
Z á p i s n i c a  

z ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 13. 11. 2017 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m – podľa pozvánky: 

 

1. Otvorenie slávnostného ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného 

   Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 

2. Informácia predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho samospráv-  

   neho kraja o výsledku  volieb  do orgánov TSK. 

   Odovzdanie osvedčení o zvolení za predsedu TSK a poslancov  

   Zastupiteľstva TSK. 

3. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Trenčianskeho samospráv-  

   neho kraja. 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK. 

5. Vystúpenie  predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

6. Príhovory hostí.  

7. Schválenie overovateľov a zapisovateľa.   

8. Schválenie návrhu na uznesenie. 

9. Záver. 

 

 

R o k o v a n i e: 

 

1. Otvorenie slávnostného ustanovujúceho zasadnutia  

   novozvoleného Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja (TSK).                  

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

       Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do sály postupne      

   novozvolení poslanci zastupiteľstva, riaditeľ Úradu TSK Mgr.  

   Michal Žitňanský, LL.M., predseda Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja Ing. Jaroslav Baška, predsedníčka Volebnej komisie TSK  

   Ing. Marta Šajbidorová, riaditeľ Pracoviska Štatistického  

   úradu v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš, hlavný kontrolór TSK Ing.  

   Richard Horváth, a zaujali svoje miesta v sále.  

   Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky. 

   Slávnostnú báseň predniesla p. Viera Slivová, zamestnankyňa 

   Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.  

   p. predseda: - poďakoval za prednes básne.  

    

        Na úvod srdečne privítal pozvaných hostí, poslancov   

   NR SR - Mgr. Renátu Kaščákovú, Mgr. Dušana Bublavého, Ing.  

   Milana Panáčka. Pán Bublavý a Panáček sú zároveň aj novozvo-  

   lenými poslancami Zastupiteľstva TSK. Taktiež privítal pred- 

   sedníčku Volebnej komisie (VK) TSK Ing. Martu Šajbidorovú,  

   riaditeľa Pracoviska Štatistického úradu v Trenčíne Ing.  

   Pavla Arpáša. Ďalej privítal zástupcov krajských úradov 

   a regionálnych inštitúcií, pôsobiacich v Trenčianskom kraji,  

   primátorov miest nášho kraja, vedúcich zamestnancov Úradu  

   TSK, osobitne riaditeľa Úradu TSK a hlavného kontrolóra TSK,  
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   zástupcov oznamovacích prostriedkov a všetkých prítomných.   

   Osobitne privítal novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.  

   Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je zo 47 poslancov  

   prítomných 45 poslancov, čím je zasadnutie uznášaniasa  

   schopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu.  

   Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci Ing. Máčeková  

   a p. Halabrín, ktorí zložia sľub na nasledujúcom zasadnutí  

   zastupiteľstva. 

   Pred zložením sľubu predsedu a poslancov Zastupiteľstva TSK  

   požiadal predsedníčku VK TSK Ing. Šajbidorovú o podanie  

   informácie o výsledkoch volieb do Zastupiteľstva TSK.  

 

 

2. Informácia predsedu Volebnej komisie Trenčianskeho   

   samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov TSK.   

   Predkladala: Ing. Marta Šajbidorová – predsedníčka VK TSK  

  

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Ing. Šajbidorová: - predniesla zápisnicu VK TSK o výsledku  

   volieb do orgánov samosprávneho kraja, konaných 4. novembra  

   2017. Volebná komisia zistila výsledky:  

   Počet volebných obvodov: 9 

   Počet volebných komisií: 9 

   Počet voličov, zapísaných v zozname voličov:   493 851 

   Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 129 996 

   Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:         129 940 

   Počet platných hlasovacích lístkov,  

   odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:       127 103 

   Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:               47 

   Počet zvolených poslancov:                          47 

   Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných  

   pre voľby predsedu samosprávneho kraja:        125 652 

   Na post predsedu bolo 7 kandidátov,  

   na posty poslancov bolo 275 kandidátov.   

