a) Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho  

        samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v k.ú.  

        Drietoma do správy správcu – Správy ciest  

        Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3,  

        911 05 Trenčín. 

     b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

        na pozemkoch CKN parc.č. 2493/49, 2493/50 a 2493/51  

        k.ú. Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú  

        za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  

        distribučnú, a.s.. 

     c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

        na pozemku CKN parc.č. 1710 k.ú. Uhrovec na dobu  

        neurčitú za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú  

        distribučnú, a.s.. 
 

  6. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho  

     samosprávneho kraja.            

     Predkladá: Mgr.Michal Žitňanský,LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 
 

  7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho  

     samosprávneho kraja.   

     Predkladá: Mgr.Michal Žitňanský,LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 
  

  8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK 

     číslo 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK  
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     na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho  

     samosprávneho kraja.   

     Predkladá: Ing. Milan Semanco-vedúci odb.region. rozvoja 
 

  9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

     Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo  7/2014  

     o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach  

     zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa  

     zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  

     a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých  

     zákonov v znení neskorších predpisov.      

     Predkladá: PhDr. Elena Behrová–vedúca odboru soc. pomoci 
 

 10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

     Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2014, ktorým   

     sa ruší Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto  

     nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto  

     nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy,  

     Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom.  

     Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol.a kult. 
 

 11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

     Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa  

     ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode  

     Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so  

     sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie.             

     Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol. a kult. 
 

 12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  

     organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. ______ 

     Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol.a kult. 

     a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej    

        listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15,     

        Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová. 

     b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  

        listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8,  

        Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín. 

     c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  

        listine Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov  

        244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov  

        244/8, 017 01 Považská Bystrica.   

     d) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej     

        listine Krajského centra voľného času, Pod  

        Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14,  

        911 01 Trenčín. 

     e) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  

        listine Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové  

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

        Mesto nad Váhom. 

     f) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  

        listine Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80,  

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

        915 01 Nové Mesto nad Váhom. 
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     g) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej  

        listine Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky  

        s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,  

        Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky,  

        so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky. 

     h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  

        listine Považského osvetového strediska v Považskej  

        Bystrici, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01  

        Považská Bystrica. 

     i) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej  

        listine Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, 

        so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  

        Bystrica. 
 

    13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK 

        na II. polrok 2014.  

        Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

    14. Informatívna správa o zdravotníckych zariadeniach  

        v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013. 

        Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odb. zdrav.a HF, 
                            za účasti riaditeľov nemocníc v ZP TSK 
 

    15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 

    16. Záver.                            

 

 

 

R o k o v a n i e: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice,  

    programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

     Dnešné VI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných. 

Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: p. Halabrín, p. 

Chochlík, p. Janíková, p. Kaščáková, p. Macháčková, p. 

Novotná, p. Škultéty, p. Tám a p. Vaňo, p. poslanec Božik 

avizoval neskorší príchod.  

 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli určení:  

     I. overovateľ: František MATUŠÍK  

    II. overovateľ: MUDr. Igor STEINER. 

 

Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 35 poslancov, čím je 

zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 35-ZA  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 7.7. 2014  

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

     I. overovateľ: František MATUŠÍK  

    II. overovateľ: MUDr. Igor STEINER (viď uznesenie č. 129/A). 
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     Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, 

zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za 

skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  

                  a Bc. Dominika Hrudková.   

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 2: 35-ZA  

     Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 7.7. 2014  

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

     Zastupiteľstva TSK 7.7.2014 podľa predloženého návrhu  

     v zmysle pozvánky. K výsledkom oboch hlasovaní bolo  

     prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 129/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. a V.   

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na júnovom zasadnutí 23.6. boli prijaté 2  

    uznesenia, vtedy išlo o refinancovanie úveru, na predošlom  

    májovom zasadnutí bolo prijatých 12 uznesení, bez ukladacej  

    povinnosti, sú viacmenej majetkovej povahy, na ktorých sa  

    dlhodobo pracuje.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 33-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.  

    júla 2014 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. a V. zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK, k čomu bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 130/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

     

 

 

 3. Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Útvaru hlavného  

    kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.     

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - ide o formálnu záležitosť, pôvodná org.  

    štruktúra ÚHK bola schválená v roku 2003 podľa projektu, máme  

    trojročný cyklus vykonávaných kontrol v našich organizáciách,  

    nakoľko sa ich počet výrazne znížil, nie je potrebné počet  

    na ÚHK napĺňať, preto predkladáme návrh ktorý kopíruje  

    súčasný stav 10 pracovníkov ÚHK.   
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         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 35-ZA  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07. júla 2014  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  v zmysle § 19 f ods. 4.  

    zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  

    v znení neskorších predpisov zmenu organizačnej štruktúry  

    Útvaru hlavného kontrolóra TSK tak, že na každom oddelení  

    útvaru hlavného kontrolóra sa ruší jedna pracovná pozícia  

    odborný pracovník. Celkový počet zamestnancov na Útvare  

    hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja sa  

    znižuje z 12 zamestnancov na 10. Zmena nadobúda účinnosť  

    od 8. júla 2014. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 131/2014  

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

     

 

 

 4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja.          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

   

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - nakoľko 29.10.2014 končí funkčné obdobie  

    hlavného kontrolóra TSK, v zmysle zákona musí zastupiteľstvo  

    uznesením vyhlásiť nové voľby, a na nasledujúcom zasadnutí  

    si poslanci zvolia hlavného kontrolóra na ďalšie obdobie 6  

    rokov.  

 

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

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014  

    prerokovalo a  v y h l á s i l o  deň konania voľby hlavného  

    kontrolóra (HK) TSK na 29.09.2014 na riadnom zasadnutí   

    Zastupiteľstva TSK, z v o l i l o   Komisiu na posúdenie  

    náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu HK TSK v zložení: 

     1. Pavel HALABRÍN       

     2. doc. PhDr. PaedDr. Karol JANAS, PhD. 

     3. PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ 

     4. Ing. Richard TAKÁČ 

     5. PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ,  

    u l o ž i l o  Komisii na posúdenie náležitostí prihlášok  

    kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra TSK predložiť  

    Zastupiteľstvu TSK 29.09.2014 zoznam kandidátov pre vykonanie  

    voľby hlavného kontrolóra TSK, a zároveň  u s t a n o v i l o   

    podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK TSK a náležitosti  

    prihlášky. K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 132/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 
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5. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku  

   TSK.                                                     

   Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 

  a) Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho     

     kraja so sídlom v Trenčíne v k.ú. Drietoma do správy  

     správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

     Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín.     __ 

 

         Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

         Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o zverenie majetku do  

         správy Správy ciest TSK, pozemky pod cestou III. triedy  

         v k.ú. Drietoma, ktoré TSK nadobudol od štátu, preto  

         navrhujeme ich zverenie do správy Správy ciest, materiál  

         bol prerokovaný v komisii dopravy a Komisii pre  

         financie, ich stanoviská sú prílohou.   

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 6: 33-ZA, 1- 

         NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

         07.07.2014 prerokovalo a  s c h v á l i l o  zverenie  

         majetku vo vlastníctve TSK – pozemkov pod cestou III.  

         triedy v obci Drietoma, do správy Správy ciest TSK,  

         Trenčín. K uvedenému bolo prijaté  
 

           U z n e s e n i e  číslo 133/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 
 

 

  5. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena  

        na pozemkoch CKN parc.č. 2493/49, 2493/50 a 2493/51 k.ú. 

        Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú za jednorazovú  

        náhradu pre Západoslovenskú distribučnú, a.s..    

     

        Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o schválenie výšky  

        jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena na  

        nehnuteľnosti – pozemku TSK v správe SOŠ Jánošíkova, Nové  

        Mesto nad Váhom, na základe žiadosti Západoslovenskej  

        distribučnej, a.s., Bratislava. Materiál bol prerokovaný  

        v Komisii pre financie a jej stanovisko je súčasťou  

        materiálu.  

 

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

        Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014  

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

        bremena v prospech oprávneného z vecného bremena –  

        Západoslovenskú distribučnú, a.s., Bratislava, na dobu  

        neurčitú, odplatne za dohodnutú jednorazovú náhradu.  

        K uvedenému bolo prijaté 
 

      U z n e s e n i e  číslo 134/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 
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  5. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   

        CKN parc.č. 1710 k.ú. Uhrovec na dobu neurčitú za  

        jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú distribučnú,a.s..  

