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Z á p i s n i c a 
číslo 6/2017 

 
 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

konaného dňa 23.11.2017 v Trenčíne 
 
 

Prítomní: -   4 členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny, 
- zastúpenie TSK: Mgr. Žitňanský, Ing. Horváth, Ing. Ozimová, Ing. 

Lamačková, Ing. Hilčíková, Mgr. Baláž, PhDr. Nekorancová, PhDr. 
Štefíková, Ing. Hilčíková, Ing. Sokolíková, Ing. Nováková 

- prizvaní hostia: PhDr. Frývaldská, Mgr. Gerlici  
 

Zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK sa 
nezúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých hlasujúcich členov. Komisiu 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu viedol PhDr. Štefan Škultéty, ktorý bol 
členmi Komisie zvolený za podpredsedu  dňa 20.11.2017. 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2018 
3. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2017 
4. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020  
5. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020  
6. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2014 – 2020  
7. Návrh na súhlas so spoluúčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 
telocvične na rok 2017 

8. Návrh stanovísk 
9. Rôzne 
10.  Záver 

 
K bodu 1: 
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK (ďalej len 
„komisia“) otvoril a viedol podpredseda komisie PhDr. Škultéty. V úvode ospravedlnil 
neprítomnosť predsedu komisie z dôvodu čerpania dovolenky, privítal prítomných členov 
komisie a zástupcov TSK a oboznámil ich s programom rokovania. Poznamenal, že 
neprítomní členovia komisie sa ospravedlnili, z dôvodu pracovnej vyťaženosti sa nemôžu 
zúčastniť rokovania. Upozornil na skutočnosť, že Komisia formálne nie je spôsobilá 
uznášať sa. Podľa Rokovacieho poriadku komisia môže prijímať stanoviská aj keď nie je 
prítomná nadpolovičná väčšina členov ale napriek tomu komisia nebude prijímať 
stanoviská, bolo by to neligitímne. 
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K bodu 2: 
Podpredseda komisie vyzval hlavného kontrolóra TSK Ing. Horvátha k uvedeniu 
materiálu: Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2018. Ing. Horváth 
informoval, že tento bod je zavádzaný prvýkrát v tomto volebnom období kvôli novým 
poslancom Zastupiteľstva TSK. Poslanci majú možnosť tento materiál doplniť prípadne 
upraviť. Prítomní členovia komisie nemali k predkladanému materiálu otázky. Komisia 
prerokovala materiál.  
 
K bodu 3: 
PhDr. Škultéty odovzdal slovo vedúcej odboru finančného Ing. Ozimovej, ktorá 
predstavila materiál Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017 Ing. Ozimová stručne zhrnula 
dôležité body materiálu: Bežné príjmy boli 30.6.2017 plnené v objeme 66 789 969,86 
EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,06 % z rozpočtovanej sumy 133 426 
936,00 EUR a medziročný nárast v rámci hodnoteného obdobia o takmer 1 820 tis. EUR. 
Kapitálové príjmy boli k 30.6.2017 plnené vo výške 295 758,36 EUR, čo v percentuálnom 
vyjadrení predstavuje 0,74 % z rozpočtovanej sumy 40 035 473,00 EUR. Dôvodom bola 
už vyššie spomínaná skutočnosť, že riadiace orgány začali vyhlasovať výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých operačných 
programov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj vyššie územné celky s výrazným 
časovým posunom záverečných termínov. Bežné výdavky boli k 30.6.2017 čerpané vo 
výške 53 894 083,65 EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,28 % z 
rozpočtovaného objemu 113 993 529,00 EUR a nárast oproti rovnakému obdobiu 
predchádzajúceho roka takmer o 2 745 tis. EUR. Trenčiansky samosprávny kraj čerpal 
kapitálové výdavky k 30.6.2017 v objeme 1 670 006,85 EUR, čo v percentuálnom 
vyjadrení predstavuje 1,97 % z rozpočtovanej sumy 84 695 922,00 EUR. 
Prítomní členovia komisie nemali k predkladanému materiálu otázky. Komisia 
prerokovala materiál. 
 