   Ďalej predniesla výsledky podľa volebných obvodov: 

    

   Volebný obvod č. 1 - Bánovce nad Bebravou 

1. Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ - nezávislý kandidát, počet platných  
                            hlasov 3425, dnes ospravedlnená 

2. PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ - nezávislý kandidát, 2692 
3. Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD. – Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 2422 

 

   Volebný obvod č. 2 - Ilava 

1. Ing. Peter MARUŠINEC - Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 4068 
2. MUDr. Viliam CÍBIK, Ph.D. - nezávislý kandidát, 3963 
3. Ing. Juraj HORT - nezávislý kandidát, 3737 
4. Mgr. Eva BOČINCOVÁ – nezávislý kandidát, 3522 
5. Ing. Pavol BAGIN – Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 3440 
 

   Volebný obvod č. 3 - Myjava  

   1. Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ - nezávislý kandidát, 2213 

   2. Pavel HALABRÍN– nezávislý kandidát, 2113, dnes ospravedlnený 
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   Volebný obvod č. 4 - Nové Mesto nad Váhom   

   1. Ing. Jozef TRSTENSKÝ - Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 4518 

   2. Mgr. Dušan BUBLAVÝ- Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 4048 

   3. doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc. – nezávislý kandidát, 3920 

   4. Ing. Anna HALINÁROVÁ - Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 3395 

   5. JUDr. Vladimír FRAŇO, LL.M.-Smer-SD,SNS, Most-Híd,SZ, 3041 

 

   Volebný obvod č. 5 - Partizánske  

  1. doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD. - nezávislý kandidát, 7353 

  2. Erich DVONČ - nezávislý kandidát, 3401 

  3. Ing. Iveta RANDZIAKOVÁ - Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 3365 

   4. Tomáš MERAŠICKÝ–SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,Zmena zdola,DÚ,2694 

  

   Volebný obvod č. 6 - Považská Bystrica      

  1. doc.PhDr.PaedDr.Karol JANAS,PhD.-Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ,5317 

  2. František MATUŠÍK - nezávislý kandidát, 5147 

  3. MUDr. Igor STEINER - Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ, 4910 

  4. Ing. Viera ZBORANOVÁ - nezávislý kandidát, 3080 

  5. Mgr. Juraj SMATANA–SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,Zmena zdola,DÚ,3043 

  

   Volebný obvod č. 7 - Prievidza   

    1. PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ-SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,ZZ,DÚ,5996 

    2. JUDr. Ing. Jozef STOPKA, PhD.-Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ, 5780 

    3. MUDr. Ladislav PROCHÁZKA - nezávislý kandidát, 5744 

    4. MUDr. Mohamed HEMZA - Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ, 5626 

    5. Ing. Richard TAKÁČ - Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ, 5625 

    6. RNDr. Viera BEŇOVÁ - nezávislý kandidát, 5605 

    7. MUDr. Mária ŠRAMKOVÁ, PhD. - nezávislý kandidát, 5115 

    8. Mgr. Michal ĎUREJE, PhD. - nezávislý kandidát, 5083 

    9. MUDr. Peter OULEHLE-SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,Zmena zdola,DÚ,4923 

   10. Ing. Miroslav ŽIAK-SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,Zmena zdola,DÚ,4473 

   11. PhDr. František TÁM - Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ, 4400 

 

   Volebný obvod č. 8 - Púchov  

   1. Mgr. Rastislav HENEK - nezávislý kandidát, 3514 

   2. Ing. Milan PANÁČEK - Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ, 2395 

   3. Roman HVIZDÁK - nezávislý kandidát, 2294 

 

   Volebný obvod č. 9 - Trenčín  

   1. Bc. Tomáš VAŇO - nezávislý kandidát, 5189 

   2. PhDr. Štefan ŠKULTÉTY - nezávislý kandidát, 5090 

   3. Ing. Miloš MIČEGA - nezávislý kandidát, 5081 

   4. MUDr. Peter DAŇO-SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,Zmena zdola,DÚ,4769 

   5. Bc. Eduard FILO-SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,Zmena zdola,DÚ, 4740 

   6. Ing. Ladislav MATEJKA - SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,ZZ,DÚ, 4415 

   7. doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD.-Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ,4328 

   8. MVDr. Stanislav SVATIK - nezávislý kandidát, 4298 

   9. Ing. Juraj MALÁŇ-SaS,oľano,KDH,OKS,Nova,Zmena zdola,DÚ,4272. 
 

   Celkovo bolo zvolených 11 žien a 36 mužov.  

   Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvolený     

   Ing. Jaroslav Baška - Smer-SD,SNS,Most-Híd,SZ, počet platných  

   hlasov 62 807.  
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   Na záver zablahoželala všetkým zvoleným poslancom a popriala  

   veľa úspechov pri výkone ich mandátu.  

   p. predseda: - poďakoval za prednesenú správu. 

 

 

3. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Trenčianskeho  

   samosprávneho kraja. 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.  