 

        Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

        Mgr. Žitňanský, LL.M.: - taktiež ide o zriadenie vecného  

        bremena na majetok v správe Správy ciest TSK v k.ú.  

        Uhrovec, za jednorazovú náhradu, v prospech oprávneného - 

        Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, z dôvodu  

        vedenia el. vedenia pod cestou. Materiál bol prerokovaný  

        v Komisii dopravy a Komisii pre financie.  

 

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

        Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07. 07. 2014  

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

        bremena na majetok TSK v k.ú. Uhrovec, v prospech  

        oprávneného z vecného bremena – Západoslovenskej  

        distribučnej, a.s., Bratislava, v zmysle predloženého  

        návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

              U z n e s e n i e  číslo 135/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

  6. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho  

     samosprávneho kraja.                   

     Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–ved.odd.práv., SMaVO 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

     Mgr. Žitňanský, LL.M.: -  vysvetlil predložený návrh na  

     zrušenie 5 uznesení, ktoré sa stali neaktuálne, 

     nevykonateľné, alebo ich treba zrušiť pre zosúladenie 

     so stavom právnych predpisov. Týkajú sa Zásad postupu  

     pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií a ich  

     dodatkov, - zrušenie Komisie na prešetrenie udelenej pokuty  

     pri verejnom obstarávaní tejto budovy TSK, - zastupiteľstvo 

     uložilo pripraviť návrh transformácie a oddlženia nemocníc  

     v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

- schválenie výzvy predsedníčke vlády, ministrovi financií 

a ministrovi zdravotníctva k zaradeniu nemocníc v ZP TSK do 

procesu oddlženia zdravot. zariadení,  

- poverenie predsedu TSK rokovať s predsedom vlády 

o prechode nemocníc TSK späť do zriaďovacej pôsobnosti 

štátu.  

Materiál bol prerokovaný v Komisii leg.-právnej, Komisii pre 

financie a v Komisii soc. pomoci a zdravotníctva.   

 

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

     Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07. 07.2014  

     prerokovalo a  z r u š i l o: 
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     a) uznesenie číslo 159/2003 Zastupiteľstva TSK zo dňa  

        27.08.2003, v znení uznesenia číslo 262/2004  

        Zastupiteľstva TSK zo dňa 23.06.2004,   

     b) uznesenie číslo 34/2006 Zastupiteľstva TSK zo dňa  

        26.04.2006 v časti II.,  

     c) uznesenie číslo 525/2008 Zastupiteľstva TSK zo dňa  

        30.04.2008 v časti II., 

     d) uznesenie číslo 283/2011 Zastupiteľstva TSK zo dňa  

        24.08.2011 v časti I., 

     e) uznesenie číslo 388/2012 Zastupiteľstva TSK zo dňa  

        25.04.2012 v časti I.. 

     K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 136/2014 

(obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice). 

 

 

 

7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.         __ 

     Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–vedúci odd.práv.,SMaVO 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     Mgr. Žitňanský, LL.M.: -  predniesol návrh nových Zásad  

     hospodárenia s majetkom TSK, pre zosúladenie s právnymi  

     predpismi. Nové zásady posilňujú kompetenciu správcov,  

     spresňujú povinnosti a upravujú novým spôsobom uzatváranie  

     nájomných zmlúv, upravujú kompetencie zastupiteľstva,  

     predsedu, riaditeľa úradu a správcov majetku, zavádzajú  

     elektronické aukcie pri prevodoch a nájmoch majetku TSK, 

     týkajú sa aj spôsobu výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva 

     cenných papierov, postupu schvaľovania koncesných zmlúv,  

     ako aj inštitút prioritného majetku. Materiál bol vo  

     všetkých komisiách, zapracovaná bola len jedna úprava  

     týkajúca sa nájmov, kedy je výnimka z povinnosti uskutočniť  

     obchodno-verejnú súťaž.  

     Mgr. Smatana: - predniesol dve pripomienky – k čl. 27 bod 1  

     upresňuje zverejňovanie zámerov a podmienok nájmu – ukladá  

     správcom povinnosť zverejniť prenájom na úradnej tabuli,   

     webovom sídle a regionálnej tlači. Odporučil odboru správy  

     majetku v spolupráci s mediálnym odborom, aby vypracovali  

     kontaktný adresár regionálnych médií, v ktorých budú ponuky  

     zverejňované.  

     - čl. 30, bod 2 upravuje určenie min. výšky nájmu za  

     nehnuteľnosti (podľa VZN mesta alebo obce, či inzerátmi,  

     prieskumom,...). Písomné zdôvodnenie treba doniesť štatut.  

     orgánu správcu, čo môže byť problematické, nakoľko 

     v niektorých mestách nie je VZN, cenová mapa mesta sa týka  

     malých pozemkov a súkromný biznis má vlastnú cenotvorbu, 

     čo zhorší zisťovanie prieskumu.  

     Mgr. Žitňanský, LL.M.: - k druhej otázke, úprava minimálnej  

     výšky nájmu je upravená flexibilne, VZN alebo inzerátmi,  



 

 

9 

     nedá sa univerzálne nastaviť, je to na zodpovednosti  

     správcu, ako urobí prieskum a vie preukázať ako dospel  

     k výške nájmu.  

     p. predseda: – zásady platia od 1.8., podobne ako nová 

     smernica o verejnom obstarávaní, budú platné pre všetky naše 

     organizácie v ZP. 

     doc. MUDr. Bielik, CSc.: -  nadviazal na príspevok p.  

     poslanca, aké kritériá zvolíme pre médiá do zoznamu, čo tie  

     nevybrané, nebudú diskriminované? 

 

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

     Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014  

     prerokovalo a  s ch v á l i l o  Zásady hospodárenia  

     s majetkom TSK, s účinnosťou od 1. augusta 2014.  

     K uvedenému bolo prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 137/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

      

 

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK číslo 
8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu 

rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja._   

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

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     Ing. Semanco: - predložené VZN upravuje podmienky  

     poskytovania dotácií z rozpočtu TSK verejno-súkromným  

     partnerstvám na území TSK bez štatútu MAS. Účelom dotácie je   

     aktivácia územia oprávnených žiadateľov, na obdobie 2014- 

     2020, podpora a implementácia rozvojových stratégií  

     miestneho rozvoja. Výška max. dotácie pre jedného žiadateľa  

     bude určená vo výzve, výška dotácie TSK tvorí max. 50%  

     celkových nákladov na projekt žiadateľa. V rozpočte TSK  

     na rok 2014 je na účel podpory rozvoja vidieka v rámci  

     prístupu LEADER/CLLD vyčlenených 25.000,- Eur. VZN bolo  

     prerokované v Komisii region. rozvoja a CR, v Komisii leg.- 

     právnej, v Komisii pre financie, rozpočet a investície  

     a v Rade predsedov komisií bez pripomienok.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 11: 30-ZA,4- 

     NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

     7. júla 2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Všeobecne  

     záväzné nariadenie TSK číslo 8/2014 o poskytovaní dotácií 

     z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK,  

     v prijatom  

 

         U z n e s e n í  číslo 138/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2014 o poskytovaní 

starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym 

samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.          __ 

     Predkladala: PhDr. Elena Behrová – pover.ved.odd.soc. pomoci 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     PhDr. Behrová: - VZN sa vydáva z dôvodu novely zákona, ktorá  

     určila podmienky prijatia klienta do krízového strediska,  

     bol upravený okruh poskytovania starostlivosti, dôvody  

     neprítomnosti a výška úhrad. V doterajšom VZN nebola riešená  

     ambulantná forma starostlivosti, krízové stredisko je pre  

     deti od 3 rokov do ukončenia povinnej škol. dochádzky, 

     účinnosť VZN je od 1.8.2014. 

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 12: 32-ZA,2- 

     NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK v súlade s §11 ods. 2 písm.  

     a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných  

     celkov v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa  

     07. 07. 2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č.  

