
Z á p i s n i c a 

z XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2. 5. 2017 

 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
a programu rokovania). 

   Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 

2017.  

   Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

a) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" 

parc.č. 1033/2, 1063/5 k.ú. Častkovce. 
 

5. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za 
zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave za rok 2016 zmluvným dopravcom. 

Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy  
 

6.  
a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za rok 2016. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  

 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 

kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2016. 

   Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja        
na roky 2017 – 2019 (1. zmena).  

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

8. Návrh VZN TSK č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK 
č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych 

projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.    

Predkladá: Ing. Milan Semanco– vedúci odboru region. rozvoja 
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9. Návrh zmeny Uznesenia č. 486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľ- 
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného 20.3.2017. 

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

10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný       
 finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho   

 operačného programu 2014-2020.       

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Inovácia a 

modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ  

Považská Bystrica“ (SPŠ, Ul. slovenských partizánov 

1132/52, Považská Bystrica).   

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom 

"Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín" (SOŠ 

Pod Sokolicami 14, Trenčín).  

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia 

odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza" (SOŠ, T. Vansovej 

32, Prievidza). 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia 

školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená 

škola Nováky“ (SŠ, Rastislavova 332, Nováky). 

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

názvom "Vybudovanie  COVP pre stavebníctvo - moderná výuka 

pre prax" (SOŠ stavebná E. Belluša, Staničná 4, Trenčín).   

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Vzdelávanie pre 

prax praxou vo vzdelávaní" (SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava). 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Zavádzanie 

nových technológií" (SPŠ, Obrancov mieru 343/1, Dubnica 

nad Váhom). 

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

"Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ 

Dubnica nad Váhom“ (SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 

439/18, Dubnica nad Váhom). 
 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2016. 
 Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici – predseda KOCR  

 

12. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  
     samosprávneho kraja na II. polrok 2017. 

 Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  
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13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
14. Záver. 
 

 

R o k o v a n i e: 

  

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

a programu rokovania).         

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

         Dnešné XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.  

    Jaroslav Baška.  

    p. predseda: - na úvod privítal všetkých prítomných. Aj  

    dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať naživo, na webovom 

    sídle TSK.  

    Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: PhDr. Janíková,  

    JUDr. Macháčková, PaedDr. Porubcová, Mgr. Michalec. Poslanci  

    p. Panáček, p. Hort a p. Halabrín prídu asi neskôr. Program  

    rokovania ste obdržali a bol aj vopred zverejnený na webovej  

    stránke TSK, na úradnej tabuli aj v intranetovej knižnici. 

    Materiály boli prerokované aj na zasadnutí Rady predsedov  

    komisií pri Zastupiteľstve TSK – 19.4.2017.  

     

    Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  

       I.  overovateľ: Ing.  Viera ZBORANOVÁ  

       II. overovateľ: MUDr. Tibor JANKOVSKÝ.  

 

     

         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 38 poslancov,  

    čím je zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

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

    ZDRŽAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

    dňa 2. 5. 2017  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

    podľa predloženého návrhu.     (viď uznesenie č. 487/A/2017) 

     

         Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.  

    Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru-  

    tátorov určení: - Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Matej Plánek.     

 

    p. predseda: - pred hlasovaním o programe rokovania sa  

    spýtal, či má niekto doplňujúci resp. pozmeňujúci návrh  

    k programu dnešného rokovania.  

 

    Ing. Máčeková: - ako predsedníčka Komisie na ochranu verej- 

    ného záujmu pri výkone verejnej funkcie Zastupiteľstva TSK 

    navrhla doplnenie dnešného programu rokovania o bod:  

     

    - Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu  

      a zamedzenia rozporu záujmov.        

      Predkladá: Ing. Zuzana Máčeková-predsedníčka Komisie na ochranu  
                           verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 
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    nakoľko táto komisia obdržala od Úradu TSK podnet o.z.  

    Transparecy International Slovensko na začatie konania, 

    vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu  

    záujmov, proti Ing. Richardovi Takáčovi, poslancovi TSK,  

    príslušným orgánom na toto konanie je Zastupiteľstvo TSK,  

    a preto je potrebné, aby vo veci rozhodlo do 60 dní odo dňa  

    začatia konania.  

    p. predseda: - navrhujete doplniť ako bod 13. pred Interpe-  

    lácie.   

    PaedDr. Kubičár: - požiadal doplniť do programu v bode  

    Riešenie prebytočného majetku - Zmenu uznesenia z 20.3.2017 

    k prenájmu pozemku, ktorý má v správe SOŠ OaS v Púchove, pre  

    SHMU.    

    p. predseda: - navrhol doplniť do bodu Majetkových ako 4.b): 

 

    Návrh na zmenu časti uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja č. 482/2017 zo dňa 20.3.2017.     

    Predkladá: PaedDr. Miroslav Kubičár – poslanec  

 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 38-ZA, Zastupiteľ-  

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2. 5. 2017 prerokovalo a    

    s ch v á l i l o  program XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva  

    TSK 2.5.2017, s doplnením na základe poslaneckého návrhu  

    Ing. Máčekovej a PaedDr. Kubičára. K obom výsledkom  

    hlasovaní bolo prijaté  
  

          U z n e s e n i e  číslo 487/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

        

 
  

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. 

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

 Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

 Ing. Horváth: - na XXIII. zasadnutí bolo prijatých 20  

 uznesení, bez ukladacej povinnosti. V správe sú väčšinou  

 predošlé uznesenia v štádiu plnenia k prebytočnému majetku, 

 a dve, z ktorých jedno je splnené podpisom zmluvy s Európ- 

 skou bankou, a uznesenie k tématickému vzdelávaniu podľa  

 návrhu Dr. Božika, ktoré sa rieši na odbore školstva.  

 

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

    stvo TSK na svojom zasadnutí 02. mája 2017 prerokovalo a  

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

 uznesení, prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  

 v prijatom  
 

      U z n e s e n í  číslo 488/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice).     
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3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 

2017.              

   Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - v zmysle platnej legislatívy je povinnosťou  

    hlavného kontrolóra predložiť polročne návrh Plánu kontrol- 

    nej činnosti, ktorý bol vyvesený 15 dní pred rokovaním. Dá 

    sa priebežne doplniť. Nakoľko bude ďalšie zastupiteľstvo 

    v júli, plán sa predkladá už teraz.  

    Mgr. Kaščáková: – navrhla doplniť plán o 3 body, a aby sa  

    kontrola uskutočnila aj skôr, nasledovne:  

    1. kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti naklada-  

       nia s verejnými prostriedkami v KOCR Trenčín región –  

       s fin. prostriedkami do výšky, ktorú hlavnému kontroló- 

       rovi umožňuje zákon, t.j. do výšky nášho členského prí-  

       spevku,  

    2. kontrolu priebehu súťaže návrhov – verejnej súťaže  

       na predmet zákazky „Návrh opatrení na podporu rozvoja  

       a popularizácie cestovného ruchu v Trenčianskom samospráv- 

       nom kraji,  

    3. kontrolu nadväzujúcej zmluvy o spolupráci medzi KOCR  

       Trenčín región a firmou euroap, s.r.o. na služby.   

    Požiadala o podporu tohto návrhu, nakoľko už pri zakladaní  

    KOCR spomenula, že je riskantné venovať veľký členský 

    príspevok, nad ktorým strácame kontrolu. Doplnenie predkladá  

    aj z dôvodu podozrenia na netransparentné verejné obstarávanie  

    (VO) a následné uzatvorenie zmluvy o spolupráci na marketin-  

    gové služby v hodnote 1,4 mil. eur na 3,5 roka. Zdôvodneniu sa  

    bude venovať osobitne, pri prerokovaní výročnej správy KOCR,  

    ale kontrola organizácie a prostriedkov, vynakladaných pros-  

    tredníctvom jej zverených zdrojov, by bola veľmi potrebná.  

    Požiadala poslancov o súhlas s doplnením bodu.   

    p. predseda: - požiadal o písomné znenie návrhu. 

    Mgr. Kaščáková: - zopakovala slovne predložený návrh, ktorý  

    odovzdá písomne v priebehu rokovania alebo pošle e-mailom.  

    Ing. Horváth: - táto organizácia má svoje orgány, ale kompe-  

    tencia hlavného kontrolóra do spomínanej výšky je. Spýtal sa,  

    akú má predstavu o urýchlení, nakoľko je treba ukončiť polrok.  