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

           

   p. predseda: - na úvod tohto slávnostného aktu odovzdal slovo  

   moderátorke PhDr. Eve Frývaldskej.     

   PhDr. Frývaldská: - jednou z prvoradých povinností novozvole-  

   ného predsedu samosprávneho kraja, ktorú upravuje zákon č.  

   302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskor- 

   ších predpisov - je zložiť sľub na ustanovujúcom zasadnutí  

   zastupiteľstva. Tento akt ho zaväzuje konať pri výkone funk-  

   cie predsedu tak, ako to vyžadujú záujmy občanov Trenčianske- 

   ho samosprávneho kraja. Odmietnutie sľubu, alebo sľub s výhra-  

   dou znamená zánik mandátu.  

   Ako prvý zloží sľub novozvolený predseda TSK. Slávnostný akt  

   bude prebiehať nasledovne:  

   Novozvolený predseda prevezme od predsedníčky VK TSK  

   osvedčenie o zvolení za predsedu TSK. Novozvolený predseda  

   prečíta znenie sľubu a zloží sľub do rúk predsedníčky VK TSK,  

   pričom vysloví slovo „sľubujem“. Následne podpíše znenie  

   sľubu a zapíše sa do kroniky.  

   Požiadala predsedníčku Volebnej komisie TSK Ing. Šajbidorovú 

   o odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému predsedovi  

   TSK Ing. Jaroslavovi Baškovi, a následne poslancom  

   zastupiteľstva.  

   p. predseda - prečítal znenie sľubu:  

   „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť  

   svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja,  

   dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,  

   zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri  

   výkone svojej funkcie predsedu ich budem uplatňovať podľa  

   svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

        Následne podaním ruky predsedníčke VK TSK povie  

   „sľubujem“. Podpíše znenie sľubu a zapíše sa do kroniky.  

   Predsedníčka VK TSK Ing. Šajbidorová dekoruje novozvoleného     

   predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, a odovzdáva mu insígnie  

   TSK – reťaz, pečať a štandardu.  
    

   Rovnako aj novozvolení poslanci sa ujímajú svojej funkcie až  

   po zložení sľubu. Novozvolení poslanci skladajú sľub do rúk  

   predsedu TSK Ing. Bašku. Pri slávnostnom akte bude vyzvaný  

   každý poslanec menom v abecednom poradí, podľa poradia  

   volebných obvodov, prevezme si osvedčenie o zvolení za  

   poslanca Zastupiteľstva TSK od predsedníčky VK TSK. Podaním  

   ruky novozvolenému predsedovi TSK Ing. Baškovi zloží sľub  

   a povie: „sľubujem“. Následne podpíše listinu so znením sľubu  

   a zapíše sa do kroniky. Za všetkých poslancov prečíta znenie  

   sľubu PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná:  
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   „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť  

   svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja,  

   dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,  

   zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri 

   výkone svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa  

   svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

   Následne Ing. Šajbidorová, predsedníčka VK TSK odovzdala  

   osvedčenia o zvolení novozvoleným poslancom zastupiteľstva, 

   ktorí zložili sľub do rúk predsedu TSK, podpísali znenie  

   sľubu a zapísali sa do kroniky TSK v tomto poradi: 

 

   1. Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD. 

   2. Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ – neprítomná, zloží sľub dodatočne 

      na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva, 

   3. PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ 

 

   Volebný obvod č. 2 - Ilava  

   1. Ing. Pavol BAGIN 

   2. Mgr. Eva BOČINCOVÁ 

   3. MUDr. Viliam CÍBIK, Ph.D. 

   4. Ing. Juraj HORT 

   5. Ing. Peter MARUŠINEC  

 

   Volebný obvod č. 3 – Myjava 

   1. Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ 

   2. Pavel HALABRÍN – neprítomný, zloží sľub dodatočne 

      na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva, 

 

   Volebný obvod č. 4 - Nové Mesto nad Váhom   

   1. doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc. 

   2. Mgr. Dušan BUBLAVÝ 

   3. JUDr. Vladimír FRAŇO, LL.M. 

   4. Ing. Anna HALINÁROVÁ 

   5. Ing. Jozef TRSTENSKÝ 

 

   Volebný obvod č. 5 - Partizánske  

   1. doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD. 

