Z á p i s n i c a
zo VII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 14. 5. 2018

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m

podľa pozvánky:

Slávnostná časť:
Udelenie ocenenia - Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2017.
Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK
Pracovná časť:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na V. a VI.
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
2018.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover.riad.odd.právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - Bývalá škola v prírode Patrovec, k.ú. Veľká
Hradná.
b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno - bývalé
stredisko brannej výchovy, Nitrianske Rudno.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Bojnice
v prospech spoločnosti DUKE, s.r.o..
d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja
nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 222/6
k.ú. Rakoľuby.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 5922/100 k.ú. Považská Bystrica
v prospech Mesta Považská Bystrica.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 6102/3 a na pozemku registra "C" parc.
č. 6102/87 k.ú. Považská Bystrica v prospech Mesta Považská
Bystrica.
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" parc. č. 3700/5 a parc. č. 3700/39 k.ú.
Považská Bystrica v prospech Mesta Považská Bystrica.
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h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 6102/3 a na pozemkoch registra "C"
parc. č. 6102/85, 6102/87 k.ú. Považská Bystrica v prospech
Mesta Považská Bystrica.
5. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2017 zmluvným dopravcom.
Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. odboru dopravy
6. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2017.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho
kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja za rok 2017.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2018 – 2020 (1. zmena).
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,
Púchov,
so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
9.

Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o dotáciu.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca odboru reg.rozvoja
a) Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok
2018.
b) Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji.

10. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.
polrok 2018.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
12. Záver.

R o k o v a n i e:
Slávnostná časť:
Udelenie ocenenia - Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2017.
_
Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK
Dnešné VII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných
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a oboznámil s priebehom dnešného rokovania, ktoré sa začne
slávnostnou časťou, v rámci ktorej budú po prvý krát v histórii
TSK odovzdané verejné ocenenia – Ceny TSK v zmysle Štatútu TSK,
vybrané osobitnou komisiu TSK. Zároveň odovzdal slovo Ing.
Mazánovej.
Úvodnou skladbou tria umelcov Komorného orchestra mesta
Trenčín začala slávnostná časť odovzdávania verejných ocenení
TSK, po ktorej predniesla báseň Ing. Mazánová.
V druhej polovici roku 2016 schválilo Zastupiteľstvo TSK
Štatút TSK, ktorý definuje udeľovanie verejných uznaní
osobnostiam kraja - Cenou predsedu TSK a Cenou TSK. V danom
kalendárnom
roku
sa
spravidla
udeľujú
tri
Ceny
TSK.
Z predložených 32 návrhov na ocenenie jednotlivcov a 2
pre kolektívy Komisia pre udeľovanie Ceny TSK rozhodla udeliť
ocenenie za rok 2017 mimoriadne 4 laureátom - 3 jednotlivcom
a 1 kolektívu, tento návrh bol schválený Z TSK 26. marca 2018.
Na slávnostnom akte odovzdávania ocenení boli prítomní:
predseda TSK Jaroslav Baška, podpredsedovia TSK Jozef Trstenský a Jozef Božik, predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK
Richard Takáč a členka komisie a zároveň poslankyňa Z TSK
Zuzana Máčeková.
Cena TSK je verejným ocenením občanov SR, ako aj cudzích
štátnych príslušníkov, jednotlivcov a kolektívov, za ich
dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj TSK a mimoriadne
významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Samotná cena reprezentuje
umelecké stvárnenie dominanty stredného Považia a ikony
krajského mesta Trenčín - Trenčianskeho hradu na skalnom
brale. Vrstvenie skla symbolizuje umiestnenie hradu na skalnom
masíve nad riekou Váh, ktorá preteká naprieč celým Trenčianskym krajom. Trenčiansky hrad má byť zároveň zosobnením
kultúrneho bohatstva a historického dedičstva regiónu, vďaka
ktorému je TSK známy aj ako kraj hradov a zámkov. Cenu TSK
vyrobila SOŠ sklárska v Lednických Rovniach v limitovanej
edícii určenej na ocenenie výnimočných osobností spojených
s TSK.