    Po schválení sa môžeme k termínu vrátiť.  

    Mgr. Kaščáková: - môžete kontrolovať len finančnú čiastku,  

    ktorú TSK vložilo ako členský príspevok, v druhom bode žiada  

    aj o kontrolu priebehu súťaže návrhov, kde bol vyhlasovateľom  

    TSK, ktorý obstarával v mene KOCR. 

    p. predseda: - nebránime sa žiadnej kontrole, môžete dať  

    podnet na UVO, na hociktoré VO, ktoré robil TSK.    

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 36-ZA, 2-SA ZDRžALI  

    HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 02. mája  

    2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predložený poslanecký  

 návrh Mgr. Kaščákovej.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 38-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí 02. mája 2017 prerokovalo a   

    s c h v á l i l o predložený Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK  

    na obdobie júl – december 2017, vrátane doplňujúceho návrhu  

    Mgr. Kaščákovej. K obom uvedeným výsledkom hlasovaní bolo  

    prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 489/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).   

 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _ 

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

a) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu  

a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" 

parc.č. 1033/2, 1063/5 k.ú. Častkovce.    _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - ide o novovytvorené pozemky vo vlastníctve 

TSK, v správe SC TSK, pre ktorú sú prebytočné a súhlasila 

s vysporiadaním v prospech obce Častkovce, ktorá na 

pozemkoch vybudovala a skolaudovala chodník Čachtice-Čast-

kovce-Podolie. Predaj pozemkov sa navrhuje ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  

p. predseda: - upozornil, že pri hlasovaní je pre osobitný 

zreteľ potrebných 2/3 hlasov všetkých poslancov. 

 
            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 36-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 02.05.2017 prerokovalo a  r o z –  

       h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku  

       (pozemkov) vo vlastníctve TSK, v správe SC TSK, Trenčín,   

       u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného  

       majetku TSK, v správe SC TSK, Trenčín, do výlučného vlast-  

       níctva obci Častkovce, ako prípad hodný osobitného zre-  

       teľa, a zároveň  s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného  

       prebytočného nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK 

       obci Častkovce, do výlučného vlastníctva ako prípad hodný  

       osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté  

        

            U z n e s e n i e  číslo 490/2017 

 (obsah uznesenia viď príloha 

          tejto zápisnice).  

 

  

4. b) Návrh na zmenu časti uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

      samosprávneho kraja č. 482/2017 zo dňa 20.3.2017.   _ 

      Predkladal: PaedDr. Miroslav Kubičár – poslanec Z TSK  

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      PaedDr. Kubičár: - ospravedlnil sa za prieťah pri tomto  

      uznesení. 20.3.2017 sme uznesením č. 482/2017 schválili  

      prebytočnosť a prenájom pozemku v správe SOŠ OaS Púchov  
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      pre SHMÚ, za cenu 15,- eur/m
2
/rok, pričom sme vychádzali 

 

      z cenovej mapy mesta Púchov, ale uvedená cena je pre pod- 

      nikateľské účely. Túto cenu SHMU neakceptoval, nakoľko  

      v celej SR umiestňujú takéto stanice najviac do ceny 10,-  

      eur/m
2
/rok. Predniesol návrh na zmenu uznesenia číslo  

      482/2017 a zníženie ceny prenájmu z 15,- na 10,- eur/m
2
/rok.  

      Po dohode so SHMU budeme na meraniach spolupracovať v rámci  

      SOČ prácami našich študentov. Požiadal o schválenie uzne-  

      senia.  
 

           Na základe výsledku hlasovania č. 7: 38-ZA, Zastupiteľ- 

      stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2017 prerokovalo a 

      s ch v á l i l o  zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK číslo  

      482/2017 zo zasadnutia dňa 20.03.2017 v zmysle predložené- 

      ho návrhu, k čomu bolo prijaté 
       

            U z n e s e n i e  číslo 491/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

5. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zreali- 
zované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 

doprave za rok 2016 zmluvným dopravcom.      

Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy  

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   JUDr. Pleva: – TSK má uzatvorenú zmluvu s 2 dopravcami - SAD  

   Prievidza, ktorá má 96 autobusových liniek a SAD TN má 123  

   liniek, spolu 219 liniek. V zmysle zákona a v súlade so  

   zmluvou poskytol TSK zmluvným dopravcom mesačné preddavky  

   na úhradu náhrady preukázanej straty za poskytované služby  

   vo verejnom záujme, vrátane vyúčtovania za I.-III. štvrťrok.  

   Dopravcovia vykonali pravidelné štvrťročné zúčtovanie poskyt-  

   nutých preddavkov. TSK je povinný uhradiť dopravcom náhradu  

   preukázanej straty za IV. štvrťrok v zmysle zákona i zmluvy  

   do 31. júla 2017, ktorý za rok 2016 predstavuje doplatok: 

   - pre SAD Prievidza, a. s. vo výške 323 532,00 eur 

   - pre SAD Trenčín,   a. s. vo výške 593 955,00 eur, t.j.  

   spolu 917.487,- eur. Uvedená suma bola znížená u SAD Trenčín  

   o 4.200,- eur (správna réžia na služobné vozidlá), a u SAD     

   Prievidza o 7.437,- eur (neoprávnené náklady). Výšku preuká- 

   zanej straty ovplyvnili o.i. aj nižšie tržby z cestovného o 1  

   mil. eur, čo súvisí s poklesom počtu prepravených osôb.  

   Aj napriek prijatým opatreniam (zavedenie nultého tarifného  

   pásma, prestupových bodov, wifi pripojenia, aplikácie Ubian,  

   elektron. informač. panely, s mestom Trenčín prebieha zjedno- 

   tenie tarify,...) sa nepodarilo zastabilizovať počet cestujú-  

   cich, čo je celoslovenský jav. V ďalšom období vykonáme  

   všetky opatrenia pre zlepšenie tohto stavu.  

   p. predseda: - poďakoval Ing. Krátkemu aj hlavnému  

   kontrolórovi, že sa podarilo niektoré nákladové položky  

   znížiť, o čo sa budeme snažiť aj v budúcnosti.  

   Ing. Krátky: - neodznelo, že máme ešte jednu zmluvu z roku  

   2013 o obchodnej spolupráci, ktorá bola predlžená do roku  
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   2023 a osobne nesúhlasí s tým, že je nevypovedateľná.  

   Mgr. Kaščáková: – stotožňuje sa s predrečníkom. Od roku 2013  

   stále klesajú tržby z cestovného, a neustále doplácame na  

   rastúce náklady prepravcov. Či je dostatočný rozsah úpravy  

   služieb medziročne o 5%, v iných krajoch je to 10-25%.  

   TSK kontroluje na SAD všeličo, ale nekontroluje reálny počet  

   prepravených osôb na linkách, na ktorých linkách vozia  

   vzduch, ak áno, treba povedať prečo je situácia taká, kedy sa  

   robia  merania. Videla Plán dopravnej obslužnosti ako základ- 

   ný dokument. Ak by sme zrušili linky s 1 pasažierom, ušetríme  

   až 3 mil. eur. Je to úloha aj pre zákonodarcov, mali by sme  

   trvať na tom, aby sme dostali všetky informácie. Niekde je  

   chyba, čo sme doteraz urobili pre zlepšene stavu, dokedy  

   budeme doplácať na služby? 

   p. predseda: - treba byť konzistentný vo vyjadreniach.  

   V januári ste navštívila jednu obec v okrese Pov. Bystrica  

   a napísala ste správu, že jedna osoba sa nemohla dostať do  

   centra, lebo VUC tam zrušila spoj, a teraz hovoríte inak.     

   Každý rok sme povedali, čo sa urobilo. Musíme zachovať obsluž-  

   nosť regiónu, v rôznych častiach kraja, aj keď je tam málo  

   cestujúcich. Ak chcete zrušiť linky, môžete to povedať  

   teraz. My to robiť nebudeme, zaviedli sme viac prestupov,  

   máme presné údaje o vyťaženosti spojov, ktoré vám môžeme  

   poskytnúť. Optimalizovali sme linky zavedením prestupov.  

   JUDr. Pleva: – stretávame sa pravidelne na poradách zástupcov  

   VUC. Na Slovensku je medziročný pokles cestujúcich vo verej- 

   nej osobnej doprave 4-4,5%. Na TSK sme urobili maximum.  