     7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach  

     zriaďovaných TSK podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-  

     právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene  

     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

     K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 139/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

  10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

      Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2014, ktorým sa ruší  

      Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom  

      a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako  

      súčasť Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto  

      nad Váhom.           __ 

      Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.školstva a kult. 
 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Hilčíková: - zastupiteľstvo 31.3.2014 schválilo návrh  

      na vyradenie SOŠ, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom,  

      a vyradenie škol. zariadenia s názvom Školská jedáleň,  

      Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom dňom 31.8.2014 zo siete  

      škôl a škol. zariadení, na základe čoho TSK podal žiadosť  

      na MŠ SR, ktoré vydalo rozhodnutie o vyradení školy a škol.  

      zariadenia zo siete škôl a škol. zariadení. Nástupníckou  

      organizáciou je SOŠ OS, Piešťanská ul., Nové Mesto nad  

      Váhom od 1.9.2014. v zmysle zákona je povinnosťou sam.  
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      kraja po vydaní rozhodnutia o zmene v sieti zrušiť 

      organizáciu VZN, návrh ktorého predkladáme zastupiteľstvu.  

      p. predseda: - už sme to raz zastupiteľstvom schválili, ale  

      opätovne treba prijať VZN.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 13: 31-ZA,3- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      07.07.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o   VZN TSK č.  

      5/2014 podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 140/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia     
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa ruší  

    školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patrovec,  

    Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec  

    249, 913 22 Trenčianske Jastrabie.      _  

    Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol. a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - uznesením zastupiteľstva z 31.3.2014   

    schválilo návrh na vyradenie ŠvP Patrovec zo siete škôl  

    a školských zariadení k 31.12.2014, na základe čoho TSK  

    požiadal MŠ SR o vyradenie zo siete, MŠ SR rozhodnutím  

    vyradilo zo siete škôl a škol. zariadení ŠvP Patrovec,  

    k 31.12.2014. Na základe uvedeného predkladáme návrh VZN  

    č. 6/2014, ktorým sa ruší ŠvP Patrovec bez právneho  

    nástupcu.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 14: 31-ZA,1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  

    s ch v á l i l o   VZN TSK č. 6/2014 v zmysle predloženého  

    návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 141/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám   
    organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  _____ 

    Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-pover.riad.odb.škol. a kult. 

    a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

   Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová,  

   so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová.    

      

          Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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          p. predseda: - navrhol spoločnú diskusiu po predložení  

          návrhov, hlasovať budeme osobitne o každom návrhu.  

          Ing. Hilčíková: - predložila návrh na schválenie  

          Dodatku č. 3 k ZL Gymnázia Ivana Bellu, Handlová,  

          Zastupiteľstvo TSK zo dňa 31.3.2014 schválilo návrh  

          na zmenu sídla Gymnázia Handlová, zo sídla Novomeského  

          15 na sídlo Lipová 15, Handlová, s účinnosťou od  

          1.9.2014. Na základe toho predložil TSK návrh MŠ SR  

          o zmenu v sieti škôl a škol. zariadení, MŠ SR vydalo  

          rozhodnutie, ktorým sa mení sídlo Gymnázia Ivana Bellu  

          Handlová zo sídla Novomeského 15 na sídlo Lipová 15,  

          Handlová, od 1.9.2014. Na základe uvedeného je potrebné  

          upraviť zriaďovaciu listinu gymnázia, k čomu  

          predkladáme návrh Dodatku č. 3 k ZL Gymnázia Handlová.  

 

          p. predseda: - máme tu prítomných zástupcov Petičného  

          výboru za zachovanie sídla Gymnázia Handlová, ktorým so  

          súhlasom zastupiteľstva môžeme udeliť slovo. 

 

               Na základe výsledku hlasovania č. 15: 33-ZA, 1- 

          NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o 

          udelenie slova zástupcom Petičného výboru za zachovanie  

          Gymnázia Handlová.   

  

          Ing. Tibor Čičmanec, starosta obce Chrenovec, zástupca  

          rodičov, študentov Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej,  

          občanov, ktorí podpísali petíciu v počte 2103 hlasov,  

          aj ako rodič dieťaťa, ktoré navštevuje toto gymnázium.  

          Gymnázium sídli v budove, ktorá má historickú hodnotu  

          a je z rokov 1942-47. Od roku 1955 do súčasnosti školu  

          ukončilo 3180 absolventov. V budove netreba robiť  

          žiadne stavebné práce okrem výmeny okien, študenti tam  

          majú vlastný areál vnútorný aj vonkajší, park, ihriská,  

          telocvične a špeciálne učebne, na SOŠ Lipová treba  

          urobiť mnohé úpravy, vymeniť všetky okná, zatepliť  

          budovu, vybudovať špeciálne učebne, zrekonštruovať  

          sociálne zariadenia. Momentálne prebiehajú  

          rekonštrukčné práce, ale kedy sa budú meniť okná?  

          Pozrel som si priestory, no zaostávajú za priestormi  

          gymnázia. Je to osemročné gymnázium, ani jeho dcéra  

          nechce ísť do nových priestorov, ale má už posledný  

          ročník. Zvažovanie presťahovania školy spôsobilo pokles  

          záujmu o štúdium. Nehľadali sa iné možnosti zníženia  

          nákladov na prevádzku. Hlavným problémom sú vysoké  

          náklady na teplo. Aj po presťahovaní bude treba za  

          teplo platiť. Obce a mestá môžu žiadať fin. prostriedky  

          na riešenie teplotechniky z envirofondov. Poslanci  

          dostali podporu vo voľbách, aby hájili záujmy občanov,  

          ale neprišli hľadať spoločne riešenie. Snažíte sa  

          znižovať ekonomické straty v kraji, no čo je ekonomické  

          nemusí byť správne. V gymnáziu sú priestory, ktoré sa  

          dajú inak vhodne využiť. Handlová príde o jednu  

          z dominánt. Požiadal poslancov o prehodnotenie  
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          rozhodnutia, aby gymnázium zostalo v pôvodných  

          priestoroch, alebo aby boli nové priestory dôstojné  

          pre súčasnú školu a generáciu.  

          Mgr. Miriam Molotová, zo Školskej rady, rodič a pedagóg  

          školy: – sľúbili nám po presťahovaní do novej školy  

          kvalitnejšie a lepšie priestory, lebo hlavným problémom  

          bolo drahé teplo a staré okná. Začali sa rekonštrukčné  

          práce, výmena podláh a maľovanie, ale po presťahovaní  

          zrejme už k výmene okien nedôjde, oklamali nás. Žiaci  

          odídu, pôjdu na iné školy a škola do roka skončí. Napr.  

          vstup do šatní má garážovú bránu. Spýtala sa, či dôjde 

          k výmene okien k 1.9., keď sa to robí opačne.  

          MUDr. Emília Vlčková: - vystupuje za rodičov, učí na  

          škole takmer 20 rokov a je jej srdcovou záležitosťou.  

          Je hrdá že tam učí, je to ťažká pozícia, ale bojujeme  

          s neistotou, nemáme dobré meno, sme na malej škole,  

          ale máme právo existovať aj na záchranu. Úspešnosť  

          absolventov na VŠ je 80%, spýtala sa či si nezaslúžime 

          viac. Kde sa stratila úcta k človeku, ku vzdelaniu, nie  

          je vôľa, aby dostali viac?  

          Ing. Bagin, predseda Komisie školstva: - druhý krát sa  

          vraciame k návrhom na schválenie dodatkov k zriaďovacím  

          listinám. Na komisii boli prerokované bez pripomienok.  

          Chápe žiakov, rodičov i pedagógov gymnázia, ale  

          školstvo riadi niekto iný. Analýzu a skutočnosť sme po  

          prvý krát spracovali a predložili pred pol rokom na 320  

          stranách, máme aj výsledky Gymnázia Handlová. Každá  

          škola si nastaví zrkadlo podľa prijímacieho konania.  

          Gymnáziu Handlová bola povolená jedna trieda s počtom  

          28, prihlásilo sa 10, čo nespĺňa ani zákonné podmienky  

          na otvorenie triedy. Peniaze nazvyš tento kraj nemá,  

          nejde o rušenie, len zmenu sídla a organizačnú zmenu.  

          Osobne sa zasadil proti rušeniu škôl. Bolo zrušené aj  

          učilište ZŤS. Všetky školy majú problém okná, ide  

          tu predovšetkým o úspory. Gymnázium má podporu z našej 

          strany, urobí všetko pre to, aby aj okná sa  

          zrealizovali, možno aj neskôr, za pomoci vedenia  

          Gymnázia a SOŠ Lipová.  