Ako prvej bola odovzdaná Cena TSK pani Márii Jane
Jablonskej, za celoživotné dielo a výnimočné a dlhoročné
pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej organizácie Únie
žien Slovenska v Trenčíne.
Rodáčka zo Svätého Jakuba žije od roku 1958 v Trenčíne.
Pôsobila
ako
pedagogička
slovenského
jazyka,
literatúry
a telocviku na viacerých stredných školách v krajskom meste,
napr. Stredná zdravotnícka škola i Gymnázium Ľudovíta Štúra.
Študentom vštepovala najmä lásku k Slovensku. Podieľala sa
na tvorbe viacerých učebníc. V roku 1997 jej bola udelená
medaila sv. Gorazda za významný podiel na rozvoji výchovy,
osvety, miestnej a regionálnej kultúry, záujmového vzdelávania, umeleckej tvorby a interpretácie, ochrane, šírení
a prezentácii národného a kresťanského kultúrneho dedičstva
v SR i v zahraničí. Dodnes chodí pani Jablonská prednášať
na semináre Akadémie tretieho veku v Trenčíne, kde medzi
seniormi šíri pozitívnu energiu a stará sa o ich duchovnú
kondíciu. Je tiež zakladajúcou členkou Jednoty dôchodcov
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v Trenčíne, v ktorej pôsobí dodnes. S dušou pedagóga je
spojená aj duša umelca – básnika. Pani Jablonská vydala
niekoľko básnických zbierok, je členkou Spolku slovenských
spisovateľov. Ako predsedníčka Krajskej pobočky Únie žien
Slovenska sa snaží o kultivovanie kultúrneho života v meste
i v kraji. Na ocenenie odporučila pani Jablonskú Ľudmila
Závadská, krajská podpredsedníčka Únie žien Slovenska a bývalí
študenti p. Jablonskej.
Verejné uznanie - Cenu TSK navrhla Komisia pre udeľovanie
ocenení udeliť aj pánovi Michalovi Dobiašovi, za mimoriadny
prínos v oblasti reprezentácie regiónu Prievidza.
Prievidzský poslanec Michal Dobiaš sa narodil v roku 1977
v Handlovej, okres Prievidza. Dobrovoľné aktivity, s ktorými
začal po skončení stredoškolského štúdia, mu vyniesli bohaté
skúsenosti v oblasti riadenia a práce s deťmi a mládežou. Plne
ich zužitkoval pri tvorbe Koncepcie práce s deťmi a mládežou
v meste Prievidza a príprave mnohých iných dokumentov, ako ich
autor. Od roku 2006 až dodnes je členom Rady pre deti a mládež
ako poradného orgánu ministra školstva Slovenskej republiky.
Aktívne
spolupracoval
s
Odborom
komunikačnej
stratégie
a vzdelávania Úradu vlády SR pri kampani pred vstupom SR
do EÚ, či realizácii Komunikačnej stratégie pred vstupom SR
do NATO. Za druhú spomínanú aktivitu si rodák z Handlovej
vyslúžil striebornú plaketu Ministerstva zahraničných vecí SR.
Neúnavná práca pána Dobiaša na zveľaďovaní a zviditeľňovaní
regiónu hornej Nitry i TSK vyústila okrem iného aj do vzniku
občianskeho združenia „Spolu sme Prievidza“. K jeho založeniu
ho inšpiroval život v meste Prievidza a snaha zlepšiť kvalitu
života jeho obyvateľov. Návrh na ocenenie pána Michala Dobiaša
TSK predložila poslankyňa Z TSK a riaditeľka Gymnázia V. B.
Nedožerského v Prievidzi PaedDr. Eleonóra Porubcová.
Po prevzatí ocenenia sa pán Michal Dobiaš zapísal do kroniky
TSK.
Za mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby si
verejné uznanie TSK prevzal aj rodák z Trenčianskej Teplej –
Dobrej, obdivuhodný človek, básnik a prozaik – Rudolf Dobiáš,
narodený v roku 1934 v Dobrej pri Trenčíne. V súčasnej
slovenskej literatúre má výnimočné postavenie – tak svojím
životom, ako aj témami svojich kníh. Ako čerstvého maturanta
na Gymnáziu v Trenčíne ho v roku 1953 zatkli a neskôr odsúdili
na 18 rokov väzenia za protištátnu činnosť. Sedem rokov
strávil v tzv. nápravných zariadeniach – pracovných táboroch
na Jáchymovsku a v uránových baniach.
