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Z á p i s n i c a 
číslo 6/2018 

 
 

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

konaného dňa 5.11.2018 v Trenčíne 
 
 

Prítomní: -   7 členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny, 
- zastúpenie TSK: Ing. Briestenský, Ing. Horváth, Mgr. Baláž,                  

Ing. Ozimová, Mgr. Rezáková, Ing. Gavalierová, Ing. Bírošíková,          
Ing. Nováková  

 
 
P r o g r a m : 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola stanovísk 
 
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2019.      
       

4. Návrh na schválenie VZN TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016            
v znení VZN TSK č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu 
environmentálnych projektov na území TSK. 

 
5. a)  Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  2019 – 2021.   
 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na rok 2019 – 2021.      

  
6.  Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na obdobie 2014-2020. 
 
7. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. 
 
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
9. Rôzne 
 
10. Záver 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK (ďalej len 
„komisia“) otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá v úvode privítala prítomných 
členov komisie a zástupcov TSK, oboznámila ich s programom zasadnutia zároveň 
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vyzvala prítomných na predloženie návrhov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto 
z prítomných nemal k programu pripomienky a  tak bol program odhlasovaný 
v navrhovanom znení.  
 
K bodu 2: 
Všetky stanoviská boli Zastupiteľstvom TSK prijaté v znení, ako odporučila komisia. 
 
 
K bodu 3: 
Predsedníčka komisie vyzvala Ing. Horvátha k uvedeniu materiálu: „Návrh Plánu 
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
obdobie január – jún 2019“. Hlavný kontrolór TSK informoval členov komisie, že tento 
materiál sa predkladá prvýkrát. Ďalej informoval, že štruktúra kontrol vychádza z 
celkového počtu subjektov napojených na rozpočet Trenčianskeho samosprávneho. Plán 
je vypracovaný tak, aby kontroly boli v jednotlivých organizáciách vykonávané pravidelne 
(3-ročný cyklus) a v závislosti od zistených nedostatkov v minulých obdobiach. Plán 
kontroly je variabilný. Prítomní členovia komisie nemali otázky k predkladanému 
materiálu. Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za 
schválenie:7, proti:0, zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál 
Zastupiteľstvu TSK brať schváliť. 
 
 
K bodu 4: 
Ing. Máčeková odovzdala slovo Ing. Gavalierovej ktorá predstavila materiál „Návrh        
na schválenie VZN TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016 v znení VZN 
TSK č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych 
projektov na území TSK“. Oboznámila členov komisie  že zmenou legislatívy v oblasti 
spracovania osobných údajov je prevádzkovateľ, t.j. subjekt spracúvajúci osobné údaje 
fyzických osôb získané údaje poskytnúť, sprístupniť, zverejniť a uchovávať v súlade so 
zákonom           č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.       V návrhu VZN č. 14/2018 ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 a č. 6/2018         
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sú tieto povinnosti zapracované. V rámci diskusie Ing. Máčeková 
sa dopytovala, či je primeraná administratívna náročnosť vzhľadom k výške poskytnutej 
dotácie. Ing. Ozimová odpovedala, že komisia, ktorá rieši administratívne procesy je 
mimo úradu TSK.  
Prítomní členovia komisie nemali k predkladanému materiálu ďalšie otázky. 
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:7., proti:0, 
zdržali sa:0, nehlasoval:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál 
Zastupiteľstvu TSK schváliť. 
 

 