K bodu 4: 
Vedúca Odboru finančného Ing. Ozimová stručne oboznámila s obsahom materiálu 
Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020. 
Skonštatovala, že v príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia 
daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2018 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb 
regiónu. V oblasti nedaňových príjmov je vo väčšom objeme rozpočtovaný príjem 
rozpočtových organizácií na úseku vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Ten 
predstavuje medziročný nárast o takmer 1 514 tis. EUR. Dôvodom tohto nárastu je 
hlavne legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijatá Národnou radou 
Slovenskej republiky dňa 19.10.2016, a ktorou je rozpočtovanie príjmov a výdavkov 
rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky 
prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou 
rozpočtu samosprávneho územného celku.  
Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne: 
- valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4 %, 
- valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je 
premietnutá aj vo zvýšenom objeme dotácie rozpočtovanej na prenesený výkon štátnej 
správy na úseku vzdelávania ďalej je medziročný nárast rozpočtovaného objemu  
zvýšením osobného príplatku o 50 EUR pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na 
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
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- zvýšený počet zamestnancov v troch sociálnych zariadeniach o celkový počet 14, 
zahájenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY v II. polovici roka 2017 - 

- medziročný nárast výdavkov na opravy a údržbu na úseku vzdelávania o približne 479 
tis. EUR 

- nárast výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a 
súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o takmer 115 tis. EUR, 
- alokovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov pre príspevkovú organizáciu SC 
TSK na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom 
Ing. Ozimová následne prešla jednotlivé oblasti rozpočtu. PhDr. Škultéty navrhol spojiť 
body č. 4 a 5. následne otvoriť diskusiu. 
 
K bodu 5:  
Podpredseda komisie vyzval hlavného kontrolóra TSK Ing. Horvátha k uvedeniu 
materiálu Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020  
Ing. Horváth skonštatoval, že predložený materiál je prehľadný, kvalitne spracovaný. 
Obsah materiálu je vyvážený. Poznamenal, že Trenčiansky samosprávny kraj venuje 
veľkú pozornosť nízkopríjmovým skupinám, ktorí pracujú v zariadeniach v zriaďovateľskej 
spôsobnosti TSK. Okrem zákonnej valorizácie je to zvýšenie príjmu o čiastku 50 EUR. 
Všetky kapitálové výdavky sú kryté vlastnými zdrojmi a špeciálne zdroje (granty, dotácie) 
bežia splátky úverov, znižuje sa zadlženosť TSK. Návrh rozpočtu  dňa 24.11.2017 musí 
byť zverejnený na verejnú diskusiu.  Skonštatoval, že všetky legislatívne podmienky boli 
naplnené a navrhol návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 
2020 schváliť bez výhrad v zmysle predloženého materiálu.  
PhDr.Tám poznamenal, že tiež odporúča Zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu  zároveň 
poďakoval zamestnancov za dôkladné spracovanie materiálu. 
V rámci diskusie PhDr. Škultéty sa informoval o investičný projekt „Rekonštrukcia cesty 
II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice“. Ing. Ozimová vysvetlila, že pri projekte prebieha 
proces VO a  realizácia je plánovaná  3/2018. Ďalej uviedla, že investičné projekty / 
komunikácie bežné výdavky sú vo výške 4 mil. EUR na rok 2017 a budú vyfakturované 
do konca novembra 2017. Plánovaných 5 mil. EUR vyčlenených z rozpočtu na rok 2018 
prerokuje finančná komisia. 
PhDr. Škultéty poprosil PhDr. Frývaldskú aby stručne informovala o činnosti Krajskej 
organizácie cestovného ruchu. PhDr. Frývaldská oznámila, že v bode Rôzne požiadali 
o krátku prezentáciu. 
Podpredseda komisie sa zaujímal o to, prečo je projekt „Rekonštrukcia úseku cesty 
Trenčianska Teplá – Dežerice“ znova v procese stavebného konania. Ing. Lamačková 
vysvetlila, že 1. a 2. etapa realizácie je v štádiu verejného obstarávania a na  3. etapu 
vzhľadom na výšku nákladov je nutné vykonať štátnu expertízu. Na 3. etapu ešte nie je 
predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok.   
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu ďalšie otázky. Komisia prerokovala 
materiál. 
 