Jeho prvé literárne texty sú spojené s tvorbou pre deti
a rozhlasovými hrami pre deti a mládež, ktorými sa dostal
do povedomia poslucháčov v 70-tych a najmä 80-tych rokoch. Je
autorom viac ako 30 rozprávkových hier. V roku 1975 získal
ocenenie za svoju prvú prozaickú zbierku poviedok „Veľké biele
vtáky“ a od roku 1976 pôsobil ako profesionálny spisovateľ.
Rudolf Dobiáš sa písaniu kníh začal venovať až v roku 1989.
V nich
stvárnil
vlastnú
väzenskú
a gulagovskú
skúsenosť
a príbehy ľudí, ktorí sa rovnako ako on stali obeťami
komunistického režimu. Vo svojej tvorbe priniesol obrazy
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politicky motivovaného násilia a tragických osudov ľudí jeho
generácie. Pracoval ako redaktor Slovenského denníka. Pôsobil
v Konfederácii politických väzňov ako redaktor dvojmesačníka
Naše svedectvo, bol členom v rozhlasových a televíznych radách
a v Rade SR pre vysielanie a retransmisiu. V januári 2014
Rudolfovi
Dobiášovi
udelil
vtedajší
prezident
SR
Ivan
Gašparovič Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne celoživotné
úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských
slobôd. Návrh na ocenenie Rudolfa Dobiáša TSK predložila
Daniela Čižmárová, riaditeľka Považského osvetového strediska
v Považskej Bystrici.
Po prevzatí ocenenia sa pán Rudolf Dobiáš zapísal do kroniky
TSK.
Mimoriadne bola štvrtá Cena TSK odovzdaná kolektívu
Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou
(NsP) v Považskej Bystrici, za výnimočné zásluhy v oblasti
darcovstva krvi v považskobystrickom regióne, pod vedením pani
Marty Kaveckej.
Hematologicko-transfúzne oddelenie NsP v Považskej Bystrici si
začiatkom roka 2017 pripomenulo významné výročie – 30. rokov
od svojho vzniku. Presne toľko času uplynulo odvtedy, čo prvý
darca
venoval
vzácnu
a nenahraditeľnú
ľudskú
tekutinu
na výrobu transfúzie práve na tomto oddelení. Odvtedy prešlo
oddelenie mnohými zmenami, pribudlo nové moderné technické
vybavenie a pod šikovnými rukami zdravotníckeho personálu sa
vystriedalo viac ako 90 tisíc darcov. Pre prvých darcov
otvorilo hematologicko-transfúzne oddelenie svoje brány presne
13. januára 1987. V tento deň darovalo svoju krv sedem
zdravotníkov a 29 pracovníkov Považských strojární. Vďaka
vytvoreniu
hematologicko-transfúzneho
oddelenia
už
viac
nemuseli darcovia z Považskej Bystrice a blízkeho okolia
za týmto účelom dochádzať do Ilavy. Vtedajšou primárkou
oddelenia bola Oľga Grznárová. Všetky zmeny, ktorými počas 30
rokov
existencie
oddelenie
prešlo,
realizoval
kolektív
zdravotníckeho
personálu.
Tak
ako
sa
menilo
technické
vybavenie, menil sa aj kolektív pracovníkov. Spoločne však
svojou odbornosťou a zodpovedným prístupom k práci každodenne
pomáhajú pri záchrane ľudských životov. K vykonávaniu svojho
povolania pristupujú s nadšením a ochotou, za čo si zaslúžia
uznanie nás všetkých. V súčasnosti pracuje Hematologickotransfúzne oddelenie NsP v Považskej Bystrici pod vedením
primárky Marty Kaveckej. Návrh na ocenenie Hematologickotransfúzneho oddelenia NsP v Považskej Bystrici TSK predložila
zástupkyňa
novinárskej
obce
z Považskej
Bystrice
Miluša
Kollárová.
Spolu s cenou bola oceneným odovzdaná kytica kvetov,
dekrét a upomienkové darčeky.