   Navrhol zapojiť starostov a primátorov, v rámci dodržiavania  

   stratégie vo verejnej osobnej doprave, pri budovaní obytných  

   zón nikto nerieši zastávky, jazdné pruhy pre verejnú osobnú  

   dopravu. Preprava sa presúva na individuálnu dopravu, v rámci  

   Trenčianskeho kraja za rok 2015-2016 pribudlo 10.000 osobných  

   motorových vozidiel. Dnes nie je rozhodujúca cena cestovného,  

   ale čas a rýchlosť prepravenia. Každý autobus je vybavený in-  

   formačnou technikou, robia sa analýzy spojov. Treba zapojiť  

   nielen objednávateľov a mestá, je to úloha plnenia stratégie  

   pre všetkých.  

   Mgr. Kaščáková: – reagovala na oboch, nikto nechce rušiť  

   dopravnú dostupnosť do obcí, ale či to treba robiť najdrah- 

   šími autobusmi. Možno sú aj lacnejšie formy, napr. súkromný  

   dopravca, alebo malý mikrobus ako veľký autobus. Riešenia  

   existujú, povie ich v pravý čas. Plán udržateľnej mobility  

   máme na stole od novembra, kedy bola vyhlásená výzva. Po zí-  

   skaní prostriedkov sme vo februári vyhlásili, že nejdeme do  

   VO s mestom Trenčín, až teraz ideme vyhlasovať VO. Kde sme 

   boli doteraz? Nezahlasuje za tento návrh na doplácanie straty.  

   p. predseda: - kým bude župan nebude rušiť autobusy tam,  

   kde ich občania potrebujú. Ak to chcete rušiť vy, vysvetlíte  

   to občanom kraja. K PUM sme podpísali zmluvu o NFP s minister- 

   stvom pôdohospodárstva a máme 45 dní na vyhlásenie tendra.  

   Robíme to so župami a mestami, krajské mesto sa neprihlásilo.  

   MUDr. Cíbik, PhD.: - ako starostovia sme robili analýzy, je  

   za to využiť na nočné spoje malé autobusy, čo by bolo  

   lacnejšie.  
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   JUDr. Pleva: – ak máte dojem, že niektorá linka je nevyťažená, 

   treba to oznámiť. Máme presne prehľady o spoji, analyzujeme  

   každý spoj a podnet. V rámci Slovenska máme najlepší Plán  

   dopravnej obslužnosti, najviac liniek na obce, rozpis km  

   na počet obyvateľov, v osobnej doprave chceme napredovať.  

   doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - v meste máme dopravnú  

   spoločnosť a vie čo je to platiť straty, Ak pustíme ďalšieho  

   súkromného prepravcu, bola by to katastrofa. Súkromník si  

   zoberie vyťažené spoje, nám by zostali stratové. Čo povedal  

   p. Cíbik, je realita. Aj u nás v meste budeme objednávať menšie  

   autobusy, a nakoľko je to EON, župa to musí zaplatiť. Nie je  

   pravda, že primátori nemajú záujem o riešenie dopravy, v Pov.  

   Bystrici sú zastávky v centre mesta, aj na úkor MHD.  

   Ing. Trstenský: – Kto chce psa biť, si palicu nájde... hovorí  

   slovenské porekadlo. Pani poslankyňa problematike nerozumie,  

   vedľa vás je človek, ktorý vám to vysvetlí, nakoľko tu sedí  

   od roku 2005, s ktorým sme mali dlhé diskusie ako zlacniť  

   prímestskú autobusovú dopravu. Ak sa pýtate čo urobil TSK –  

   zlepšil prostredie, nakúpil nové autobusy a znížil stratu.  

   Odchádzajúci pán Sedláček podpísal zmluvu s prepravcom, ktorá  

   je podľa právnikov nevypovedateľná, a zvýšil zisk SAD z 3 

   na 5,5% bez toho, aby to konzultoval s poslancami. Budeme to  

   doplácať, dokedy kompetenciu budeme mať. Otázne je koľko a za  

   čo budeme doplácať.  

   Mgr. Kaščáková: – vie o čom hovorí, o strategickom pohľade  

   na vec. Prečo sme nenakúpili aj časť mikrobusov. Nehovorí  

   o rušení liniek, ale strategicky rozmýšľať, koľko nás tie  

   linky stoja a ako ľudí prepravovať efektívne, spôsoby sa dajú  

   nájsť. Nie je korektné vyhovárať sa na dedičstvo po p. Sedláč- 

   kovi, každá zmluva je upraviteľná, ak nie vypovedateľná.  

   Nie je nikde dané, že musíme služby objednávať u najdrahšieho  

   dopravcu. Treba sa zamyslieť strategicky, ešte pred nákupom  

   nových autobusov. Čo so starými autobusmi, či sa robia analýzy. 

   p. predseda: - všetko sa analyzuje, sú aj menšie autobusy.  

   Náklady sú hlavne na personál, malý autobus ušetrí minimum, len  

   na PHM. Za 3,5 roka ste mohla ísť na SAD–ky a pozrieť nákladové  

   položky. Komunikujeme s primátormi a starostami, aby linky  

   nadväzovali.  

   PhDr. Škultéty: - poukázal na základné ukazovatele – nižšie  

   plnenie tržieb z cestovného. 1. spýtal sa, ako je možné, že sme  

   sa sekli v predpoklade tržieb o 1 mil. eur, keď z tabuliek je  

   jasné, že tržby stále klesajú. 2. k EON sa spýtal, čo tvoria  

   Ostatné priame náklady 16,11%, či môžme na ne robiť kontroly. 

   3. k uvádzaným dôvodom poklesu prepravených osôb sa spýtal, či  

   vieme kvantifikovať, do akej miery ovplyvňuje tento ukazovateľ  

   pokles tržieb. K otázke integrovanej dopravy sa spýtal, ako to  

   riešia iné kraje, a či je riešiteľná so Železnicami.  

   JUDr. Pleva: – rokujeme aj so Železničnou spoločnosťou ako  

   národným dopravcom, naposledy pred 14 dňami, požadovali sme aj 

   písomne navýšenie párových vlakov na trati Vlársky priesmyk- 

   Púchov a Nitr. Pravno-Prievidza. Ministerstvo dopravy odpove-  

   dalo, že tiež majú objednane km, ale je to v rokovaní.  

   Železničná spoločnosť je nosná chrbtica, na ktorú sa napájajú  

   autobusové linky. Rokovaniach so Železnicami, chceme vybudovať  
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   integrovaný dopravný systém, máme modernizáciu železničnej  

   trate. Žilinský samosprávny kraj buduje integrovanú dopravu  

   spolu s TSK. Boli vykonané mnohé analýzy, vyzval p. poslankyňu  

   aj ostatných, môžeme poskytnúť výsledky analýz, vykonali sme  

   opatrenia na zlukratívnenie verejnej osobnej dopravy. 

   p. predseda: - či vieme dopad po zavedení vlakov zadarmo.  

   JUDr. Pleva: – analyzovali sme štvrťročne, polročne, vieme to  

   porovnať.    

   Mgr. Abramovičová: - upozornila, že v kraji je hustota  

   obyvateľov aj vysoká, aj veľmi nízka, napr. myjavské kopanice,  

   aj tam treba zabezpečiť dopravnú obslužnosť, aj keď oblasti nie  

   sú ziskové. Je rada, že sa v rušení spojov nepokračuje.  

   Nie je pravdou, že by SAD nediskutovala so starostami. Máme  

   podklady o prepravenosti osôb. Najväčšia nákladová položka  

   je mzda vodiča, nie úspora PHM.  

   Ing. Krátky: – osobne mohol skúsiť kontrolu, po rokoch. Porov- 

   nával výkazy iných SAD. Bol proti znižovaniu spojov. Našou  

   úlohou je mať dobrého partnera. Pracujeme v oblasti odpisov.  

   Kúpili sa 12 m autobusy, doteraz boli 10 m. Urobilo sa dosť,  

   ale málo. Je prekvapený, aké dedičstvo zmlúv máme.  

   p. predseda: - máme v dodatkoch zmlúv na tento rok, že pri 

   výberovom konaní nad 10 tis. eur bude zástupca TSK. 