          PaedDr. Porubcová, riaditeľka Gymnázia Prievidza: - nie 

          je pravda, že sme tam neboli, boli sme tam s p. Stopkom  

          niekoľkokrát, aj poslanci z Prievidze. Osobný vzťah  

          k vášmu gymnáziu prejavila dávno, jej syn je jeho  

          absolventom, ale cieľom toho, že vás sťahujeme, je to  

          aby ste prežili, nie lepšie priestory, je to o školách   

          väčších, ktoré žiadajú okná, my máme 967 žiakov, 7x 

          sme boli najúspešnejšia škola v kraji, nemáme plastové  

          okná, v jednej triede sme si ich zaplatili sami, nemáme  

          chem. laboratórium, kolega mal 18 rokov po sebe  

          účastníka na medzinárodnej chem. olympiáde. Je to  

          hlavne o peniazoch, nemáme lepšie priestory, vaše  

          prežitie bolo cieľom. Veľmi si váži prácu v takých  

          podmienkach. Naša škola má 41 rokov, nikto nám okná  

          nevymenil, školník chodí niektoré zatvárať kladivom.  
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          Bude nápomocná, ale bude hlasovať za presťahovanie.  

          Ing. Trstenský: - tiež je rodič študentky Gymnázia  

          v Novom Meste, ktoré má rovnaké problémy, funguje  

          od roku 1924 a má pôvodné okná. Problém Gymnázia  

          v Handlovej začal pred asi 8 rokmi, keď klesol počet  

          žiakov a škola sa mala zrušiť, k čomu nedošlo.   

          Petícia z Handlovej asi nie je prvá, ale čo chceme  

          dosiahnuť. Malé gymnáziá môžu byť skôr súkromné.  

          Poslanec musí povedať aj to čo je ekonomické. Je rád,  

          že poslanecký zbor chce riešiť problémy školstva,  

          demograf. vývoj nie je dobrý, môžeme mať 30 škôl  

          s dostatkom žiakov a najlepšími pedagógmi. Súhlasil  

          s p. Porubcovou. Dnes by ste mali byť radi, že sa  

          bavíme len o presťahovaní, nie o zrušení. Škola kde  

          maturuje 94 žiakov, veľkú perspektívu nemá. Zažil tu  

          Brezovú, Myjavu a prvé kroky boli dobré, niektoré školy  

          nemajú opodstatnenie, nedokážu zabezpečiť kvalitu.  

          doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - váži si to, že chcete 

          zachrániť školu, máme už rozhodnutia zastupiteľstva,  

          ministerstva, komisií, proces je už ďaleko. V Pov.  

          Bystrici sme odmietli návrhy na spájanie, rušenie,  

          ak chceme aby zostali, musíme ich presťahovať. Poklesli  

          počty detí, musíme hľadať riešenia. V tomto bode máte  

          ďalšie návrhy na presťahovanie škôl, osvetového  

          strediska, múzea. Ak nie my, zrušia vás dodávatelia  

          tepla, plynu, elektriny. Sťahovanie dáva šancu prežiť.  

          V Pov. Bystrici sme našli riešenie.  

          Ing. JUDr. Stopka, Handlová: - gymnázium sa ho týka, 

          maturoval tam synovec, dnes je úspešný právnik, škola  

          je veľmi kvalitná, osobne by nehlasoval za  

          presťahovanie, ale máme zodpovednosť, aby žiaci  

          dokončili školu maturitou a učitelia neprišli o prácu. 

          Navštívili sme všetky školy v okrese s p. predsedom  

          a dali sme prísľub, že urobíme všetko pre to, aby sa  

          tieto dve školy udržali, vytvoríme im podmienky.  

          MUDr. Cíbik, PhD.: - nepozná situáciu, v reakcii na  

          petičný výbor je za to, aby veci mali logiku, aby sa  

          nemaľovalo a potom búrali okná.  

          p. predseda: - boli sme tam, p. riaditeľ školy robí  

          maximum pre presťahovanie školy. 

          Ing. Berec: - priemer EÚ je, že na gymnáziá sa hlási  

          25%, na Slovensku je to 60%. Ak nepodporíme odbornosť  

          v tejto republike, nebude mať kto robiť.  

          Ing. Bagin: - p. kolega naznačil základnú filozofiu TSK  

          – odborného školstva, na ktorej robíme spolu s odborom  

          školstva. P. predseda robí všetko pre odborné školstvo, 

          aby sme vychovávali absolventov pre odbornú verejnosť.  

          RSDr. Cipov: - p. Hilčíková predložila podobné návrhy  

          ako v Handlovej. Zástupcovia prišli medzi nás, hľadajú  

          riešenie. Lepšie je to zlúčiť ako rušiť. Časom by sa  

          škola mala dať do inej kvality, z hľadiska investícií. 

          Stredné školstvo sa dostalo do zlej situácie, a treba  

          mu pomôcť. Týka sa to aj mesta Handlová, nejde o úmysel  
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          rušiť gymnázium, ale pomôcť mu. Odporučil návrh  

          schváliť, a v ďalších etapách venovať Handlovej veľkú  

          pozornosť. P. predseda s p. Stopkom prešli stredné  

          školy v okrese, poznajú problematiku, snáď dôjde  

          k vylepšovaniu školstva v kraji. Za obdobie nášho  

          pôsobenia sme hľadali riešenia ako predísť negatívam,  

          v okrese Prievidza sa zlúčilo najviac stredných škôl.  

          p. predseda: - ozrejmil členom petičného výboru kde sa  

          stredné školstvo v Trenč. kraji nachádza. Tento rok sme  

          vyhodnotili na komisiách a Krajskej rade pre odborné  

          vzdelávanie, minulý rok boli nadsadené výkony, 1500  

          žiakov nemáme a prostriedky nedostaneme. Máme 11  

          gymnázií v našej ZP, sú tu aj iné, budúcnosť patrí  

          odbornému školstvu, zamestnávatelia v kraji si diktujú  

          aké potrebujú odbory a študentov, aby ich mohli  

          zamestnať. V septembri budeme schvaľovať VZN o určení  

          počtu tried a ďalšej optimalizácii stredných škôl,  

          pozveme aj podnikateľov, združenia a komory, aby sme to  

          pochopili, že ideme podporovať viac odborné školstvo.  

          P. Hilčíková má isté výstupy, ktoré povie, koľko je  

          nezamestnaných študentov. Prečo sa bránite  

          presťahovaniu gymnázia do SOŠ Lipová? Pred pár rokmi  

          tam bola SPŠ a fungovala, normatív nevykryje náklady  

          v starej budove, učitelia by to mali privítať, ak sa  

          zníži normatív, zostane vám viac na platy, odmeny  

          a vzdelávací proces. Tento krok bol dobrý, aby sme  

          gymnázium ešte pár rokov udržali.  

          Ing. Hilčíková: - petícia za zachovanie Gymnázia I.  

          Bellu bola doručená na Úrad TSK v piatok, 4.7.,  

          odosielateľom bude zaslaná písomná odpoveď. Uviedla  

          zopár podstatných informácií - škola s počtom 157 

          žiakov neprežije ekonomicky, pravidelne vyhodnocujeme  

          štatistiky o počte nezamestnaných absolventov škôl, 

          z 11 gymnázií má Gymnázium Handlová najvyššiu  

          nezamestnanosť 8,6% oproti Gymnáziu Trenčín 1,5%.  

          Kvalitní pedagógovia doplácajú na nedostatok fin.  

          prostriedkov v pohyblivých zložkách, pre nedostatok  

          žiakov. V r. 2013 bol priemer na školách 13%, na  

          gymnáziu 3,73%. Vyhodnocujeme aj výchovno-vzdelávacie  

          výsledky, maturitné skúšky. Za minulý rok je Gymnázium  

          v Handlovej na poslednom mieste v matematike, anglickom  

          jazyku a na posledných miestach v slov. jazyku.  

          K postupu prác v budove SOŠ Lipová Handlová uviedla,                     

          že sa maľovalo po urobení priečok, boli vymaľované  

          steny mimo stien s oknami, zatiaľ sa nevymieňali  

          podlahy, postup prác nie je chaotický ale logický, je  

          možná výmena okien, čo závisí od fin. prostriedkov.   

          p. predseda: - poďakoval p. riaditeľovi Barborkovi,  

          ktorý celý proces riadi.  

 

               Na základe výsledku hlasovania č. 16: 32-ZA, 2- 

          SA ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

          zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a  s ch v á l i – 
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          l o  s účinnosťou od 01.09.2014 Dodatok č. 3  

          k zriaďovacej listine Gymnázia I. Bellu, Novomeského  

          15, Handlová, k čomu bolo prijaté 

       

                U z n e s e n i e  číslo 142/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

  12. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  

         Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  

         Staničná 8, 911 05 Trenčín.       