Všetci ocenení sa zároveň podpísali do kroniky TSK a spoločné
foto im bude pripomínať tento slávnostný deň.
Po slávnostnom akte odovzdávania ocenení sa za všetkých
ocenených prihovorila pani Marta Kavecká.
p. Kavecká: - vyjadrila úprimné poďakovanie za udelené
ocenenie ich práce, ktoré si kolektív veľmi váži, a za celú
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éru existencie dostáva po prvý krát. To nie je práca jedného
človeka, preto poďakovala všetkým predchodcom, ktorí pracovali
na Hematologicko-transfúznom oddelení, poďakovala každému
darcovi, ktorý prišiel na ich oddelenie, i všetkým, ktorí sa
pričinili o udelenie ocenenia, ktoré bude povzbudením do ich
ďalšej práce.
Ing. Mazánová: - požiadala predsedu TSK pána Bašku o príhovor.
p. predseda: - udelenie Ceny TSK je po prvý krát v histórii
TSK. Návrh prišiel v minulom volebnom období od p. poslanca
Bielika, aby aj zastupiteľstvo udelilo ocenenie, a následne
sme doplnili Štatút kraja o Cenu TSK, ktorú schvaľuje
zastupiteľstvo. Prvá a zatiaľ jediná Cena predsedu bola
udelená prof. Hričovskému. Dnes sme ocenili 3 osobnosti a 1
kolektív na pôde TSK, dnešné nominácie si zaslúžia ocenenie
a verí, že zastupiteľstvo bude pokračovať v započatej tradícii.
Zablahoželal ešte raz všetkým oceneným a poďakoval za ich
prínos pre Trenčiansky samosprávny kraj.
Ing. Mazánová: - na záver poďakovala za slovo pánovi predsedovi
TSK i triu Komorného orchestra mesta Trenčín za slávnostnú
atmosféru pri udeľovaní verejných uznaní. Bulletin s krátkymi
medailónikmi ocenených si každý z vás našiel na svojom mieste,
spolu s knižnými publikáciami, ktoré pri tejto príležitosti
venoval jeden z dnešných ocenených, pán Michal Dobiaš.
Informáciou, že návrhy na verejné uznania TSK za rok 2018
možno predkladať do konca septembra tohto roku na TSK, bola
slávnostná časť zasadnutia ukončená.
p. predseda: - poďakoval Ing. Mazánovej za úspešné zvládnutie
dnešného zhromaždenia.
Pracovná časť:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Druhú - pracovnú časť dnešného VII. zasadnutia
Zastupiteľstva TSK otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav
Baška. Dnešné rokovanie je zároveň štvrtým zasadnutím v tomto
roku, vo volebnom období 2017-2022, a pre verejnosť je vysielané on-line na webovom sídle TSK, kde sú zverejnené aj záznamy z predošlých rokovaní.
Oznámil overenie zápisnice zo VI. zasadnutia Z TSK 12.4.
2018, ktorá bude zverejnená na webovej stránke TSK.
Skonštatoval, že z celkového počtu 47 poslancov bolo v úvode
rokovania podľa prezenčnej listiny prítomných 41 poslancov,
čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred
ospravedlnili poslanci: PaedDr. Porubcová, Roman Hvizdák,
RNDr. Beňová, MUDr. Šramková, PhD., Mgr. Abramovičová,
p. Halabrín.
O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní
zaslanou pozvánkou, ktorá bola pre verejnosť vopred zverejnená na webovej stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej Knižnici poslancov. Materiály boli taktiež sprístup-
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nené v intranetovej Knižnici poslancov a na webovej stránke
TSK, a boli vopred prerokované na zasadnutiach komisií
pri Z TSK a Rade predsedov komisií.
Za overovateľov zápisnice z dnešného VII. zasadnutia
boli navrhnutí: I. overovateľ: Ing. Viera Zboranová
II. overovateľ: Bc. Tomáš Vaňo.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov,
čím bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.5. 2018
prerokovalo a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice
podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 75/2018/A)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Lenka Kukučková.
p. predseda: - informoval o dnešnej dohode s poslaneckými
klubmi. Minulý týždeň prišla na TSK Petícia zo ZO Odborového
zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR
pri HN baniach, a.s. a z HN baní zamestnanecká, a.s. Nováky,
s názvom Petícia na zachovanie ťažby uhlia na hornej Nitre.