   2. Erich DVONČ 

   3. Tomáš MERAŠICKÝ 

   4. Ing. Iveta RANDZIAKOVÁ 

  

   Volebný obvod č. 6 - Považská Bystrica      

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

   2. František MATUŠÍK 

   3. Mgr. Juraj SMATANA 

   4. MUDr. Igor STEINER 

   5. Ing. Viera ZBORANOVÁ 

 

   Volebný obvod č. 7 - Prievidza       

   1. RNDr. Viera BEŇOVÁ 

   2. Mgr. Michal ĎUREJE, PhD.  

   3. MUDr. Mohamed HEMZA  

   4. MUDr. Peter OULEHLE 
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   5. PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ 

   6. MUDr. Ladislav PROCHÁZKA 

   7. JUDr. Ing. Jozef STOPKA, PhD. 

   8. MUDr. Mária ŠRAMKOVÁ, PhD.   

   9. Ing. Richard TAKÁČ 

  10. PhDr. František TÁM 

  11. Ing. Miroslav ŽIAK  

 

  Volebný obvod č. 8 - Púchov       

  1. Mgr. Rastislav HENEK 

  2. Roman HVIZDÁK 

  3. Ing. Milan PANÁČEK 

  

  Volebný obvod č. 9 - Trenčín  

  1. MUDr. Peter DAŇO 

  2. Bc. Eduard FILO  

  3. doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD. 

  4. Ing. Juraj MALÁŇ 

  5. Ing. Ladislav MATEJKA 

  6. Ing. Miloš MIČEGA 

  7. MVDr. Stanislav SVATIK 

  8. PhDr. Štefan ŠKULTÉTY 

  9. Bc. Tomáš VAŇO 

 

  PhDr. Frývaldská: - zablahoželala všetkým novozvoleným   

  poslancom, poďakovala predsedníčke VK TSK a následne odovzdala  

  slovo predsedovi TSK Ing. Baškovi.  

 

 

5. Vystúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

   p. predseda: - predniesol slávnostný príhovor. Na úvod  

   zablahoželal všetkým novozvoleným poslancom Zastupiteľstva  

   TSK a vyjadril presvedčenie, že nájdeme vždy spoločnú reč,  

   aby sa náš kraj v najbližších rokoch posunul ďalej.  

   Poďakoval všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili na voľbách  

   4.11.2017, a dali hlasy poslancom i predsedovi TSK.  

   Vo voľbách sa zúčastnilo o 9% viac voličov ako pred 4 rokmi,  

   kedy mal kraj najnižšiu účasť. Verí, že po 5 rokoch bude  

   účasť ešte vyššia, keď budú spojené voľby do VUC s voľbami  

   do samosprávy miest a obcí. Poďakoval za vyše 19 tis. hlasov,  

   ktoré získal naviac ako v predošlých voľbách, čo je zásluhou  

   jeho práce, kolegov i bývalého zastupiteľstva. Poďakoval aj  

   zamestnancom Úradu TSK, ktorí mu boli nápomocní počas 4 rokov  

   i celému zastupiteľstvu. Želá si, aby úrad pod vedením p.  

   riaditeľa Žitňanského aj naďalej takto napredoval ďalších  

   5 rokov. Zo 47 poslancov zastupiteľstva je 18 nových, čo je 

   viac ako 1/3. Ste tu zvolení starostovia, primátori, poslanci  

   NR SR, zastupiteľstiev miest a obcí v našom kraji, riaditelia  

   škôl, učitelia, lekári, preto verí, že zastupiteľstvo bude  

   dobre fungovať, nakoľko ho tvoria vzdelaní ľudia. Požiadal  

   poslancov, aby sme zahodili svoje politické trička a venovali  

   sa úlohám a kompetenciám TSK. Naďalej chce spolupracovať 
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   so všetkými poslancami, zamestnancami Úradu TSK i organizá- 

   ciami v Trenčianskom kraji. Naďalej sa bude stretávať  

   s občanmi, či už priamo na úrade, alebo pri návštevách  

   po kraji, tak ako tomu bolo doteraz. Ponúka pokračovanie  

   projektov, ktoré sme doteraz uskutočnili, napr. vďaka projek- 

   tu Hrdina remesla a podpisom memoránd o spolupráci so zamest- 

   návateľmi v kraji, sme lídrom v systéme duálneho vzdelávania.  

   Chceme pokračovať aj v projekte Zelená župa, ktorého podpro- 

   jekt Zelené oči sa veľmi dobre osvedčil. Chceme pokračovať  

   v projekte Otvorená samospráva - po 4 rokoch sa náš kraj  

   dostal na prvú pozíciu v hodnotení Transparency International 

   Slovensko, a máme návrhy ako toto percento ešte zvýšiť.  