 

         Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

         Ing. Hilčíková: - Stredná umelecká škola zabezpečuje  

         predaj rôzneho výtvarného materiálu pre svojich žiakov,  

         pre zabezpečenie vyučovacieho procesu. SUŠ predložila  

         osvedčenie o živnostenskom oprávnení školy na  

         vykonávanie kúpy tovaru pre účely predaja spotrebite-  

         ľovi, k čomu treba doplniť zriaďovaciu listinu, preto  

         predkladáme návrh Dodatku č. 4 k ZL, s účinnosťou  

         od 1.9.2014.  

 

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

         Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014   

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

         2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine SUŠ, Staničná 8,  

         Trenčín. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 143/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine 

       Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská  

       Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  

       Bystrica.           

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - zastupiteľstvo 31.3.2014 schválilo návrh  

       na zmenu sídla SZŠ, Pov. Bystrica zo sídla Ul. odborov 

       na sídlo Ul. Školská, s účinnosťou od 1.9.2014. Na základe  

       uznesenia požiadal TSK MŠ SR o zmenu v sieti škôl, a MŠ SR  

       a MZ SR vydalo rozhodnutie o zmene sídla SZŠ, od 1.9.2014.  

       Na základe uvedeného treba upraviť zriaďovaciu listinu,  

       k čomu predkladáme návrh Dodatku č. 4 k zriaďovacej  

       listine SZŠ Pov. Bystrica.   

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

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014  

       prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.09.  
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       2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine SZŠ, Ul. odborov  

       244/8, Považská Bystrica. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 144/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. d) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  

       Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín,  

       so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: – predložila návrh na schválenie Dodatku  

       č. 2 k zriaďovacej listine KCVČ Trenčín, v záujme      

       prispôsobenia činností zariadenia potrebám polytechnizácie  

       vyučovacieho procesu základných a stredných škôl,  

       s účinnosťou od 1.9.2014.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 34-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014  

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

       2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine KCVČ, Pod  

       Sokolicami 14, Trenčín. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 145/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. e) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  

       Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,  

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

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - uznesením Z TSK z 31.3.2014 bol  

       schválený návrh na zmenu názvu SOŠ, Bzinská, Nové Mesto  

       nad Váhom, na názov SPŠ, Bzinská, Nové Mesto nad Váhom,  

       s účinnosťou od 1.9.2014, na základe uznesenia TSK  

       požiadal MŠ SR o zmenu v sieti škôl a škol. zariadení.  

       Uznesením bola schválená aj zmena názvu školského  

       zariadenia na Školský internát, Bzinská, Nové Mesto nad  

       Váhom, ako súčasť SPŠ, Bzinská, Nové Mesto nad Váhom,  

       následne MŠ SR vydalo rozhodnutie o zmene názvu školy  

       a školského internátu. Na základe uvedeného predkladáme  

       návrh na schválenie Dodatku č. 4 k ZL v zmysle  

       predloženého návrhu.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 20: 33-ZA, 1- 

       NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       07.07.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou  
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       od 01.09. 2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine SOŠ,  

       Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 146/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. f) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  

       Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto  

       nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto  

       nad Váhom.          __ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: – zastupiteľstvom uznesením z 31.3.2014  

       schválilo návrh na zmenu názvu školy SOŠ na SOŠ obchodu  

       a služieb, s účinnosťou od 1.9.2014, ako aj zaradenie do  

       siete škôl a školských zariadení Školskú jedáleň, ako  

       súčasť SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom. Na  

       základe uvedeného sme požiadali MŠ SR o zmenu v sieti škôl  

       a škol. zariadení, k čomu vydalo rozhodnutie, ktorým mení  

       názov školy na SOŠ obchodu a služieb, a zaraďuje do siete  

       škôl a školských zariadení Školskú jedáleň ako súčasť SOŠ  

       obchodu a služieb, a podnikateľská činnosť sa dopĺňa o bod  

       Pohostinská činnosť. Na základe uvedeného predkladáme  

       návrh na schválenie Dodatku č. 4 k ZL SOŠ, Nové Mesto nad  

       Váhom, od 1.9.2014. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 21: 34-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014  

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

       2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine SOŠ, Piešťanská  

       2262/80, Nové Mesto nad Váhom. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 147/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. g) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine  

       Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými  

       zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky  

       a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8,  

       972 71 Nováky.          

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - Zastupiteľstvo TSK na zasadnutí  

       31.3.2014 uznesením schválilo návrh na zmenu sídla  

       Spojenej školy, Chemikov, Nováky na Rastislavova, Nováky,  

       s účinnosťou od 1.9.2014. MŠ SR rozhodnutím zmenilo sídlo  

       školy na Rastislavova, Nováky. Na základe uvedeného  
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       predkladáme návrh na schválenie Dodatku č. 4 k ZL Spojenej  

       školy, Chemikov, Nováky, kde sa mení sídlo školy podľa  

       predloženého návrhu.     

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 22: 34-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 

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

       2014 Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Spojenej školy,  

       Chemikov 8, Nováky s org. zložkami SOŠ, Chemikov 8, Nováky 

       a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky. K uvedenému bolo prijaté 

 

                          U z n e s e n i e  číslo 148/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  

       Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici,  

       so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.  

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: – za účelom úspory fin. prostriedkov na  

       prevádzkové náklady v OvZP TSK je efektívne zmeniť sídlo  

       Pov. osvetového strediska z Ul. Odborov na Ul. Slov.  

       partizánov, do priestorov našej SPŠ, kde sú voľné  

       priestory. TSK ušetrí na prevádzkových výdavkoch a pomôže  

       s nedostatočným prev. normatívom SPŠ. Na základe uvedeného  

       predkladáme návrh na schválenie Dodatku č. 2 k ZL Pov.  

       osvet. strediska v Pov. Bystrici, s účinnosťou od 1.9.2014 

       ku zmene sídla organizácie.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 23: 34-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 

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

       2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Považského  

       osvetového strediska v Považskej Bystrici, so sídlom  Ul.  

       odborov 244/8. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 149/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

12. i) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  

       Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, so sídlom Ul.  

       odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: – z rovnakých dôvodov predkladáme návrh na  

       schválenie Dodatku č. 2 k ZL Vlastivedného múzea v Pov.  

       Bystrici, ktoré sídli tiež na Ul. odborov, s účinnosťou od  
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       1.9.2014, pre úsporu fin. prostriedkov na prev. náklady,  

       presťahovaním do priestorov SPŠ na ul. Slov. partizánov,  

       čím sa ušetria náklady všetkých troch organizácií.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 24: 33-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

       dňa 07.07.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o   

       s účinnosťou od 01.09. 2014 Dodatok č. 2 k zriaďovacej  

       listine Vlastivedného múzea v Pov. Bystrici, so sídlom   

       Ul. odborov 244/8. K uvedenému bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 150/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.  

    polrok 2014.            

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - v II. polroku budeme mať dve zastupiteľstvá –  

    29.9. a 24.11. 2014. Nevylučujem jedno zastupiteľstvo koncom  

    augusta, k rozpočtu (dlhovej brzde), o čom sa včas dozviete.  

    Mgr. Michalec: - Trenč. kraj bol zaradený do pilotného  

    projektu Reformy primárnej zdravotnej starostlivosti,  

    materiál doručilo na TSK ministerstvo zdravotníctva. Navrhol,  

    aby sa tejto téme venovalo v programe plánovaných dvoch  

    zastupiteľstiev, tento bod sa nenachádza v návrhu. Ideálne by  

    bolo zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, či augustové. Ide  

    o veľmi závažnú vec ku zmene v zdravotníctve na najbližších  

    30 rokov. Primárne by mal byť ohľad braný na názory poslancov 

    daného okresu. Mesto Púchov bolo zaradené do materiálu,  

    neskôr nahradené Ledn. Rovňami. Požiadal o samostatné  

    zastupiteľstvo k tejto téme reformy, peniaze alokované  

    na túto reformu sú v rozsahu všetkých typov zariadení.  