K bodu 5a: 
Ing. Ozimová oboznámila členov komisie s obsahom materiálu „Návrh rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  2019 – 2021“.  V príjmovej časti bežného 
rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v 
roku 2019 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Plánovaný výnos z  dane 
z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj je vo výške 98 000 
tis. Eur. V oblasti bežných nedaňových príjmov je plánovaný objem prostriedkov vo výške 
9 996 tis. Eur. Súčasťou rozpočtu bežných príjmov TSK je aj plánovaný objem finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 43 788 tis. eur, určený na úhradu 
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nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý 
je každoročne nižší v dôsledku postupného poklesu počtu žiakov v stredných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre 
rozpočtový rok 2019 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie 
rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na úrovni 
približne 1 735 tis. Eur. Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja by mal v rozpočtovom roku 2019 pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie 
investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie 
a zo štátneho rozpočtu. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských 
kapitálových grantov a transferov objem prostriedkov vo výške približne 34 191 tis. eur.  
Do návrhu rozpočtu zahrnuté len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky 
samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku. V zmysle rámcovej úverovej zmluvy predpokladá Trenčiansky samosprávny 
kraj v rozpätí rokov 2016 - 2021 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej 
banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to výlučne na úhradu 95% 
oprávnených výdavkov schválených investičných projektov. Kvantifikácia návrhu rozpočtu 
výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 v celkovom objeme 
takmer 193 306 tis. eur zohľadňuje prirodzene zdrojové možnosti v oblasti príjmov.  
Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutý aj naďalej pokračovať v nastolenom trende 
šetrenia verejných prostriedkov. Čerpanie kapitálových výdavkov predpokladá 
Trenčiansky samosprávny kraj vo výške takmer 63 015 tis. eur. Návrh rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 je zostavený ako vyrovnaný. 
Bežný rozpočet pre rok 2019 tvorí prebytok v celkovom objeme 22 067 317 eur, 
kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 26 978 446 eur.  
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:7, proti:0, 
zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK 
schváliť. 
 
K bodu 5b: 
Ing. Máčeková odovzdala slovo Ing. Horváthovi, ktorý predstavil materiál „Stanovisko 
hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 
2019 – 2021“. Poznačil, že Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja má 
vysoké ambície, ako v oblasti bežných príjmov, tak aj v oblasti bežných výdavkov, 
samozrejme za dodržania predovšetkým zákonnosti, ale aj účelovosti a hospodárnosti. 
Tabuľkové prílohy sú už tradične svojim obsahom prehľadné, vypovedajúce a   
korešpondujúce s platnou metodikou MF SR.  Poskytujú dostatočný prehľad o vývoji 
rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja za jednotlivé roky predchádzajúceho 
obdobia. Predložený návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja spĺňa všetky 
zákonné ustanovenia. Celý návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 
2019 je nastavený ako už bolo uvedené v ambicióznom   trende  príjmov aj výdavkov 
oproti roku 2018, ale hlavne účelne, čoho dôkazom je  prebytok bežného rozpočtu  v 
sume  22 067 317 €. 
V rámci diskusie Mgr. Ďureje sa pýtal na nové  umiestnenie knižnice z pohľadu 
Hornonitrianskeho centra vzdelávania. Ing. Ozimová poznamenala, že zistí aktuálne 
informácie od Odboru školstva a kultúry. Predsedníčka komisie dala po ukončení 
diskusie hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:7, proti:0, zdržali sa:0. Na 
základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK brať na vedomie. 
    
 
 