   PaedDr. Novotná: - vyjadrila sa k snahe TSK – odboru dopravy  

   získať informácie, ako prilákať čo najviac cestujúcich. Minulý  

   rok sme spolu s Ing. Hottmarovou vypracovali elektronický  

   dotazník a anketové lístky pre zvýšenie využívania autobusovej  

   dopravy, čím sme získali mnohé informácie. Námety sa už  

   aplikujú alebo pripravujú do praxe. To, že stúpa individuálna  

   doprava neovplyvníme.  

   p. Dvonč: - k zastúpeniu TSK pri výberových konaniach SAD  

   požiadal, či by bolo možné do budúcna prizývať aj poslancov,  

   napr. cez poslanecké kluby, čo by uvítal.  

   p. predseda: - áno, platí to aj pre poslancov.  

    

        Na základe výsledku hlasovania č. 8: 28-ZA, 1-PROTI, 5- 

   SA ZDRžALI HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

   na svojom zasadnutí dňa 02.05.2017 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 2016 zmluvným dopravcom, a zároveň 

   s c h v á l i l o  úhradu neuhradenej náhrady preukázanej  

   straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 

   doprave na území TSK za IV. štvrťrok 2016 pre zmluvných  

   dopravcov v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté 

       

            U z n e s e n i e  číslo 492/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

  

6.  
a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za rok 2016.           

   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová –vedúca odboru finančného  
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       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Ozimová: -  návrh záverečného účtu bol spracovaný  

       v zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách.  

       Zostatok finančných prostriedkov za rok 2016 je prebytok  

       vo výške 22.808.319,35 eur, ktorý bude v zmysle zákona  

       použitý na tvorbu rezervného fondu a peňažného fondu.  

       Súčasťou záverečného účtu je aj Programový rozpočet TSK  

       k 31.12.2016 a rozsiahla tabuľková časť. Účtovná závierka  

       bola v súlade so zákonom overená nezávislou audítorskou  

       spoločnosťou BDR, ktorá vo vydanej správe uvádza záver –  

       celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  

       Návrh záverečného účtu bol prerokovaný vo všetkých komi-  

       siách Zastupiteľstva TSK a v Rade predsedov komisií,  

       a odporučený na schválenie bez výhrad. Materiál bol 15  

       dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený.  

       K návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Vzhľadom  

       na uvedené požiadala schváliť záverečný účet, s výrokom. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 1-SA  

       ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

  na svojom zasadnutí dňa 2.5.2017 prerokovalo v súlade  

  s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  

  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto- 

  rých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh Závereč- 

  ného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 a 

       s c h v á l i l o  Záverečný účet TSK za rok 2016, v zmysle  

       predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 493/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

  

 

 6. b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

       samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu     

       Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.   

     Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 
         Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

         Ing. Horváth: - v zmysle zákona je povinnosťou hlavného  

         kontrolóra predložiť stanovisko k návrhu záverečného 

         účtu. Uviedol porovnanie s minulým rokom. Materiál je  

         spracovaný na vysokej úrovni, obsahuje všetky informá-  

         cie v zmysle zákona, prehľadnou formou. Návrh závereč- 

         ného účtu korešponduje s cieľom vedenia TSK – hospodá- 

         riť hospodárne, účelovo a efektívne. Skomentoval plne- 

         nie v jednotlivých kapitolách. Prebytočný majetok sa  

         pomaly darí odpredávať a likvidovať. K tvorbe hospod. 

         výsledku je prehľadná tabuľka, výsledok je veľmi pozi-  

         tívny. Z hľadiska legislatívy boli naplnené všetky ná-  

         ležitosti, preto odporučil Zastupiteľstvu TSK schváliť  

         návrh Záverečného účtu za rok 2016 bez výhrad.  

 

 



12 

 

              Na základe výsledku hlasovania č. 10: 36-ZA, 1-SA  

         ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

         na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2017 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  

         2016, v prijatom  
 

      U z n e s e n í  číslo 494/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja        
na roky 2017 – 2019 (1. zmena).        

Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  

  

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Ozimová: - dôvodom pre spracovanie návrhu na zmenu  

    rozpočtu bola predovšetkým potreba zapracovať do rozpočtu  

    investičné akcie, začaté v roku 2016, pre ich dokončenie 

    a priaznivý hospodársky výsledok TSK za rok 2016. Predniesla  

    navrhované zmeny - v oblasti dopravy, zdravotníctva, kultúr.  

    služieb, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a na Úrade  

    TSK. Po zmene rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový 

    a kapitálový schodkový, zostatkom bude prebytok 25 227 042,- 

    eur. Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách Zastupiteľ- 

    stva TSK a v Rade predsedov komisií, ktoré odporučili jeho 

    schválenie. Taktiež bol 15 dní vopred zverejnený, a k návrhu  

    neboli podané žiadne pripomienky.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 11: 33-ZA, 1-SA  

    ZDRžAL HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 2.5.2017 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 TSK  

    na roky 2017 – 2019 (1. zmena)“ a  s c h v á l i l o  Zmenu  

    Rozpočtu TSK na roky 2017 - 2019 (1. zmena). K uvedenému  

    bolo prijaté 

 

      U z n e s e n i e  číslo 495/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

 

8. Návrh VZN TSK č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK 
č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych 

projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.      

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

 



13 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - na zasadnutí Rady predsedov komisií sme  

    vypustili zo žiadateľov organizácie v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti TSK, nakoľko sú financované z rozpočtu TSK.  

    Ing. Semanco: - TSK sa spustením projektu Zelená župa snaží  

    pozitívne ovplyvňovať stav životného prostredia v kraji,  

    k čomu chceme motivovať aj subjekty na území kraja, a to aj  

    formou grantového programu Zelené oči, ktorého VZN bolo  

    schválené v roku 2016. Novelizácia sa týka zefektívnenia  

    hodnotiaceho procesu, doplnené boli aj sankcie za porušenie  

    podmienok. Zmenou je aj skrátenie opravného obdobia.  

    Materiál bol prerokovaný v Komisii RRaCR, finančnej a legi- 

    slatívno-právnej.  

    PaedDr. Kubičár: - je tam 50 zmien, spýtal sa, či bude  

    spracované úplné znenie. 

    Ing. Semanco: - bude spracované úplné znenie. 

    p. predseda: - pre prijatie uznesenia a VZN je potrebná 3/5  

    väčšina hlasov všetkých poslancov. 

  

         Na základe výsledku hlasovania č. 12: 34-ZA, 3-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2017  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK číslo 34/2017,  

    ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK číslo 27/2016 o poskytovaní  

    grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK,  

    v prijatom 

 

      U z n e s e n í   číslo 496/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

 

9. Návrh zmeny Uznesenia č. 486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľ- 
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného 20.3.2017. 

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

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     Ing. Semanco: - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako  

     sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP vyhlásila vo februári 

     výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Ide o projekt Zníženie  

     energetickej náročnosti Gymnázium Partizánske. Uznesením č.  

     486/2017 z 20.3.2017 bolo schválené podanie žiadosti o NFP.  

    Na základe odporúčania a konzultácií so SO pre OP KŽP bola  

     projektantom dopracovaná vzduchotechnika pre lepšie hodnoty       

     dopadov na životné prostredie - zvýšením úspory energií,   

    znížením nákladov ako aj znížením škodlivých látok pri        

     vykurovaní sa zvýši šanca na schválenie projektu. Rozpočet  

    projektu sa tak navýši o 311 tis. eur a spolufinancovanie TSK  

    sa zvýši o 15 tis. eur. Materiál bol prerokovaný v Komisii  

     RRaCR a Komisii pre financie, bez pripomienok.   

     doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - materiály nasledujúceho  

     bodu sme prebrali na komisiách, požiadal o hlasovanie  

     v nasledujúcich bodoch bodu 10. bez zbytočnej diskusie. 
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        Na základe výsledku hlasovania č. 13: 29-ZA, 8-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02. 05.  

    2017 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zmenu Uznesenia číslo  

    486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK, konaného dňa 20.  

    marca 2017 v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e   číslo 497/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

         tejto zápisnice).  

 

 

 

10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný       
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho   

operačného programu 2014-2020.       _ 

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

          a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
       finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

       operačného programu 2014 - 2020 s názvom "Inovácia a  

       modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ  

       Považská Bystrica“ (SPŠ, Ul. slovenských partizánov  

       1132/52, Považská Bystrica).         

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Semanco: - 8 predložených žiadostí škôl o NFP z IROP  

       je takmer rovnakých, s cieľom zvýšenia počtu žiakov SOŠ 

       na praktickom vyučovaní. Podaných 18 projektových zámerov  

       dostalo pozitívne hodnotenie pre podanie žiadosti o NFP.  