    Požiadal zaradiť do konca roka osobitné zastupiteľstvo  

    k tejto téme. Návrh neodkladne doručí.  

    p. predseda: - podľa Rokovacieho poriadku čl. 9, ods. 6 treba 

    predložiť návrhy písomne a dáme o tom hlasovať. V Trenč.  

    kraji sa to pripravilo, nie sú presne alokované fin.  

    prostriedky, na centrá pre celé Slovensko je to 150 mil. Eur,  

    nie je problém debatu k tomu urobiť v Komisii soc. pomoci 

    a zdravotníctva. Projekty budú schvaľované zastupiteľstvom.  

    MUDr. Steiner: - je ťažké povedať, kedy sa budú kreovať  

    komisie, podklady k financiám, ktoré majú prísť do regiónov,  

    nemusí to byť tento rok realizované.  

    MUDr. Cíbik, PhD.: - ak jestvuje dáky pracovný materiál,  

    požiadal sprístupniť ho v knižnici. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 25: 10-ZA, 2-PROTI,  

    19-SA ZDRžALO HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  
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    na svojom zasadnutí dňa 07.07.2014 prerokovalo a   n e – 

    s ch v á l i l o  predložený poslanecký návrh Mgr. Michalca  

    na zvolanie osobitného zastupiteľstva k Reforme primárnej  

    zdravotnej starostlivosti, pri zriaďovaní integrovaných  

    centier zdravotnej starostlivosti.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 26: 31-ZA, 1-PROTI,  

    2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    07.07.2014 prerokovalo a  s c h v á l i l o  Plán činností  

    zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2014, k čomu bolo  

    prijaté  

 

          U z n e s e n i e  číslo 151/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

14. Informatívna správa o zdravotníckych zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013.     

Predkladali: Mgr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb. zdrav.a HF 

             MUDr. Ján Belanský, MPH – riaditeľ NsP Prievidza  

                                       so sídlom v Bojniciach  

             Ing. Peter Rendek – riaditeľ NsP Pov. Bystrica 

             MUDr. Jozef Markovič – riaditeľ NsP Myjava 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: -  požiadal o účasť aj riaditeľov nemocníc, aby  

    každý v čase 10 minút odprezentovali stav za posledný polrok, 

    čo plánujú robiť s dlhom nemocníc, ako chcú vyrovnať  

    hospodárenie nemocníc.  

    Mgr. Štefíková, MPH: - uviedla predložený materiál, ktorý  

    obsahuje informácie všetkých 3 nemocníc v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti TSK za rok 2013, opatrenia prijaté na zlepšenie 

    ekonomickej situácie v závere roka 2013 a v I. štvrťroku 2014  

    a ich ekonomický dopad. Uviedla podstatné skutočnosti, ktoré  

    nastali v nemocniciach v priebehu roka 2013. V decembri  

    minulého roka dve nemocnice prišli o prevádzkovanie  

    záchrannej zdravotnej služby (ZZS), po neúspechu vo výberovom  

    konaní, organizovanom MZ SR, čo má zásadný dopad na  

    poskytovanie tejto služby v regióne. Celkový počet lôžok  

    všetkých nemocníc je 1206 a má rastúci trend, zaznamenali sme  

    aj nárast počtu hospitalizácií. Vzrástol počet osobitne  

    hradených výkonov, výkonov jednodňovej zdravotnej  

    starostlivosti a výkonov zrealizovaných v stacionároch.  

    Napriek tomu je ekonomická situácia nepriaznivá a pokračuje  

    zadlžovanie nemocníc. Celkový objem záväzkov k 31.12.2013 je 

    viac ako 34 mil. Eur, z toho 25 mil. je voči Soc. poisťovni, 

    ďalšie sú voči dodávateľom. Hospodárením všetkých 3 nemocníc  

    je strata, za I. štvrťrok 2014 sme zaznamenali zníženie  

    straty v NsP Prievidza a Pov. Bystrica. Najväčšou nákladovou  

    položkou sú osobné náklady, najmä v dôsledku zvyšovania  

    platov – lekárov, sestier a od 1.4.2014 aj zdravot.  
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    pracovníkov. Ceny za ukončené hospitalizácie nezohľadňujú  

    reálne náklady. Po nástupe nového p. predsedu TSK bol  

    vyvinutý intenzívny tlak na nemocnice, na riešenie  

    nepriaznivej ekonom. situácie. Bolo prijatých veľa opatrení,  

    prehodnotenie zmluvných vzťahov, osobné rokovania p.  

    predsedu prispeli k zvýšeniu objemu zo strany zdravot.  

    poisťovní, rozšírenie podnikateľskej činnosti, prevádzkovanie 

    parkoviska, dopravnej zdravot. služby a iné, čo bude možné  

    vyhodnotiť v ďalšom období.  

 

    MUDr. Belanský, MPH, poverený vedením NsP Prievidza so sídlom 

    v Bojniciach: - k výraznému zhoršeniu situácie došlo  

    v rokoch 2011-2012-2013. NsP Prievidza je aj po redukcii  

    lôžkového fondu najväčšia v kraji, po Trenčíne, má 517 lôžok,  

    prevádzkuje 17 lôžkových oddelení, 8 SVaLZových pracovísk,  

    v roku 2011 sa nám podarilo zazmluvniť JIS úrazovej  

    chirurgie. Ku zhoršeniu hospodárenia došlo od roku 2012  

    nárastom mzdových nákladov z dôvodu legislatívy (zvyšovanie  

    platov lekárov, sestier a ostatných zamestnancov. Zadlženosť  

    bola hlavne voči Soc. poisťovni, ktorá nám vyrubila penále.  

    V roku 2014 sa podarilo tento trend obrátiť a znížiť stratu  

    aj napriek tomu, že vo výnosoch od decembra vypadla ZZS,  

    nakoľko sme neuspeli v tendri MZ SR. Tento rok sme bez  

    záchranky. Napriek tomu sa nám podarilo výnosy od poisťovní  

    zvýšiť. 82% výnosov od poisťovní sme v roku 2013 minuli 

    na osobné náklady, v tomto roku je to 76% výnosov. Od r. 2010  

    sa nám darí znižovať náklady na lieky, zvýšili sme výkonnosť  

    na jednodňovej očnej chirurgii, podarilo sa zazmluvniť od  

    VšZP ortopedické odd., zvýšili sme počet implantovaní 

    endoprotézy. Náklady na energie sme priebežne znižovali, aj  

    v tomto roku, jediný problém máme s osobnými nákladmi,  

    v dôsledku legislatívy, čo nám robilo mesačný dlh 300 tis.  

    Eur. Od roku 2013 sme zvýšili výkonnosť nemocnice, spustili  

    sme jednodňovú zdravotnú starostlivosť, kde robíme ročne cez  

    2000 výkonov, z celkového počtu 7000 operačných výkonov.  

    Zvýšili sme výkony laboratórnych oddelení a špecializovaných  

    ambulancií. Boli vykonané nasledovné úsporné opatrenia: -  

    zníženie počtu zamestnancov, pokračujú rokovania  

    o Kolektívnej zmluve, vstúpili sme do rokovaní s dodávateľmi  

    - úspory získané pri VO, z doplatených výkonov VšZP sme  

    splatili najstaršie záväzky, úsporu prinieslo aj spustenie  

    digitálneho röntgenu. Zvýšenie platov lekárov a sestier bolo  

    zo strany zdravot. poisťovní kryté asi na 30%. Môžeme  

    uvažovať o reprofilizácii lôžok dermatológie na geriatrické,  

    predpokladáme aj úsporu po zmene lôžkovej starostlivosti na  

    jednodňovú na krčnom, bude nutné optimalizovať aj pediatriu,  

    darí sa nám zlepšovať činnosť SVaLZových pracovísk, chceme  

    zabezpečiť kompletné laboratórne vyšetrenia pre regionálne  

    nemocnice, podarila sa nám akvizícia v patológii, chceme  

    zlepšiť energetickú bilanciu budov a 5 vozidiel záchrannej  

    zdravotnej služby (po dvoch neúspešných tendroch) chceme  

    využiť na prevádzkovanie dopravnej zdravot. služby. K ďalším  

    opatreniam patrí pokračovať v personálnom audíte, zdrojom  



 

 