K bodu 6:  
Predsedníčka komisie vyzvala Ing. Bírošíkovú k uvedeniu materiálu „Aktualizácia 
Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-
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2020“. Informovala členov komisie, že Zásobník projektových zámerov TSK (ďalej len 
zásobník) je pripravený pre programové obdobie 2014-2020, resp. 2023 a obsahuje 
predovšetkým investičné projektové zámery z programov EÚ najviac relevantných pre 
TSK: Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program cezhraničnej 
spolupráce SR-ČR, Operačný program kvalita životného prostredia, ako aj ďalších 
grantových a dotačných schém. Aktuálne prebieha na strane riadiacich orgánov 
operačných programov príprava a vyhlasovanie výziev pre dopytovo orientované 
projekty, odborné hodnotenie predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 
uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prebieha aj 
samotná implementácia projektov vrátane verejných obstarávaní. Projektové zámery v 
oblasti dopravy sú majoritne plánované pre financovanie prostredníctvom IROP a 
INTERREG V-A SR-ČR. TSK predložil doposiaľ štyri ŽoNFP na rekonštrukciu ciest 2. a 
3. triedy a jednu ŽoNFP  na vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej 
mobility. Všetky ŽoNFP boli schválené, následne boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí 
NFP a aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. 
Plán udržateľnej mobility je už v spracovaní. Ďalšie projekty cestnej infraštruktúry sa 
pripravujú na predloženie, RO pre IROP plánuje vyhlásenie ďalšej výzvy v 1. polroku 
2019. V programe INTERREG V-A SR-ČR bola vyhlásená výzva s uzávierkou 
predkladania ŽoNFP vo februári 2018. TSK predložil jednu žiadosť, ktorá bola schválená 
a aktuálne prebieha príprava zmluvy o NFP a verejného obstarávania.  
Pripravuje sa aj ďalší projekt rekonštrukcie cesty v Zemianskom Podhradí. RO pre 
INTERREG V-A však avizuje očakávané vyčerpanie alokácie po vyhlásení najbližšej 
výzvy v 1.štvrťroku 2019. Projektové zámery v oblasti cyklistickej dopravy sú plánované 
majoritne pre financovanie prostredníctvom IROP.  Pre zabezpečenie kontinuity cyklotrás 
v úsekoch, kde nie je možné využiť podporu IROP bola do Zásobníka zaradená 
cyklotrasa v úseku Nemšová - Skalka nad Váhom – Trenčín pod názvom projektu „Na 
bicykli po stopách histórie“. Žiadosť o NFP bola predložená k 31.10.2016, následne 
schválená, v roku 2018 bolo ukončené verejné obstarávanie a očakáva sa začiatok 
stavebných prác. Projektové zámery v oblasti školstva sú plánované pre financovanie 
prostredníctvom IROP a OP KŽP. RO pre IROP vyhlásil 21.12.2016 výzvu na 
predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl 
na praktickom vyučovaní. TSK ako oprávnený žiadateľ predložil 18 projektových 
zámerov, výsledkom ich hodnotenia boli pozitívne hodnotiace správy pre všetky zámery. 
Spolu bolo predložených 12 žiadostí o NFP. V prvom hodnotiacom kole bolo 
predložených 7 žiadostí, ktoré boli schválené a boli uzatvorené zmluvy o NFP, projekty 
sú v implementácii. V druhom hodnotiacom kole boli predložené 3 žiadosti, všetky boli 
schválené, doposiaľ neboli uzatvorené zmluvy o NFP. V treťom hodnotiacom kole boli 
predložené 2 žiadosti, aktuálne prebieha odborné hodnotenie. Projekty OP KŽP rovnako 
zaznamenávajú časový posun v realizácii. Schválené boli dva projekty, predložené v 
marci 2016 a boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP: Predloženie ďalších žiadostí a 
následná realizácia projektov sú viazané na vyhlásenie ďalšej výzvy na predkladanie 
ŽoNFP. Projektové zámery v oblasti zdravotníctva sú plánované pre financovanie 
prostredníctvom IROP. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v auguste 2017 výzvu na 
modernizáciu ústavných zariadení poskytujúcich akútnu starostlivosť. V rámci tejto výzvy 
boli zverejnené aj podmienky oprávnenosti žiadateľa. Týmto môže byť výhradne 
nemocnica, zaradená do optimalizovanej siete ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť. Zároveň je jedným z vylučujúcich kritérií podmienka bezdlžnosti 
žiadateľa voči štátnemu rozpočtu a verejnému zdravotnému a sociálnemu poisteniu. Z 
toho dôvodu bol upravený predpokladaný čas prípravy a realizácie projektov ostatných 
nemocníc tak, aby boli schopné túto podmienku splniť. Projektové zámery v oblasti 
sociálnej starostlivosti sú limitované oblasťou podpory z EŠIF, ktorá je určená výhradne 
na podporu deinštitucionalizácie služieb sociálnej starostlivosti a podporu služieb na 
komunitnej úrovni. V oblasti kultúry je implementovaný projekt  „TreBuChET – Trenčín, 
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Bučovice, chránime európske tradície“ – prebiehajú stavebné práce na sprístupnení 
južného opevnenia Trenčianskeho hradu . Obnova Domu Janka Jesenského. Žiadosť o 
dotáciu bola schválená, prebieha realizácia projektu s ukončením do januára 2019. 
Zásobník projektových zámerov TSK je základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu TSK. 
Zásobník je otvorený dokument, ktorý bude každoročne aktualizovaný podľa potrieb v 
nadväznosti na prípravu rozpočtu TSK. 
Prítomní členovia komisie nemali otázky k predkladanému materiálu. Predsedníčka 
komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:7, proti:0, zdržali sa:0. 
Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK schváliť. 
 