   Chceme pokračovať v budovaní cyklotrás, v týchto dňoch  

   získame na prvú časť Vážskej cyklotrasy stavebné povolenie.  

   Projekt by mal byť v priebehu 5 rokov dokončený, sporný je  

   len úsek Milochov-Pov. Bystrica, kde prebieha modernizácia  

   železničnej trate na 160 km rýchlosť. Na prípravu projektu  

   Hornonitrianskej cyklomagistrály máme prostriedky v budúcom  

   rozpočte. Budúcich 5 rokov nebude len o investíciách, aj keď  

   ich potrebujú naše stredné školy, 3 nemocnice v našej zriaďo- 

   vateľskej pôsobnosti, centrá sociálnych služieb, cesty II.  

   a III. triedy, a bude samozrejmosťou investovať ešte viac.  

   Viac sa budeme venovať net workingu, spájať ľudí, inštitúcie,      

   zvyšovať kvalitu našich zariadení v ZP TSK. Máme 2 veľké  

   výzvy - zdravotníctvo a rekonštrukcie ciest II. a III.  

   triedy, zameriame sa na zvyšovanie kvality našich stredných 

   škôl a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našich 3  

   nemocniciach. V sociálnej oblasti chceme financovať dvoch  

   neverejných poskytovateľov, ktorí prinášajú nové sociálne  

   služby, angažovať sa v projekte deinštitucionalizácie s CSS  

   Adamovské Kochanovce, a rozšíriť na CSS Lúč v Pruskom. 

   Chceme sa zapojiť do výzvy na výstavbu Centra kultúrno- 

   kreatívneho priemyslu. Výzvou pre nás je aj zvyšovanie platov  

   u nízkopríjmových zamestnancov – v ZSS, v jedálňach a na SC  

   TSK, začali sme so zvyšovaním platov nad rámec vyššej kolek- 

   tívnej zmluvy. Zvýšenie je pripravené v rozpočte, je to však  

   vecou Zastupiteľstva TSK. Isté veci ale TSK nepohne sám,  

   preto bude dôležitá spolupráca s vládou SR a Európskou  

   komisiou - v projekte pomoci hornej Nitre a postupného pre- 

   chodu z ťažby uhlia. Budeme žiadať o opravu panelovej cesty  

   I/9, podľa prísľubu Ministerstva dopravy by sa malo s rekon- 

   štrukciou cesty začať koncom budúceho resp. začiatkom roku 

   2019. Spoločne s vládou budeme pokračovať pri príprave a vý-  

   stavbe rýchlostnej cesty R2 (Považie-horná Nitra), R6 (Púchov  

   –Zlín) a R8 (obchvat Partizánske na Nitru). Na najbližších 5 

   rokov ponúka prácu, prácu a prácu. Ale aj spoluprácu s pos- 

   lancami a inštitúciami v kraji, ktoré ju potrebujú. Nakoľko  

   treba sfunkčniť zastupiteľstvo, na nasledujúcom zasadnutí si  

   zvolíte zloženie komisií. Slová - otvorene, zodpovedne,  

   moderne sme aj prácou naplnili. Občania ocenia výsledky  

   práce, preto vyzval k spoločným rozhovorom, bez hádok.  

   Na záver vyjadril úprimné blahoželanie všetkým, ktorí rovnako  

   dostali prepožičaný mandát na 5 rokov od obyvateľov kraja,  

   a teší sa na dobrú a plodnú spoluprácu.  
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6. Príhovory hostí.           

 

   Mgr. Renáta Kaščáková, poslankyňa NR SR: – zablahoželala  

   všetkým k získaniu dostatočného počtu hlasov pre zvolenie do  

   funkcií. Nové tváre sú nádejou pre aspekt konštruktívnej  

   opozičnej práce, ktorá je soľou demokracie, doteraz absento- 

   vala a opozícia mlčala. Kraj stojí pred veľkými výzvami –  

   transformácia baníckeho regiónu hornej Nitry, a jeho obyva-  

   telia sa pýtajú, aká bude ich budúcnosť. Mladí ľudia nevedia,  

   či zostať alebo odísť do zahraničia. Ľudia čakajú na zlepše- 

   nie v zdravotníctve, neistota je aj v soc. službách, ktoré  

   neprinášajú potrebnú starostlivosť. Kraj zatiaľ nepriniesol  

   skutočné zelené riešenia, ktoré by šetrili životné prostredie. 