       V bode a) ide o projekt pre SPŠ Považská Bystrica – 

       vytvorenie pracoviska pre moderné CNC stroje, inovácia PC 

       učební pre programovanie CNC strojov. Spolufinancovanie  

       projektu je do výšky 23 892,00 EUR. 

       Ing. Bagin: - poďakoval a ocenil prístup vedenia TSK, je  

       to cesta ako znížiť modernizačný dlh za 70 rokov školy,  

       SPŠ po prvý krát získava prostriedky z verejných zdro  

       jov, aby sme mohli napredovať a vychovávať odborníkov  

       pre prax. 

       MUDr. Cíbik, PhD.: - materiály boli prebrané v komisiách,  

       navrhol hlasovať o všetkých en bloc.  

       p. predseda: - nie je to možné, treba hlasovať o každom  

       osobitne.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 14: 29-ZA, 8-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Inovácia a  

       modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ  

       Považská Bystrica“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu  

       bolo prijaté  

        

U z n e s e n i e   číslo 498/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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 10. b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 
        o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  

        regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom  

        "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín" (SOŠ  

        Pod Sokolicami 14, Trenčín).        

 

        Ing. Semanco: - ide o projekt pre SOŠ Pod Sokolicami,  

        Trenčín – vybavenie učební zariadeniami, spolufinancova- 

        nie projektu je do výšky 17 215,00 EUR. 

 

             Na základe výsledku hlasovania č. 15: 29-ZA, 8-NE-  

        HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

        02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

        žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizá- 

        cia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“, v zmysle pred- 

        loženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

        

U z n e s e n i e   číslo 499/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

10. c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

       o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  

       regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom  

       "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza"  

       (SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza).       

        

       Ing. Semanco: - ide o projekt pre SOŠ, T. Vansovej,  

       Prievidza – podpora odborov strojárstva, nákup strojov  

       a meracej techniky pre vybavenie odborných učební, spolu- 

       financovanie projektu je do výšky 33 049,50 EUR. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 16: 29-ZA, 8-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizá- 

       cia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza“, v zmysle  

       predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

        

U z n e s e n i e   číslo 500/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

10. d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

       o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  

       regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom  

       "Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania  

       a prípravy Spojená škola Nováky“ (SŠ, Rastislavova 332,  

       Nováky).           

 

       Ing. Semanco: - ide o projekt SŠ, Rastislavova, Nováky – 

       podpora materiálno-technického vybavenia a zlepšenie  
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       priestorových podmienok, v rámci COVaP. Spolufinancovanie  

       projektu je do výšky 18 194,00 EUR. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 17: 29-ZA, 8-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizá- 

       cia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spo-  

       jená škola Nováky“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu  

       bolo prijaté  
        

U z n e s e n i e   číslo 501/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

        

 

 

10. e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

       o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020  

       s názvom "Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná  

       výuka pre prax" (SOŠ stavebná E. Belluša, Staničná 4,  

       Trenčín).             

 

       Ing. Semanco: - ide o projekt SOŠ stavebnej E. Belluša,  

       Staničná, Trenčín – rekonštrukcia priestorov a vybavenie  

       zariadení pre odborný výcvik. Spolufinancovanie projektu  

       je do výšky 23 566,40 EUR. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 18: 30-ZA, 7-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie  

       COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax“, v zmysle  

       predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

        

U z n e s e n i e   číslo 502/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

        

 

10. f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

       o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  

       regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom  

       "Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní" (SPŠ, Ul. SNP  

       413/8, Myjava).          

 

       Ing. Semanco: - ide o projekt SPŠ, Ul. SNP, Myjava –  

       zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania. Spolu-  

       financovanie projektu je do výšky 53 900,00 EUR. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 19: 32-ZA, 5-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vzdelávanie 
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       pre prax praxou vo vzdelávaní“, v zmysle predloženého  

       návrhu, k čomu bolo prijaté  

        

U z n e s e n i e   číslo 503/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 

10. g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti 

       o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  

       regionálneho operačného programu 2014 - 2020 s názvom  

       "Zavádzanie nových technológií" (SPŠ, Obrancov mieru  

       343/1, Dubnica nad Váhom).        

 

       Ing. Semanco: - ide o projekt SPŠ, Obrancov mieru,  

       Dubnica nad Váhom – taktiež je zameraný na zatraktívnenie  

       praktického vyučovania. Spolufinancovanie projektu je  

       do výšky 53 625,00 EUR. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 20: 32-ZA, 5-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zavádzanie  

       nových technológií“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu  

       bolo prijaté  
        

U z n e s e n i e   číslo 504/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

10. h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti  

       o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020  

       s názvom "Zriadenie centra odborného vzdelávania a prí-  

       pravy SOŠ Dubnica nad Váhom“ (SOŠ Dubnica nad Váhom,  

       Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom).     

 

       Ing. Semanco: - ide o projekt SOŠ, Bratislavská, Dubnica  

       nad Váhom – rovnako zameraný na zatraktívnenie praktické- 

       ho vyučovania. Spolufinancovanie projektu je do výšky  

       63 409,50 EUR. 

       Termín predkladania 8 žiadostí o NFP v prvom hodnotiacom  

       kole je do 15.5., druhé kolo je posunuté o 3 mesiace,  

       týka sa 7 projektov, a v novembri – posledné 3 projekty. 

       Všetky projekty sú zapracované v rozpočte.  

  

            Na základe výsledku hlasovania č. 21: 32-ZA, 5-NE-  

       HLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

       02.05.2017 prerokovalo a  s c h v á l i l o  predloženie  

       žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie  

       centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad  

       Váhom“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  
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U z n e s e n i e   číslo 505/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2016.    

 Predkladal: Mgr. Juraj Gerlici – predseda KOCR  

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     Mgr. Gerlici: - výročná správa bola schválená Valným zhromaž-  

     dením KOCR 7.4.2017, a 4.4.2017 prezentovaná poslancom zastu- 

     piteľstva, poskytovateľom služieb cestovného ruchu v Trenč.  

     kraji a oblastným organizáciám Trenčianskeho kraja. KOCR  

     Trenčín región sa v roku 2016 venovala 4 oblastiam:  

     - rozvoju a vývoju portálu Trenčín región,  

     - vydávaniu dvojmesačníka Trenčín región,   

     - prezentácii na výstavách cestovného ruchu, 

     - akcie, eventy, podujatia KOCR alebo s podporou KOCR.  

    Podľa Štatistického úradu SR vykazuje Trenčiansky kraj oproti  

    roku 2015 nárast počtu návštevníkov v Trenčianskom kraji  

    i počet prenocovaní v kraji. Dostávame pochvalné odozvy 

    na fungovanie KOCR Trenčín región.  

    Ing. Takáč: - poďakoval zainteresovaným v KOCR, predstihli  

    sme aj Bratislavský kraj, ktorý dlhšie funguje v cestovnom  

    ruchu.  

 

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

     VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2017  

     prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Výročnú správu  

     KOCR Trenčín región za rok 2016, v prijatom  
        

U z n e s e n í   číslo 506/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

 

12. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho  
     samosprávneho kraja na II. polrok 2017.      

 Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     p. predseda: - v II. polroku budú 3 zastupiteľstvá –  

     3. júla, 25. septembra a 27. novembra 2017, k čomu sú nasta- 

     vené aj termíny zasadnutí komisií a Rady predsedov.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 23: 30-ZA, 6-NEHLASO-  

     VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2017  

     prerokovalo a  s c h v á l i l o  Plán činnosti zasadnutí  

     Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2017, v prijatom  
        

U z n e s e n í   číslo 507/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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13. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu   
    a zamedzenia rozporu záujmov.        

     Predkladala: Ing. Zuzana Máčeková - predsedníčka Komisie  

                                    na ochranu verejného záujmu 

                                    pri výkone verejnej funkcie 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     Ing. Máčeková: - 30.3.2017 bol na Úrad TSK doručený podnet  

     od Transparency International Slovensko, na začatie konania  

     vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu  

     záujmov proti Ing. Richardovi Takáčovi, poslancovi TSK.  