 
K bodu 7: 
Ing. Máčeková odovzdala slovo Ing. Bírošíkovej, ktorá predstavila materiál „Návrh na 
uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A 
Slovenská republika - Česká republika“. predkladáme na schválenie návrh Dohody o 
spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – 
Česká republika medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym 
krajom, Trnavským samosprávnym krajom, Jihomoravským krajom, Moravskoslezským 
krajom, Jihomoravským centrom pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. k pripravovanému 
projektu „Rozvoj dovedností žáků v přirodovědních a technických oborech“. Projekt je 
zameraný na rozšírenie povedomia o moderných a inovatívnych metódach výuky 
prírodovedných a technických odborov a ich implementácie do bežného vyučovania na 
stredných školách, prípadne na druhom stupni základných škôl a na podporu záujmu o 
štúdium technických odborov a prírodných vied. 
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:7, proti:0, 
zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK 
schváliť. 
 
K bodu 8: 
Mgr. Baláž oboznámil členov komisie s obsahom materiálu  „Návrh na schválenie 
Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja“ Informoval členov komisie, že Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
schválilo svojím uznesením číslo 11/2014 zo dňa 31. 03. 2014 Rokovací poriadok 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. V uvedenom Rokovacom poriadku 
znie Článok 3 Prvé zasadnutie zastupiteľstva, bod 7. nasledovne: „Zastupiteľstvo na 
začiatku prvého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení 
rozhoduje hlasovaním.“ Takto formulované ustanovenie Rokovacieho poriadku je 
nevykonateľné, nakoľko novozvolení poslanci Zastupiteľstva TSK majú prerokovať a 
schváliť program prvého zasadnutia ešte pred zložením sľubu poslanca, a z uvedeného 
dôvodu sa navrhuje zrušiť bez náhrady. Navrhuje sa doplnenie Článku 8 Rokovacieho 
poriadku, navrhuje sa pridať bod Diskusia tak, aby sa vytvoril priestor pre poslancov 
zastupiteľstva na prednesenie tém, ktoré neboli predmetom rokovania zastupiteľstva a 
ani súčasťou interpelácie poslancov. V Rokovacom poriadku taktiež znie Článok 10 
Vystúpenie ďalších osôb  na zasadnutí zastupiteľstva, bod 2. nasledovne: „V prípade, že 
požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva riaditeľ právnickej osoby 
zriadenej alebo založených TSK, prípadne ďalší subjekt, občan, rozhodne o tom 
zastupiteľstvo hlasovaním.“ V uvedenom bode sa navrhuje zmena znenia Rokovacieho 
poriadku, kde sa spresňujú podmienky vystúpení iných osôb. Z dôvodu zjednotenia 
vyššie uvedeného znenia Rokovacieho poriadku s Článkom 9, bod 10, písm. e) 
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa navrhuje zmena znenia 
Rokovacieho poriadku v Článku 13, bod 15., písm. e) nasledovne: „v sume 
zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný 
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funkcionár poruší povinnosti podľa Čl. 4 ústavného zákona.“ Taktiež sa dopĺňa 
ustanovenie o ochrane osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom  pohybe  týchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  
(„GDPR")  a v zmysle zákona  č.  18/2018  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov  v platnom  
znení. Na základe vyššie uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 11/2014 zo dňa 31. 03. 2014, v intenciách 
zmien uvedených vyššie. Účinnosť dodatku sa navrhuje od 01.12.2018. 
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:7, proti:0, 
zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK 
schváliť. 
 
K bodu 9: 
V rámci bodu Rôzne sa p. Hvizdák opýtal na odpredaj priestorov na SOŠ I. Krasku   
v Púchove. Ing. Ozimová informovala že v rámci plánovaného projektu sa bude riešiť 
priestorové usporiadanie školy, TSK má v pláne odkúpiť budovu internátu od univerzity, 
kde bude prebiehať vyučovací proces SOŠ sklárska a SOŠ I. Krasku. Priestory, ktoré 
budú nevyužité pre TSK, budú predmetom predaja.   
 
 
K bodu 10:  
Zasadnutie komisie ukončila  predsedníčka  komisie, ktorá poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a konštruktívne prerokovanie jednotlivých pracovných materiálov. 
 
 
 
 
 
         Ing. Zuzana Máčeková, v.r. 

                    predsedníčka 
              Komisie regionálneho rozvoja    

               a cestovného ruchu 
 

 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 15.11.2018  
Zapísala: Ing. Šarlota Nováková, tajomníčka komisie RRaCR 