K bodu 6: 
Podpredseda komisie požiadal Ing. Lamačkovú, poverenú riadením odboru regionálneho 
rozvoja o priblíženie materiálu: Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020.  
Ing. Lamačková stručne oboznámila prítomných s predkladaným materiálom, zdôraznila 
že zásobník projektových zámerov je na obdobie 2014 – 2020 resp. 2023. Zásobník je 
priebežne aktualizovaný a prispôsobený aktuálnym podmienkam financovania 
z eurofondov.  
V rámci diskusie PhDr. Škultéty sa informoval, kde bude realizovaný projekt  „Budovanie 
centra kultúrno – kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“. Ing. Lamačková vysvetlila 
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podmienky, ktoré sú stanovené výzvou (budova musí byť verejná na území krajského 
mesta a žiadateľ musí byť vlastníkom tejto budovy). V procese realizácie je štúdia 
realizovateľnosti, rokovania zatiaľ nie sú uzavreté. V roku 2018 je potrebné predložiť 
projektový zámer a projektovú dokumentáciu. 
PhDr. Škultéty sa pýtal na výšku alokácie a na oprávnené výdavky.  Ing. Lamačková 
objasnila, že na projekt je alokácia vo výške  22 mil. EUR. V pomere 50% na 
infraštruktúru a  50% na mäkké aktivity. Z dôvodu posúvania termínu realizácie sa tieto 
pomery zmenia, avšak na infraštruktúru bude k dispozícii 11 mil. EUR.   
 Prítomní členovia komisie nemali k materiálu ďalšie otázky. Komisia prerokovala 
materiál. 
 
 
K bodu 7: 
Podpredseda komisie vyzval vedúcu odboru školstva a kultúry Ing. Hilčíkovú k uvedeniu 
predkladaného materiálu: Návrh na súhlas so spoluúčasťou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a 
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 
Ing. Hilčíková v komentári k materiálu oboznámila prítomných so skutočnosťami, ktoré 
videli k spracovaniu materiálu. Informovala, že v súlade so zverejnenou výzvou je možné 
finančné prostriedky poskytnúť, okrem iných subjektov, aj vyšším územným celkom, ktoré 
sú zriaďovateľmi strednej školy s počtom žiakov nad 150. Ing. Hilčíková upozornila na 
skutočnosť, že spoluúčasť vo výške 10% je minimálna výška stanovená v podmienkach 
výzvy. Jedným z výberových kritérií bude práve výška spoluúčasti – pri minimálne 
stanovenej výške 10% z požadovaných finančných prostriedkov je váha tohto kritéria do 
30%. Pri niektorých školách je výška spoluúčasti viac ako 10% aj z dôvodu oprávnenosti 
výdavkov spojených s konkrétnym druhom požiadavky. Realizácia rozvojového projektu 
bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019, pričom finančné ukončenie projektu bude v roku 
2019. Spolufinancovanie rozvojového projektu predstavuje v roku 2018 čiastku 210 
000,00 EUR a v roku 2019 čiastku 21 872,00 EUR. 
PhDr. Škultéty sa zaujímal z čoho vychádzali sumy pre jednotlivé školy. Ing. Hilčíková 
vysvetlila, že na jednu školu je maximálne 150 tis EUR. 
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu ďalšie otázky. Komisia prerokovala 
materiál. 
 
K bodu 8: 
Komisia neprijímala žiadne stanoviská.  
 
K bodu 9: 
V rámci bodu rôzne Mgr. Gerlici stručne informoval členov komisie o činnosti Krajskej 
organizácie cestovného ruchu. Následne odovzdal slovo zástupcovi spoločnosti 
Wazzupa s.r.o., s ktorou KOCR spolupracuje. V rámci prezentácie zástupca spoločnosti 
poskytol prehľad realizovaných propagačných a marketingových aktivít KOCR 
a informoval o počte návštevníkov informačného portálu. 
PhDr. Tám poznamenal, že v dnešnej modernej dobe je veľmi dôležitý tento 
marketingový nástroj. 
Člen komisie p. Hvizdák informoval prítomných, že chce osloviť široké okolie pri 
propagovaní  Župného domu v Púchove a má záujem o spoluprácu s KOCR. 
PhDr. Frývaldská upozornila na skutočnosť, že každé zaregistrované zariadenie môže 
upraviť, aktualizovať svoj profil samostatne. 
Prítomní členovia komisie nemali ďalšie otázky. 
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K bodu 10: 
Zasadnutie komisie ukončil  podpredseda komisie PhDr. Škultéty, ktorý poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a konštruktívne prerokovanie jednotlivých pracovných 
materiálov. 
 
 
 
 
         PhDr. Štefan Škultéty, v.r. 

                    podpredseda 
              Komisie regionálneho rozvoja    

               a cestovného ruchu 
 

 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 28.11.2017  
Zapísala: Ing. Šarlota Nováková, tajomníčka komisie RRaCR 