     Podnet bol Úradom TSK odstúpený Komisii na ochranu  

     verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie Zastupiteľstva  

     TSK. Zasadnutie komisie sa konalo 24.4. 2017, kde bol  

     prerokovaný tento bod a členovia komisie si pozreli 

     videoklip a oboznámili sa s ním. K videoklipu sa vyjadril  

     Ing. Richard Takáč, poslanec zastupiteľstva a podpredseda  

     TSK, ktorý doložil aj písomné stanovisko Meridiana Restau-  

     rant, Prievidzská cesta 55, Bojnice, a druhý deň doručil aj  

     svoje písomné stanovisko.  

     Ing. Richard Takáč, poslanec zastupiteľstva a podpredseda  

     TSK písomne po rokovaní komisie 25.4.2017 požiadal o stiahnu-  

     tie videa reštauráciu Meridiana v Bojniciach. Súčasne pred- 

     metný videoklip stiahol aj zo svojho facebooku. V diskusii sa  

     vyjadrili aj členovia komisie – poslanci Z TSK, ktorí sa  

     hlasovaním uzniesli, že zverejnený videoklip je autentický, 

     predstavuje aj osobu Richarda Takáča, poslanca Z TSK 

     a podpredsedu TSK, a napĺňa znaky reklamy podľa § 2, odst. 1, 

     písm. a) a b) zákona č. 147/2001 Z. z.. Hlasovanie členov  

     komisie, poslancov Z TSK je súčasťou materiálu v bode 13.  

     dnešného rokovania zastupiteľstva. Členovia Komisie na ochra-  

     nu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie Z TSK sa  

     dohodli aj na návrhu uznesenia tak ako bol predložený  

     na rokovanie zastupiteľstva.    

     Ing. Takáč: - ospravedlnil sa zamestnancom na úrade a kole-  

     gom poslancom v komisii, ktorí sa týmto bodom museli zao-  

     berať. V kraji máme dôležitejšie veci na riešenie. Prečítal  

     časť svojho stanoviska predloženého komisii. Odmieta, že by  

     robil, alebo sa zúčastnil tvorby reklamy pre reštauráciu.  

     V danom čase sa ako platiaci účastník zúčastnil jedného  

     pánskeho posedenia v reštaurácii. Prítomnosť kamery či  

     fotoaparátov vnímal ako prirodzenú súčasť takýchto a podob-  

     ných spoločenských podujatí, ktorých sa bežne zúčastňujú aj  

     iní verejní funkcionári. V žiadnom prípade nás organizátori  

     akcie neoboznamovali vopred, že by išlo o podujatie, z ktoré- 

     ho sa má robiť reklamný videoklip, ktorý by mal slúžiť reš-  

     taurácii na propagáciu jej produktov alebo služieb, za úče-  

     lom uplatnenia týchto produktov na trhu. Aj predstavitelia  

     reštaurácie moje informácie potvrdili. Reštaurácia si z tohto  

     podujatia vyrobila pre svoje potreby iba záznam z podujatia,  

     aj keď profesionálne spracovaný, teda akési spomienkové video,  

     ktorého cieľom nebolo prezentovať reštauráciu, vo vzťahu  

     k tretím osobám, s cieľom uplatnenia jej produktov na trhu.  

     Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že predmetné video bolo 
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     zverejnené výlučne na sociálnej sieti Facebook, a táto údajná  

     reklama teda nebola šírená iným spôsobom. Video sa v podstate  

     začalo šíriť až po medializácii podnetu TIS. Čestne vyhlásil,  

     že za účasť na tomto podujatí zaplatil reštaurácii vstupné,  

     a v žiadnom prípade jeho účasť na podujatí nebola podmienená  

     poskytnutím nejakej protihodnoty alebo odplaty od reštaurácie,  

     a to ani odplaty za nejaké údajné vystupovanie v reklame pre  

     reštauráciu, keďže sa nejednalo o žiadnu reklamu. Záznam  

     z podujatia bol zostrihaný, a to že sa tam objavil v záberoch 

     bolo náhodné, určite nie cielené. Do výroby záznamu nijako  

     nevstupoval ani nemohol vstupovať, keďže nevedel, že sa bude 

     nejaký záznam z podujatia vyhotovovať. Ak by sa teoreticky  

     malo jednať o reklamu o reštaurácii, zo strany jeho osoby  

     v predmetnom videu mala byť aspoň identifikácia jeho osoby  

     (meno a priezvisko), čo v danom určite tak nebolo. Navyše, aby  

     bolo možné predmetné video považovať za reklamu, muselo by  

     dôjsť k jeho šíreniu ako reklamy, k čomu tiež nedošlo. Ďalšou  

     podstatnou vecou je, že za žiadnych okolností aktívne nekonal  

     v prospech reštaurácie, a nepropagoval ju, alebo jej služby  

     v reklamnom klipe. Podotkol, že ak podľa TIS porušil ústavný  

     zákon, potom ho muselo porušiť aj množstvo iných verejných  

     funkcionárov, iných politických predstaviteľov.  

     V krátkosti uviedol základné informácie - všetky informácie  

     boli medializované. Napr. pán Kiska použil svoju podobizeň do  

     reklamy. Citoval vyjadrenie pána Poliačika, poslanca Národnej  

     rady za politickú stranu SaS: „Neviem si predstaviť dokazo-  

     vanie úmyslu robiť reklamu firme zo strany prezidenta. Išlo  

     o video, v ktorom bol prezident, bolo pre určitú spoločnosť,  

     ktorá ho zoskenovala a predmetné video bolo zverejnené  

     na stránke predmetnej spoločnosti. Zároveň toto video pán  

     prezident zdieľal na svojej oficiálnej stránke v sociálnej  

     sieti, taktiež odkázal fanúšikov na odkaz na svoj oficiálny  

     youtube kanál. Podpredseda výboru pán Juraj Blanár sa vyjadril  

     k tomu, že tento podnet je podnetom na to, aby pri novele  

     ústavného zákona mali na zreteli aj takéto konania politikov. 

     K ďalšiemu údajnému porušeniu pána Pellegriniho, v tom čase  

     bol asi predseda parlamentu, kde vystupoval v údajnom videu  

     na propagáciu istého spoločenského podujatia, kde takisto  

     zverejnil toto video na svojom facebooku a bolo zverejnené aj  

     na webovej stránke predmetného združenia. Napokon výbor vydal  

     vyhlásenie, že nebol porušený ústavný zákon. Mali sme tu  

     príklad pána Ivana Mikloša, ministra financií, ktorý údajne  

     robil reklamu súkromnej spoločnosti, cestovnej kancelárii, kde  

     výbor, ktorý to prešetroval, nerozhodol v danej veci tým, že  

     by politik porušil zákon. Najaktuálnejšie poslanec Národnej  

     rady pán Droba za politickú stranu SaS, ktorý na sociálnej  

     sieti vystupoval ako tvár, hlavná hviezda noci v známom  

     bratislavskom bare, kde aj vyjadrenie pána Poliačika je také  

     v šedej zóne. V dobe sociálnych sietí každý odkaz, každé  

     spomenutie by mohlo byť vnímané ako reklama, ale je otázne, či  

     je to reklama v zmysle ústavného zákona. Predmetný podnet sa  

     ani vôbec neprešetroval. Podľa vyjadrenia pána Poliačika,  

     predsedu Výboru Národnej rady pre ochranu ústavného zákona, aj  

     rôznych ústavných právnikov, ktorí zhodnocujú, že tento zákon 
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     o ochrane verejného záujmu je veľmi starý, keď sa tvoril,   

     nemali sme internet, ani sociálne siete, a nemohol zohľadňovať  

     aktivity verejných funkcionárov v rámci týchto sietí.  

     Aj z vyjadrenia pána Poliačika, že keby sa malo striktne  

     dodržiavať podľa citácie ústavného zákona, tak každý z nás  

     politikov, či už na svojich súkromných, alebo politických 

     sieťach, hocičo lajkujú alebo zdieľajú, už porušujú tento  

     ústavný zákon. Jeden prípad sa stal v roku 2013 v žilinskej  

     župe, kde poslanec VUC a poslanec MsZ v Martine (za politickú  

     stranu OĽaNO bol na billboardoch Očnej optiky, kde bolo  

     evidentné, že robil reklamu, bola tam jeho postava a citácia  

     a odporúčanie pre optiku, pričom obe zastupiteľstvá ho  

     neuznali vinným z porušenia ústavného zákona. Podľa dostupných  

     informácií ešte žiadny politik nebol uznaný vinným z hľadiska  

     porušenia zákona v prípade reklám podobného charakteru.  