Na dnešné zasadnutie prišli aj zástupcovia petičiarov
a baníci. Po dohode s poslaneckými klubmi nebude Petícia
prerokovaná dnes, ani VZN, ale ako minule, bude zvolané
osobitné rokovanie k došlej petícii a k súvisiacim materiálom –
Územný plán a VZN TSK k tomuto materiálu. Petícia obsahuje 1319
písomných podpisových hárkov s 11.408 podpismi, dnes bolo
doručených ďalších 620 podpisov, a ďalšia časť je elektronická
petícia, ktorá stále prebieha. Rovnako ako pri predošlej
petícii sme body vypustili z programu a prerokovali
na osobitnom zasadnutí. Termín zasadnutia dohodneme vopred
s poslaneckými klubmi, a bude včas zverejnený.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o program VII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK podľa pozvánky. K obom výsledkom hlasovaní bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 75/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - privítal p. Beňovú na zasadnutí.

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na V. a VI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing Horváth: - na marcovom zasadnutí Z TSK 26.3.2018 bolo
prijatých 26 uznesení, bez ukladacieho charakteru.
Na aprílovom zasadnutí Z TSK 12.4.2018 boli prijaté 3
uznesenia bez ukladacej povinnosti. V platnosti zostávajú
uznesenia týkajúce sa prebytočného majetku.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 37-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14. mája
2018 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu
z kontroly plnenia uznesení prijatých na V. a VI. zasadnutí
Zastupiteľstva TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 76/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december
2018.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - v zmysle zákona o samosprávnych krajoch je
povinnosťou hlavného kontrolóra polročne predložiť návrh
Plánu činnosti ÚHK TSK. Naše organizácie budeme navštevovať
každé 3 roky. V pláne sú možné jeho úpravy, bol vopred zverejnený a neboli podané žiadne pripomienky.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 37-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14. mája
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o Plán kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 2018, v prijatom
U z n e s e n í číslo 77/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – pover.riad.odd.právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - Bývalá škola v prírode Patrovec, k.ú. Veľká
Hradná.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - uvedený majetok bol vyhlásený za prebytočný
zastupiteľstvom v roku 2015, odvtedy bolo niekoľko
obchodných verejných súťaží (OVS), posledná súťaž bola
v mesiacoch február-marec 2018, cenovú ponuku predložil 1
záujemca, ktorá bola vyhodnotená komisiou ako úspešná.
Keďže ide o kultúrnu pamiatku, ponúkli sme odpredaj
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Ministerstvu kultúry SR, ktoré však neprejavilo záujem
o kúpu nehnuteľnosti, nakoľko prišla zamietavá odpoveď.
p. predseda: - ide o objekty bývalej školy v prírode
Patrovec, kde pozemky nie sú TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 34-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14. mája
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o prevod uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku TSK (stavby a príslušenstvo) v obci Veľká Hradná, na základe vyhodnotenia cenových
ponúk v rámci predaja OVS uchádzačovi – kupujúcemu Ing.
Branislavovi Moškovi, Bratislava, za kúpnu cenu v podiele
1/1-ina. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 78/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
b) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno - bývalé
stredisko brannej výchovy, Nitrianske Rudno.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o bývalé stredisko brannej výchovy.
Uvedený majetok bol vyhlásený za prebytočný Z TSK v januári
2018, v mesiaci február-marec prebehla OVS, v ktorej boli
doručené na TSK 3 ponuky. Súťaž prebehla v elektronickej
aukcii, úspešným uchádzačom sa stal Ing. Matúš Haronik,
ktorý splnil všetky podmienky OVS, preto navrhujeme odpredaj
tomuto uchádzačovi.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 35-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK (stavba a pozemky) v obci Nitrianske Rudno, na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci
predaja OVS a výsledku elektronickej aukcie víťaznému uchádzačovi – kupujúcemu Ing. Matúšovi Haronikovi, Prievidza, za vysúťaženú cenu v elektronickej aukcií v podiele 1/1-ina.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 79/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Bojnice
v prospech spoločnosti DUKE, s.r.o..