   Chýbajú riešenia, ktoré by motivovali presadnúť z áut do ve- 

   rejnej dopravy, ktorou sa vozí stále menej ľudí, za rastúcich  

   nákladov. Stav ciest sa neustále zhoršuje. Ďalšou výzvou je  

   nevyčerpaných 120 mil. eur z eurofondov, a otázne je, či ich  

   do roku 2022 dokážeme len minúť, alebo využiť na zmysluplné  

   riešenia, a či eurofondy vieme použiť tak, aby sme ich raz  

   nemuseli EÚ vracať. Toto sú nesplnené domáce úlohy, ktorých   

   vyriešenie občania očakávajú. Z tohto miesta vyslala signál  

   vyše 31 tis. voličom, ktorí jej dali hlas a dôveru, a ktorých 

   ubezpečila, že nepoľaví v úsilí poukazovať na to, čo v našom  

   kraji nefunguje, a čo by mohlo byť lepšie. Naďalej bude ako  

   poslankyňa NR SR pozorne v ich mene sledovať a komentovať  

   prácu Trenčianskeho kraja v budúcnosti. Bude pripravovať  

   a navrhovať riešenia, pre ktoré získava spojencov. Treba však  

   rešpektovať výsledky volieb. Popriala všetkým veľa zdaru, aby  

   ste nesklamali voličov, ktorí uverili vašim sľubom. Bude  

   rovnako ako oni očakávať výsledky po 5 rokoch. Najväčšia  

   výzva, pred ktorou stojí náš kraj i spoločnosť, je morálna.  

   Ing. Šajbidorová: - konštatovala, že voľby v našom kraji pre-  

   behli dôveryhodne v súlade so zákonom č. 180/2014, za čo po- 

   ďakovala všetkým zúčastneným. V kraji sme mali 5900 volebných  

   okrskov, čo je veľa práce a ľudí. Požiadala starostov a pri- 

   mátorov, aby tlmočili týmto ľuďom poďakovanie. Celý volebný  

   deň sme chodili na kontroly, volebné tímy v okrskoch boli  

   pripravené. Poďakovala aj Štatistickému úradu, pretože ubudlo  

   veľa práce, čo urýchlilo a sprehľadnilo zber výsledkov. Veľká  

   vďaka všetkým. 

   Ing. Arpáš: - voľbami do orgánov samosprávnych krajov 4.11.  

   2017 bolo zvolené už piate Zastupiteľstvo TSK. V roku 2001,  

   kedy bolo zvolené prvé zastupiteľstvo, mal Trenčiansky kraj  

   608 344 obyvateľov. V tomto roku má náš kraj 587 814 obyvate- 

   ľov, čo je za 16 rokov pokles o 20 530 obyvateľov. Do zoznamu  

   voličov v 276 obciach a 646 okrskoch bolo zapísaných 493 851  

   oprávnených voličov, a na hlasovaní sa zúčastnilo 129 996  

   voličov, čo je 26,3% účasť vo voľbách. Spracovanie výsledkov  

   pre 9 obvodných a 1 krajskú volebnú komisiu zabezpečovalo 131  

   pracovníkov odborných sumarizačných útvarov pomocou výpočto- 

   vej techniky a integrovaného volebného informačného systému. 

   Možnosť elektronickej zápisnice využilo 127 obcí a 165  

   okrskov. Prvým bol okrsok č. 10 z Myjavy o 22.23 h, posledným  

   okrsok č. 2 z Hornej Súče. Po 1.00 h bola podpísaná prvá  
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   obvodná zápisnica v Bánovciach nad Bebravou a na Myjave, pos- 

   ledná o 3.45 h v Prievidzi. Priebežné výsledky na portáli  

   volbysr.sk, boli z dôvodu neskoršieho ukončenia hlasovania  

   v 9 okrskoch volebného obvodu č. 9 TSK, zverejňované od 23.15  

   h priebežne, do vytvorenia poslednej – zápisnice VK TSK,  

   ktorá bola podpísaná o 5.26 h, a potvrdila výsledky hlasova- 

   nia vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - zvolenie  

   predsedu TSK, 47 poslancov a ich náhradníkov. Úprimne zabla- 

   hoželal všetkým ku zvoleniu a poprial veľa úspechov pri správ-  

   nom rozhodovaní v prospech TSK a jeho občanov.  