23 

    výnosov sú platené služby, plánujeme zavedenie elektronického 

    dochádzkového systému, treba riešiť obnovu zdravot. techniky,  

    servis zastaralej je drahý. Máme rozostavané operačné sály,  

    problém s kanalizáciou, budeme musieť vymeniť 60% pracovných  

    staníc po ukončení Windows XP, končí životnosť plynových  

    kotlov. Vieme ustrážiť náklady, ovplyvniť výkonnosť  

    nemocnice, a čiastočne aj vývoj osobných nákladov, náklady za 

    tovary a služby a vôbec nevieme ovplyvniť jednotkové ceny za  

    vykonanú zdravot. starostlivosť. Máme sme nový dodatok VšZP  

    platný od 1.7.2014 – znížené jednotkové ceny a celkový objem 

    znamenajú pre nás mesačnú stratu 8000 Eur.  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

    Ing. Rendek, riaditeľ NsP Pov. Bystrica: - nemocnica bola  

    zriadená k 1.1.2003, ako subjekt hospod. mobilizácie. Máme 12  

    lôžkových oddelení, 6 JIS, 40 ambulancií, poskytujeme  

    jednodňovú starostlivosť, 3 stacionáre, máme verejnú lekáreň, 

    ktorá zásobuje nemocnicu a pomáha znižovať stratu. Nemocnica  

    dlhodobo neprevádzkuje CT pracovisko, biochem. laboratórium,  

    dialýzu a ZZS, čím je veľmi ťažké zabezpečiť kladné  

    hospodárenie. K 31.3. sme mali 476 lôžok, v I. štvrťroku sme  

    mali o 225 hospit. viac ako v roku 2013, zvýšila sa výkonnosť  

    jednodňovej zdravot. starostlivosti. Do praxe zaraďujeme  

    absolventov, a trvá 4 roky, kým sa zaradí ako lekár.  

    Dominantné sú mzdové náklady, nešli sme cestou úpravy platov  

    sestier, čakali sme na výklad súdu, ktorý pozastavil účinnosť  

    zákona. Tvoria nám objem príjmov zo VšZP, čím sa nám podarilo  

    znížiť starý dlh. Od roku 2011 majú výnosy stúpajúci  

    charakter, vývoj nákladov na lieky je pod úrovňou roku 2010,  

    Za I. štvrťrok sme vykázali stratu 241 tis. Eur, ktorá je  

    nižšia o 34 tis. Eur ako v roku 2013. Z hlavnej činnosti máme  

    stratu asi 100 tis. Eur, ktorá je nižšia o 23 tis. Eur ako  

    v minulom roku. V podnikateľskej činnosti sa podarilo zvýšiť  

    zisk o 11 tis. Eur. Chceme dlhodobo riešiť odstavovanie  

    energeticky náročných prevádzok, čím sa podarilo znížiť  

    náklady na energie o 80 tis. Eur. Pre nulové hospodárenie  

    treba zvýšiť príjmy alebo znížiť výdavky. Zvýšiť príjmy od  

    zdravot. poisťovní môžeme zvýšením výkonov alebo zvyšovaním  

    cien za výkony. Počtom výkonov sa dostávame na slovenské  

    priemery, rokovania sú už jednoduchšie. Za polrok sme dostali  

    asi 37 tis. eur za bonusové operačné výkony. Navýšenie  

    jednotkových cien za hospitalizácie bolo garantované po  

    stretnutí s p. ministerkou na TSK. Od 1.3. nám bol navýšený  

    objem výnosov od VšZP o 15.000,- Eur. Za rok 2014 očakávame  

    navýšenie výnosov od VšZP v objeme 80 tis. Eur, za bonusované  

    operácie. V podnikateľskej činnosti – zvýšiť výnosy lekárne,  

    z reklamy a prenájmu priestorov. Reštrukturalizácia nie je  

    možná bez investícií, uviedol prehľad uskutočnených 

    investícií. Riešenie energeticky náročných prevádzok nevieme  

    z vlastných zdrojov. Máme problém s kolektívnou zmluvou –  

    je dlhodobo platná, v piatok rokujeme s odborármi.   

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     MUDr. Markovič, riaditeľ NsP Myjava: - uviedol základnú  
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    charakteristiku nemocnice, je to objekt hospod. mobilizácie,  

    v kraji sú 4 kľúčové nemocnice, juhozápad v regióne  

    zastrešuje NsP Myjava. Má 210 lôžok, 10 oddelení, skomentoval  

    vývoj počtu lôžok, počet ukončených hospitalizácií, operačné  

    výkony, prechod z krčného odd. na jednodňovú starostlivosť má  

    klesajúci trend, vývoj počtu pôrodov, celkový počet  

    zamestnancov, legislatívne ošetrené mzdy pre lekárov, sestry,  

    pôrod. asistentky, záväzky stúpajú, zvyšuje sa zadlženosť  

    a môžeme byť odstavení od energií. Pokračoval vývojom  

    pohľadávok, investičné akcie, zdôvodnenie stavu. Nárast miezd  

    a odvodov, mali sme kontrolu NKÚ, z čoho je len záznam  

    o kontrole, nie protokol. Prepustili sme 22% zamestnancov,  

    na porade s p. predsedom v decembri som avizoval, že po  

    strate záchranky prídeme mesačne o 13.000,- Eur. Opatrenia na  

    znižovanie straty som avizoval v decembri, máme súdny spor  

    s nájomcom verejnej lekárne. Očakávaný hospod. výsledok na  

    konci roku 2014: - naša strata sa prehĺbila oproti roku 2013  

    o 30.000,- Eur, ale mesačne je 13.000,- záchranka, ktorá  

    urobila stratu 39.000,-, je tam aj doúčtovanie zdravot.  

    poisťovne, za pomoci p. predsedu sa nám podarilo zvýšiť 

    nakontrahovaný objem od 1.3., od 1.2. sme prešli na 

    odmeňovanie bez bonusov, je to jediná cesta k ďalšiemu  

    fungovaniu a zlepšeniu hospodárenia, a do konca roku 2014  

    by sme mali znížiť stratu nemocnice o 50%.  

    Požiadal p. predsedu o súhlas k poslednému „slide“. Záverom 

    informoval o zápise z rokovania Asociácie nemocníc Slovenska  

    so VšZP, aký máme priestor na rokovanie. Znížili nám ceny aj  

    objemy na spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách, CT   

    do 5%. P. gen. riaditeľ VšZP nezavrhuje rokovania  

    s poskytovateľmi, ale nebude rokovať o cene a objemoch. Ak  

    poskytovateľ nezašle VšZP podpísaný dodatok do 21.7.,  

    s účinnosťou od 1.7., o mesiac dostane ďalší dodatok, znížený 

    o 10%. Ak ho nepodpíšeme, do ďalšieho mesiaca do 14.8. nám  

    bude ponúknutý dodatok, kde budú objemy o 30% nižšie. Nemáme  

    teda žiaden manévrovací priestor.  

    Posledný „slide - Veštba zdravotníctvu: Keď sa narodilo  

    zdravotníctvo, pán si zavolal 3 sudičky – pani Lacná,  

    Kvalitná a Dostupná. Prišla štvrtá, ktorá zdokonalila veštbu     

    - bude platná len veštba dvoch z vás – ak bude zdravotníctvo  

    lacné nebude kvalitné ani dostupné, ak bude lacné a dostupné, 

    nebude kvalitné, a ak bude lacné a kvalitné, nikdy nebude  

    dostupné.  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: -  spýtal sa k nemocnici  

    Pov. Bystrica – kedy bude doriešené parkovanie v nemocnici,  

    - platové riešenie sestier, stretli sme sa na úrovni  

    námestníka a odborov, kedy bude podpis KZ? – a urgentný  

    príjem – p. predseda na zasadnutí vlády dokázal vyrokovať  

    150 tis. Eur preň, kedy sa dočkáme riešenia. 

    Ing. Rendek: - do konca mesiaca bude zahájené VO k urgentnému 

    príjmu,  

    - k platom sestier sme predkladali p. ministerke podklady pre 
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    prípravu nového zákona, zohľadňujúceho nové odmeňovanie  

    sestier, dlhodobo udržateľné,  

    - nie je problém podpísať KZ, ale ju zabezpečiť. Podporuje p. 

    ministerku nájsť také riešenie, ktoré bude kryté. 

    - k parkovaciemu systému – je nahlásené poškodenie súčiastky  

    pokladne, ak príde, bude v prevádzke.      

    Mgr. Smatana: - spýtal sa p. Rendeka, či u sprevádzkovania  

    parkovania ide o realizáciu zmluvy s f. Cestavik. 

    Ing. Rendek: - nie, je to v réžii nemocnice, odstúpili sme  

    od zmluvy.   

    p. predseda: - zmluva bola vypovedaná na môj príkaz. 