     V mojom prípade sa z toho stala reklama, až keď sa to celé  

     zmedializovalo. Dostal množstvo podnetov a informácií, že ak  

     toto je porušenie ústavného zákona, tak každý druhý politik,  

     funkcionár či poslanec zastupiteľstva svojimi aktivitami  

     porušuje ústavný zákon z dôvodu, že robí reklamu istým spoloč- 

     nostiam. Úprimne sa ospravedlnil všetkým, ktorým spôsobil  

     týmto konaním istú ujmu či škodu. Snaží sa politiku robiť  

     dobre, o čom hovoria výsledky, nikdy nemal záujem robiť také  

     veci, ale vzhľadom k tomu je ochotný venovať svoje 3 platy  

     na dobročinné akcie v okrese Prievidza, aby tým vyrovnal veci  

     ktoré sa udiali.  

     Mgr. Smatana: - ako člen Komisie pre ochranu verejného  

     záujmu informoval, ako neľahko sa rodilo rozhodnutie  

     komisie, ktorá jednohlasne skonštatovala, že toto považuje  

     za porušenie zákona. Trvalo to dlho, rozhodovalo sa  

     zložito, hlasovalo sa per rollam. Zákon je tvrdý, hovorí  

     o 12 mesačných platoch verejného funkcionára, a našim  

     cieľom nebolo človeku ublížiť. Nastalo niekoľko závažných  

     skutočností, ktoré sú v rozpore s tým, čo hovorí pán  

     podpredseda. Vyjadril osobný názor, ktorý je aj v zápisnici  

     - až do momentu, kedy zdieľal video na facebooku s komentá-  

     tárom „Super“, by sa to mohlo stať možno hociktorému z nás,  

     a hlasoval by za netrestanie. V ten moment, ako to pán  

     poslanec zdieľal, musel vidieť to video, ktoré je jedno-  

     značná reklama. Urobil vtedy chybu, na komisii sme dostali  

     informáciu, že materiál bol spracovaný pre internú potrebu  

     firmy. Pre internú potrebu to zavesia na svoju webovú  

     stránku, zdieľajú na svojom facebooku – ak to je interná  

     potreba firmy, tak z nás robia hlupákov. My sme Komisia  

     TSK a máme skonštatovať, či ste účinkovali v reklame.  

     Skutková podstata nie je definovaná úmyslom, ale kto  

     poskytne svoju tvár, meno, podpis... dopustí sa porušenia  

     zákona. Žiaľ, až po zasadnutí komisie ste urobili to, čo  

     ste mal urobiť na začiatku, po pozretí dať video stiahnuť,  

     čo sa stalo až po dvojhodinovej diskusii na komisii. Ak by  

     za toto nezahlasoval, nevie ako by to vysvetľoval ľuďom.  

     Trest považuje za tvrdý, a nepochybuje, že ak by došlo ku  

     hlasovaniu, pán poslanec využije svoje právo a odvolá sa  

     na súd, kde budú mať expertov. Každý z členov komisie sa  
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     obracal na svojich právnikov, je tam stanovisko predsedu  

     Asociácie slovenských reklamných agentúr, ktorý konštatoval  

     že sú tam všetky znaky reklamy. Brali sme to veľmi vážne.  

     Ing. Takáč: - prečítal presnú citáciu z hľadiska ústavného  

     zákona: - používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko,  

     svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu,  

     alebo svoj podpis na reklamu. Tým pádom sa to týka každého  

     z nás. Zdieľal to preto, že to nepovažoval až do mediali-  

     zácie za reklamu. Až keď zasadala komisia a došlo k disku-  

     sii, stiahol zo súkromného facebooku a písomne požiadal aj  

     reštauráciu o stiahnutie videa. Aj p. Smatana má na face-  

     booku veľa reklám, napísali ste bezplatnú reklamu istej  

     knižnej publikácii v Martinuse, s uvedením ceny, čo má  

     znaky vašej reklamy. Nikto z nás nie je odborník, no ak sa  

     budeme držať citácie zákona, toto všetko je reklama.  

     Mgr. Smatana: - odporúčal na facebooku kvalitnú knihu  

     o totalite od Timothy Snydera. Môžete podať podnet, neposky-  

     tol som svoje meno ani tvár reklame, ale odporúčal svojim  

     známym múdre myšlienky amerického historika.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 24: 34-ZA, 1-NEHLASO-  

     VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 02.05.2017  

     prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e, že dňom 30.  

     marca 2017 bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany   

     verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslan- 

     covi Zastupiteľstva a podpredsedovi TSK Ing. Richardovi  

     TAKÁČOVI, v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného  

     záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. K uvedenému  

     bolo prijaté  
 

U z n e s e n i e   číslo 508/2017 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

      

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 25: 5-ZA, 29-SA  

     ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

     na svojom zasadnutí dňa 02.05.2017 prerokovalo a na základe  

     výsledku hlasovania  n e p r i j a l o  predložený návrh  

     uznesenia: - Zastupiteľstvo TSK  k o n š t a t u j e, že  

     v konaní sa preukázalo, že poslanec Zastupiteľstva a pod-  

     predseda TSK Ing. Richard TAKÁČ porušil povinnosť a obme-  

     dzenie ustanovené v čl. 4 ods. 2 písm. f) ústavného zákona č.  

     357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  

     verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  

 

     p. predseda: - o ďalšej časti uznesenia už nebude  

     hlasované: – Zastupiteľstvo TSK  s c h v a ľ u j e  vydanie  

     Rozhodnutia ... 
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14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.__     

 

Mgr. Kaščáková: - predložila interpeláciu. Ako spomínala pri 

doplnení Plánu kontrolnej činnosti o kontrolu hospodárenia a 

financovania KOCR Trenčín región, má podozrenie z machinácie pri 

verejnom obstarávaní. Považuje za absurdný a podozrivý výber 

dodávateľa na marketingové služby pre KOCR za takmer 1,4 mil. 

eur. Zákazka obsahuje služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, 

čím boli iní uchádzači ukrátení na právach. Išlo o služby – 

vývoj, správa, servis web portálu a propagácia. Podľa správy sa 

urobilo veľa vecí a aktivít. Prostriedky boli vynaložené 

nehospodárne, neefektívne a neúčelne, nakoľko spôsob uzatvorenia 

zmluvy, zverejnenej na stránke KOCR vykazuje známky závažných 

pochybení v procese VO, a neschopnosťou zaobstarať tieto služby 

vo verejnom záujme. Malo by sa ukázať, akým spôsobom bola zmluva 

zaobstaraná, preto dala celú vec do pozornosti hlavnému 

kontrolórovi a požiadala o kontrolu VO s názvom Návrh opatrení 

na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu v TSK, 

ktorého vyhlasovateľom bol TSK v mene obstarávateľa KOCR Trenčín 

región. V najbližšom čase požiada písomne p. hlavného 

kontrolóra, aby o preskúmanie požiadal aj NKU, nakoľko má 

obmedzené právo kontrolovať použitie všetkých prostriedkov, iba 

do výšky vkladu TSK. Interpelovala p. predsedu, otázky má dve, 

ktoré odovzdá v písomnej podobe: 

- prečo vo zverejnenom oznámení o súťaži návrhov vo vestníku č. 

166/2015 z 24.8.2015, pod označením 17420-MNA nie je uvedená 

predpokladaná hodnota zákazky, súťaž návrhov sa vyhlasovala 

postupom ako nadlimitná zákazka, avšak z obsahu jej znenia 

boli záujemcovia informovaní iba o oceneniach   vo výške do 

16 tis. eur, viď bod IV. 5.1, o informáciách o oceneniach. 

Tento bod hovorí, že „vyhlasovateľ udelí cenu v hodnote 15 

tis. eur účastníkovi za návrh, ktorý porota vybrala ako 

víťazný. Vyhlasovateľ zároveň udelí odmeny v hodnote 100 eur 

všetkým účastníkom, ktorí splnili súťažné podmienky, ale ich 

návrh porota nevybrala ako víťazný, alebo jeden z víťazných 

za podmienky, že časť návrhu môže byť použitá v inej súťaži, 

ako aj odmeny v hodnote 10 eur všetkým účastníkom, ktorí 

splnili súťažné podmienky.“ V oznámení o súťaži návrhov 

vo zverejnených zápisniciach ani v oznámení o výsledku súťaže 

sa nenachádza informácia, že má byť zákazka realizovaná 

v predpokladanej hodnote    do 2,5 mil. eur. Súťažné podklady 

neboli verejne prístupné.  