   Ing. Lipiansky, predseda JDS: - v mene predsedníčky KO JDS  

   p. Prokešovej poďakoval za pozvanie na dnešné zasadnutie. 

   Mnohé tváre nám 4 roky nezištne pomáhali. Seniorská agenda  

   neznesie politické tričká, všetkým želá, aby sa s dobrým  

   pocitom dožili seniorského veku. Poďakoval TSK, p. Baškovi  

   a poslancom za uplynulé 4 roky a želá si, aby sme nadviazali  

   na všetko pozitívne a urobili pre našich seniorov ešte viac 

   ako doteraz. Zablahoželal ku zvoleniu a ocenil múdre slová  

   pána predsedu – práca, práca, práca je východiskom. 

   Ing. Gramata, riaditeľ UPSVaR v TN: - poďakoval p. predsedovi  

   a poslancom za spoluprácu v uplynulom období. Vyjadril túžbu  

   naďalej spolupracovať s TSK, mestami, obcami a organizáciami,  

   aby náš kraj bol najviacej sa rozvíjajúcim krajom v rámci  

   Slovenska, nízka miera nezamestnanosti je aj vďaka pochopeniu  

   TSK, o potrebne ústretovosti zamestnávateľom a investorov  

   v kraji, Trenčiansky okres má 2,6% nezamestnanosť, čo je  

   veľká výzva, aby sme zabezpečili kvalifikovanú pracovnú silu  

   a vyhli sa lacnej pracovnej sile zo zahraničia. Vyjadril  

   poďakovanie a presvedčenie o ďalšej spolupráci, napr.  

   v duálnom vzdelávaní, Job Fórach a iných aktivitách v rámci  

   TSK.  

   Ing. Tvrdá, riaditeľka Soc. poisťovne v TN: - v mene svojom  

   i zamestnancov pracoviska v Trenčíne i v N. Meste nad Váhom  

   zablahoželala k výsledku vo voľbách. Spolupráca s TSK je na vý- 

   bornej úrovni. Čakajú nás zmeny v novele zákona o soc.poistení.  

   Teší sa na spoluprácu a celému TSK zaželala v ďalšom 5 ročnom  

   období veľa správnych rozhodnutí v prospech občanov nášho  

   kraja. 

   p. predseda: - na záver poďakoval všetkým za prednesené  

   príhovory a úprimné slová blahoželaní.  

 

 

7. Schválenie overovateľov a zapisovateľa.     

8. Schválenie návrhu na uznesenie.___        

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

   p. predseda: - za overovateľov zápisnice z dnešného  

   zasadnutia navrhol: 
 

   I.  overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ  

   II. overovateľ: Ing. Pavol BAGIN.  

   Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr. Annu  

   Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK. 
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        Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli  

   za skrutátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora 

   Jánošková.      

 

        Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 40 poslancov,  

   čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Predniesol návrh  

   na uznesenie s 3 hlasovaniami.  

 

       Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA, 8-NEHLASOVALI,  

   Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13.11.2017 preroko-  

   valo a  A) v z a l o  na  v e d o m i e -  

   1. Informáciu predsedníčky Volebnej komisie TSK o výsledku  

      volieb do orgánov TSK. 

   2. Vystúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   K uvedenému bolo prijaté       

 

       U z n e s e n i e  číslo 1/2017 

      (viď uznesenie č. 1/A/2017) 

 

       Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA, 8-NEHLASOVALI,  

   Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13. 11. 2017 prero-  

   kovalo a B) s k o n š t a t o v a l o, že – 

   1. novozvolený predseda TSK Ing. Jaroslav BAŠKA zložil  

      zákonom predpísaný sľub, 

   2. novozvolení poslanci Zastupiteľstva TSK zložili zákonom 

      predpísaný sľub: 

 

   Volebný obvod č. 1 - Bánovce nad Bebravou 

   1. Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.  

   2. PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ 

 

   Volebný obvod č. 2 - Ilava 

1. Ing. Pavol BAGIN 
2. Mgr. Eva BOČINCOVÁ 
3. MUDr. Viliam CÍBIK, Ph.D. 
4. Ing. Juraj HORT 
5. Ing. Peter MARUŠINEC  

 

   Volebný obvod č. 3 - Myjava  

   1. Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ 

 

   Volebný obvod č. 4 - Nové Mesto nad Váhom   

   1. doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc. 

   2. Mgr. Dušan BUBLAVÝ 

   3. JUDr. Vladimír FRAŇO, LL.M. 

   4. Ing. Anna HALINÁROVÁ 

   5. Ing. Jozef TRSTENSKÝ 

 

   Volebný obvod č. 5 - Partizánske  

   1. doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD. 