    MUDr. Cíbik, PhD.: - požiadal p. riaditeľov zverejniť  

    predložené prezentácie do knižnice poslancov. Ocenil záštitu  

    župana na spoločných rokovaniach. Náš kraj platí najviac  

    do zdravot. poistenia a dostáva najmenej. Má 3 otázky pre  

    riaditeľov nemocníc:  

    - nosné zámery nemocníc (histopatologické vyšetrenia, ...) 

    - prečo ste nedostali záchranky, prečo ste vypadli z tendra,  

      analýza problémov 

    - orientačné počty vykonaných a neuhradených výkonov. 

    - otázka na p. riaditeľa Prievidze, je veľká chvála na vaše  

      TEP-ky,  

    - otázka na Pov. Bystricu – ako by ste riešili chirurg.  

      pohotovosť vo väzbe na okres Ilava, napr. v Pov. Bystrici  

      býva aj 120 ľudí, jedno z riešení je vytvoriť elokované  

      pracovisko v Ilave,  

    a otázka na Pov. Bystricu – ako ste zvládli situáciu  

    na internom v Ilave, či sa to normalizovalo.  

    Ing. Rendek: - interné odd. sme navýšili o 5 lôžok, nápor už  

    nie je. Chirurgia – znižujeme dobu ošetrenia, pôjdeme do  

    rokovania s poisťovňou. Príčiny neúspechu záchraniek –  

    výberové konanie.  

    MUDr. Belanský, MPH: – záchranky sme stratili v Myjave  

    a v Bojniciach, podali sme rozklad, žiadali sme o informácie  

    s odborom zdravotníctva, aby nám v zmysle zákona predložili 

    kde sme urobili chybu. Bolo nám odpísané, ale nepovedali  

    prečo sme boli horší. Naša záchranka bola kvalitnejšia ako tá  

    čo je dnes, boli sme zrejme druhí v poradí. 

    - výkony sú vykázané, uznané, nezaplatené. V I. Q 2013 nám  

    Vyhodil VšZP asi 80 tis. na ukončených hospitalizáciách,  

    koncom roka začali účtovať pokuty za opakovane nesprávne  

    vykázanú zdravot. starostlivosť, čo sme napadli cez ANS,     

    podarilo sa nám znížiť pokuty, 

    - TEP - zvýšili sme počet výkonov (kolená, bedrá), znížili  

    sme čakaciu dobu do polroka.  

    MUDr. Markovič: – doplnil kolegu z Prievidze. Máme problém  

    s nadlimitmi, ktoré môžu poisťovne zaplatiť. P. riaditeľ  

    Dôvery vymyslel koeficienty, pri ktorých nevznikajú  

    nadlimity, lebo navyše nám zaplatia len veľmi málo. 

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: -  poďakoval prítomným riaditeľom,  

    za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v trvalom strese  

    a finančnej nedostatočnosti, poďakoval aj odboru  

    zdravotníctva. Zdravotné poisťovne dosiahli zisk, na každé  
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    ústavné zdravot. zariadenie pripadne asi 300 tis..  

    Cena práce a hodnota práce sú ekonomicko-sociálne termíny,  

    v zdravotníctve nie sú rovnaké. Celý segment nemocníc  

    potrebuje prostriedky na obnovu a rekonštrukciu, kvalita  

    vybavenia investícií v ČR je výraznejšia. 

    Ing. Krátky: - poďakoval za predložené správy. Zdravotníctvu  

    by pomohol trh. Aká je šanca dostať sa na nulu a začať  

    splácať investičný dlh? Budeme splácať 36 mil.? 

    p. Matušík: – spýtal p. riaditeľa NsP Pov. Bystrica -  

    posledné roky nemocnice suplujú záchytné izby, navrhol  

    pouvažovať so samosprávou mesta, koľko by stála taká izba  

    v meste Pov. Bystrica, je to nepríjemné na pohotovosti.  

    MUDr. Cíbik, PhD.: – aj Bratislava zrušila záchytky, je to  

    drahé a neefektívne, vymožiteľnosť je mizivá.  

    Ing. Rendek: – zrejme dôjde ku zmene systému financovania,   

    lekár v nemocnici má minimálne mzdové nároky, ale za ten istý   

    výkon sú rôzne ceny. 

    MUDr. Belanský, MPH: - v ČR dávajú na ústavnú zdravotnú  

    starostlivosť 45% prostriedkov, 26% do liekového reťazca,  

    u nás je to naopak, tam sú inak vybavené nemocnice, vždy som  

    im závidel. Musíme si uvedomiť, čo v zdravotníctve chceme  

    zachovať a zrušiť, aby prežilo.  

    MUDr. Markovič: - nevie...  

    p. predseda: - materiály si nájdete v knižnici. Najväčšou  

    bolesťou kraja sú naše nemocnice, 34 mil. Eur zadlženosť,  

    ďalší je modernizačný dlh, nemocnice treba zastabilizovať,  

    aby bol hospod. výsledok na nule, čo s nimi do budúcna.  

    Dlhy kraj ťažko zvládne zaplatiť, robí sa analýza od  

    budúceho týždňa. Osobne bude chodiť s riaditeľmi nemocníc  

    za riaditeľmi poisťovní, aby navýšili limity a hospod.  

    výsledok bol lepší.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 27: 30-ZA, 4- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    07.07.2014 prerokovalo a   v z a l o  na  v e d o m i e   

    Informatívnu správu o zdravotníckych zariadeniach  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013, k čomu bolo  

    prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 152/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

Mgr. Bočincová: - oslovili ma občania m. č. Prejta, kde sa 

robí odkanalizovanie, je rozkopaná, prechádza ňou cesta I/61, 

ktorá patrí do správy TSK. Požiadala o vyčlenenie fin. 

prostriedkov na úpravu cesty. 
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p. predseda: - robí to Pov. vodárenská spoločnosť. Chceme 

vytvoriť balík prostriedkov podľa vývoja príjmov, aby ste mali 

v okresoch na opravy ciest už tento rok.  

PaedDr. Porubcová: – oslovila ma skupina občanov z mesta 

Nováky, na Bernolákovej ulici je budova bývalého internátu, 8 

rokov sa nevyužíva, na budove je poškodený komín, ktorý môže 

spadnúť, popod internát je cesta kde chodia deti a chodci. P. 

riaditeľka informovala o tom odbor školstva. Požiadala 

zabezpečiť opatrenia proti pádu a nešťastiu. Objekt nepatrí do 

správy školy.  

Mgr. Smatana: – dnes zastupiteľstvo schválilo presídlenie 

Vlastivedného múzea v Pov. Bystrici do priestorov SPŠ.  

Požiadal p. predsedu informovať, ako TSK zabezpečí financie 

potrebné na sprevádzkovanie múzea v priestoroch školy, napr. 

či budú financie získané z predaja starej budovy použité na 

obnovu činnosti múzea, aby mohlo byť zaradené do OP Pamäťové 

inštitúcie, a sprístupnené verejnosti. Zaoberali sme sa tým 

podrobne na Komisii školstva a kultúry, prijali sme konsenzus, 

že múzeum tým získa nové väčšie priestory, ale v dôvodovej 

správe nie sú uvedené náklady na presídlenie.  

Požiadavku zaslal písomne e-mailom.  

p. predseda: -  sú to dva pojmy – vlastivedné múzeum ako 

inštitúcia a ako expozitúra. Sťahujeme to čo bolo zlúčené 

s osvetovým strediskom, nemáme peniaze na expozíciu, odpovieme 

písomne.  

Ing. Bagin: - bolo to tak prerokované na komisii ako povedal 

p. poslanec, ale nebol daný žiadny prísľub komisie.  

 

 

 

16. Záver.            

 

p. predseda: - na záver poprial všetkým príjemné dovolenky  

a pekné leto. Ak nebude zastupiteľstvo 25.8., určite bude 

29.9.2014. Poďakovaním za účasť všetkým prítomným rokovanie 

ukončil.  

 
 

Trenčín,  15.7.2014 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 I. overovateľ: František MATUŠÍK, v.r.  

 

II. overovateľ: MUDr. Igor STEINER, v.r. 

 

Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r. 

 

 

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

                                          predseda   

                              Trenčianskeho samosprávneho kraja  

http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/nove-mesto-nad-vahom/kvetoslava-hejbalova.html?page_id=85677
http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/trencin/lubos-chochlik.html?page_id=85695