Požiadala aj o vyjadrenie ku konštatovaniu o odbornom postupe:  

„Neuvedenie predpokladanej hodnoty zákazky do výšky 2,5 mil. eur 

v oznámení o súťaži návrhov pokladáme za porušenie postupu vo 

VO. Týmto konaním – neinformovaním o predpokladanej hodnote 

zákazky boli potenciálni účastníci zavádzaní v zmysle § 5 zákona 

o VO, keďže informácia bola iba o odmenách v sumách   do 16 tis. 

eur, pričom uvedený postup mal alebo mohol mať vplyv na výsledok 

VO. Na vysvetlenie dodala, že bola urobená súťaž návrhov, 

z ktorej vzišiel víťazný návrh, ktorý na webe nenašla, následne 

bola s víťazom súťaže návrhov uzatvorená zmluva o spolupráci na 

takmer 1,4 mil. eur, rozložená na 3 roky na to, aby dodal služby 

rôzneho typu. Služby, ktoré sú obsiahnuté v zmluve sú také, 
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ktoré vieme obstarať aj u iných dodávateľov, možno za iné 

peniaze. Súťaž prebehla. Ak by zadanie nebolo urobené priamo na 

víťaza súťaže návrhov. Ide o firmu euroap, s.r.o. zo Skalice, 

ktorá v čase uzatvárania zmluvy bola s názvom euroap, s.r.o, ale 

k 28.12. 2016 bola premenovaná, ale dodatok ku zmluve o zmene 

názvu dodávateľa urobený nebol, čiže máme platnú zmluvu 

s firmou, ktorá už neexistuje. Vyhlasovateľom súťaže bol TSK, 

obstarávateľom KOCR Trenčín región, kde za obe inštitúcie 

figuroval pán Gerlici, ktorý bol v tom čase riaditeľom úradu 

a povereným predsedom organizácie Trenčín región a taktiež bol 

v porote, ktorá vyberala súťažné návrhy. Napr. v položke 

Propagácia, ktorú rieši zmluva za 780 tis. eur je aj výroba, 

distribúcia a tlač dvojmesačníka Trenčín región, pričom v tiráži 

časopisu aj pod článkami sú uvedení členovia redakčnej rady 

z radov zamestnancov KOCR. Po obsahovej stránke je dobrou pôdou 

na propagáciu osôb politikov. Tvorbu, distribúciu a tlač 

časopisu má zazmluvnenú f. euroap, Skalica, pričom časopis 

tvoria zamestnanci KOCR. Má podozrenie, že ide o nehospodárne 

nakladanie s verejnými financiami, a mali by byť braní na 

zodpovednosť ľudia, ktorí takéto VO v rozpore so zákonom 

pripravili a podpísali. Tento príbeh je ponaučením poslancom TSK 

aj iných samosprávnych krajov. Členský príspevok aj iných VUC do 

KOCR je vysoký, takto sa ako poslanci vzdávame  kontroly nad 

peniazmi a súhlasíme, aby o ich použití rozhodovalo len zopár 

ľudí vo vedení organizácie. To vytvára priestor pre 

netransparentnosť, ktorá je zrejmá z uvedeného príkladu v TSK. 

Firma euroap vyfakturovala niektoré služby,   na stránke KOCR je 

asi 11 zverejnených faktúr, ale len ich zoznam, nie obsah 

faktúry. Tento spôsob odovzdávania kontroly nad istým balíkom 

TSK, ktorý by podľa jej názoru mohol byť venovaný do cestovného 

ruchu aj priamo, a mohol by sa mu venovať odborný útvar TSK, 

ktorý donedávna aj pôsobil na TSK, a spôsob financovania 

cestovného ruchu by bol transparent- nejší. Znenie interpelácie 

predloží aj písomne.  

p. predseda: - ako poslanci máte právo sa pýtať a kontrolovať.  

K VO je jedinou autoritou UVO. Nepatríme k župám, ktoré majú 

vlastné noviny. Iné župy si platia nemalé prostriedky, aby sa 

propagovali, majú svoje župné noviny, čo TSK nemá. Je rád, že na 

stránkach časopisu vieme informovať obyvateľov o daní nielen 

v kraji, a priblížiť aj kompetencie TSK, a nemusíme vynakladať 

ďalšie prostriedky na drahé župné noviny. KOCR vznikli podľa 

osobitného zákona. Chceli ste zrušiť KOCR, čo je nezmysel. Po 

odpočte aktivít za rok 2016, odprezentovaných predsedom KOCR 

majú KOCR zmysel. Odpoveď dostanete písomnú v zmysle zákona, 

nemáme problém dať skontrolovať každé VO    na TSK.      

 

Ing. Takáč:  poďakoval kolegom a kolegyniam za dôveru pri 

hlasovaní.  

 

Mgr. Bublavý: - poďakoval všetkým kolegom, ktorí schválili 

v bode 4. predaj prebytočného majetku obci Častkovce, pôda slúži 

pod chodníkom v mikroregióne Dubová, poďakoval aj v mene občanov 

obcí, nakoľko chodník využíva verejnosť. Obec Častkovce nemala 

cintorín a občania boli pochovávaní v obci Podolie, za čo sú 
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ľudia vďační. Na Čachtice je chodník využívaný v rámci 

turistického ruchu, aj žiakmi základnej školy, ktorí chodia 

z ročníkov 1.-4. do Čachtíc, ročníky 5.-9. do susedných obcí. 

V druhej časti interpelácie požiadal p. predsedu: - médiami 

prebehlo, že na váš podnet bolo na TSK rokovanie ohľadom 

rekonštrukcie štátnej cesty I/9, je to cesta medzi Chocholnou 

a Mních. Lehotou. Rád by vedel podrobnosti o rokovaní, 

rekonštrukcia je významná pre náš región.   

p. predseda: - požiadal písomne predložiť interpeláciu. 

 

PhDr. Tám: - Trenčiansky hrad eviduje rekordnú návštevnosť      

za minulý rok. Múzeum konštatovalo, že po odstránení kovovej 

konštrukcie vstupné kleslo. Spýtal sa, aké sú plány so vstupným 

tento rok, nakoľko sa majú sprístupniť južné časti opevnenia 

a doteraz neprístupné časti hradu.   

 

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – na meste sme pozitívne 

prijali, že SC TSK chce robiť 4 cesty – Pov. Podhradie, Pov. 

Teplú, Praznov a Podmanín. Požiadal len o ústnu informáciu 

o termínoch, kedy sa rekonštrukcie začnú, nakoľko máme v týchto 

mestských častiach plánované aj vlastné rekonštrukcie, čo by 

bolo dobré zosúladiť, aby vznikli ucelené úseky opravených 

komunikácií, a práce sa robili naraz.    

p. predseda: -  necháme to na riaditeľa SC TSK, aby sa s vami 

dohodol. 

 

Mgr. Bočincová: - obrátili sa na ňu obyvatelia okresu z obcí 

Klobušice, Prejta, kadiaľ prechádza hlavná cesta, úsek v zákrute 

sa už volá „cesta smrti“, kde vznikajú často smrteľné havárie. 

Požiadala v tomto úseku o zníženie rýchlosti alebo iné 

obmedzenie, aby sa zamedzilo haváriám.  

p. predseda: - je to cesta I. triedy, môžete osloviť náš odbor 

dopravy a Správu ciest, ktorý bude komunikovať s Krajským 

dopravným inšpektorátom.   

 

RSDr. Cipov: - konštatoval, že sme schválili významné dokumenty, 

záverečný účet bol vypracovaný, prednesený a schválený 

i stanovisko HK k materiálu, kde sa uvádza, ako sa TSK sľubne 

uberá v ekonomike, aj tento rok. Spýtal sa, či vieme koľko sa 

podarilo ušetriť TSK a OvZP vďaka EKS a elektronickým aukciám 

v roku 2016. 

 

 

15. Záver.            

 

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

Pozvánkou na nasledujúce rokovanie, ktoré je plánované      

na 3. júla 2017, rokovanie ukončil.   
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Trenčín,  9. 5. 2017 

Zapíaala: Mgr. Anna Hájková, 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
 

 

 I. overovateľ: Ing.  Viera ZBORANOVÁ, v.r. 

 

II. overovateľ: MUDr. Tibor JANKOVSKÝ, v.r.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

                                           predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