   2. Erich DVONČ 

   3. Tomáš MERAŠICKÝ 

   4. Ing. Iveta RANDZIAKOVÁ 
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   Volebný obvod č. 6 - Považská Bystrica      

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

   2. František MATUŠÍK 

   3. Mgr. Juraj SMATANA 

   4. MUDr. Igor STEINER 

   5. Ing. Viera ZBORANOVÁ 

 

   Volebný obvod č. 7 - Prievidza       

   1. RNDr. Viera BEŇOVÁ 

   2. Mgr. Michal ĎUREJE, PhD.  

   3. MUDr. Mohamed HEMZA  

   4. MUDr. Peter OULEHLE 

   5. PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ 

   6. MUDr. Ladislav PROCHÁZKA 

   7. JUDr. Ing. Jozef STOPKA, PhD. 

   8. MUDr. Mária ŠRAMKOVÁ, PhD.   

   9. Ing. Richard TAKÁČ 

  10. PhDr. František TÁM 

  11. Ing. Miroslav ŽIAK  

 

  Volebný obvod č. 8 - Púchov       

  1. Mgr. Rastislav HENEK 

  2. Roman HVIZDÁK 

  3. Ing. Milan PANÁČEK 

 

  Volebný obvod č. 9 - Trenčín  

  1. MUDr. Peter DAŇO 

  2. Bc. Eduard FILO  

  3. doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD. 

  4. Ing. Juraj MALÁŇ 

  5. Ing. Ladislav MATEJKA 

  6. Ing. Miloš MIČEGA 

  7. MVDr. Stanislav SVATIK 

  8. PhDr. Štefan ŠKULTÉTY 

  9. Bc. Tomáš VAŇO. 

 

  K uvedenému bolo prijaté     

       U z n e s e n i e  číslo 1/2017 

      (viď uznesenie č. 1/B/2017) 

 

 

       Na základe výsledku hlasovania č. 3: 39-ZA, 8-NEHLASOVALI,  

  Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 13.11.2017 preroko-  

  valo a C)  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

  z dnešného rokovania: 

       I.  overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ  

       II. overovateľ: Ing. Pavol BAGIN.  

      

  K uvedenému bolo prijaté     

       U z n e s e n i e  číslo 1/2017 

      (viď uznesenie č. 1/C/2017) 
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9. Záver.             

 

   p. predseda: - na záver poprial poslancom veľa úspechov pri  

   výkone mandátu počas 5 rokov už 5. volebného obdobia rokov  

   2017-2022.  

   Druhé zasadnutie zastupiteľstva, zvolané v zmysle Rokovacieho  

   poriadku, sa uskutoční v pondelok, 20.11.2017 o 13.00 h, ku  

   zriadeniu komisií. Pozvánka Vám bola zaslaná písomne v lehote  

   určenej Rokovacím poriadkom zastupiteľstva.  

   Tento rok je plánované aj tretie zasadnutie zastupiteľstva  

   11.12.2017.  

   Po čaši bude k dispozícii pre poslancov po celý deň.  

   Nových poslancov informoval, že majú zákonnú povinnosť  

   do 30 dní od zloženia sľubu podať majetkové priznanie  

   v zmysle zákona 357/2004, čl. 7, ods. 1,  

   a následne, všetci poslanci sú povinní podať kompletné  

   majetkové priznanie za rok 2017 v zmysle uvedeného zákona 

   do 31.3.2018.  

   Majetkové priznanie treba odovzdať v zalepenej obálke  

   s označením „Komisia na ochranu verejného záujmu“. Gestorom  

   komisie je hlavný kontrolór TSK, ktorému treba majetkové  

   priznania doručiť.  

   Poďakoval za úspešný priebeh ustanovujúceho zastupiteľstva, 

   dvaja neprítomní poslanci zložia sľub budúci pondelok.  

 

        Na záver všetkých srdečne pozval na spoločnú čašu vína,  

   s hudobným sprievodom Harmonikovej akadémie zo Soblahova, čím  

   dnešné slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva TSK ukončil.  

 

 

 

Trenčín,  24.11.2017 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

I.  overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ, v.r. 

 

 

II. overovateľ: Ing. Pavol BAGIN, v.r.  

 

 

Mgr. Michal ŽITŇANSKÝ, LL.M., v.r. 

 

 

 

 

 

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

                                            predseda                                                        

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 