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - DUKE, s.r.o. je stavebníkom polyfunkčného
objektu Duke Bojnice, kde vybudovaním kanalizácie zasiahol
do pozemku TSK, a v zmysle znaleckého posudku navrhujeme
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jednorazovú náhradu za zriadené vecné bremeno, ktorú uhradí
stavebník – DUKE, s.r.o.. vypracovanie geometrického plánu
i znaleckého pozemku zabezpečila na vlastné náklady uvedená
spoločnosť.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 33-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena
v celkovom rozsahu 29 m2 (inžinierske siete) – v prospech
oprávneného z vecného bremena, ktorým je DUKE, s.r.o.,
Prievidza, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného
bremena, ktorým je TSK, strpieť na pozemku právo uloženia
inžinierskych sietí na časovo neobmedzenú dobu - za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena
prevodom na účet povinného z vecného bremena do 30-tich
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného
bremena. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 80/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja
nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 222/6
k.ú. Rakoľuby.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom predmetného pozemku, na ktorom stavebník - ZaRea Invest, s.r.o. v rámci stavby IBV Vila
park Rakoľuby vybudoval miestnu komunikáciu a chodník, novovytvorený pozemok sa zastavaním stal prebytočným a správca
súhlasí s jeho usporiadaním v prospech žiadateľa. Prevod
navrhujeme v zmysle zákona a Zásad hospodárenia s majetkom
TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018
prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti uvedeného nehnuteľného majetku TSK (pozemku) v správe SC TSK,
Trenčín, v obci Kočovce, a zároveň s ch v á l i l o prevod
uvedeného majetku TSK, ako prevod pozemkov zastavaných
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa - kupujúcemu ZaRea
Invest, s.r.o., Kočovce, do výlučného vlastníctva v podiele
1/1. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 81/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 5922/100 k.ú. Považská Bystrica
v prospech Mesta Považská Bystrica.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - na základe žiadosti Národnej diaľničnej
spoločnosti (NDS), Bratislava, predložil návrh na zriadenie
vecného bremena v prospech mesta Pov. Bystrica, ktorá
v rámci zrealizovaného objektu (preložka verej. osvetlenia
stavby diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer) zasiahla do pozemku
TSK. Navrhnutá jednorazová odplata v zmysle znaleckého
posudku bude v prospech mesta Pov. Bystrica, ktorú uhradí
investor – NDS.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena,
ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena –
TSK, strpieť na pozemku v obci Považská Bystrica, umiestnenie
zariadení uvedenej stavby na dobu neurčitú, v prospech tretej
osoby (oprávneného z vecného bremena, ktorým je Mesto Pov.
Bystrica) - za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí investor –
NDS, a.s., Bratislava. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 82/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 6102/3 a na pozemku registra "C" parc.
č. 6102/87 k.ú. Považská Bystrica v prospech Mesta Považská
Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlom bode.
Žiadateľ - NDS vykonala rekonštrukciu verej. osvetlenia
v meste Pov. Bystrica, v rámci stavby diaľnice D1 SverepecVrtižer, čím zasiahla do pozemku TSK. Hodnota jednorazovej
odplaty je v zmysle znaleckého posudku, a túto uhradí
investor, v prospech oprávneného z vec. bremena, ktorým je
mesto Pov. Bystrica.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 36-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena,
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena – TSK,
strpieť na pozemkoch v obci Pov. Bystrica, umiestnenie
zariadení uvedenej stavby na dobu neurčitú, v prospech
tretej osoby (oprávneného z vecného bremena, ktorým je Mesto
Pov. Bystrica) - za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí investor
– NDS, a.s., Bratislava. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 83/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

12
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" parc. č. 3700/5 a parc. č. 3700/39 k.ú.
Považská Bystrica v prospech Mesta Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlých 2 bodoch
- preložku verej. osvetlenia pri čerpacej stanici PHM Esso
v rámci stavby diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer, čím NDS, a.s.
Bratislava zasiahla do pozemkov TSK. Hodnota jednorazovej
odplaty je v zmysle znaleckého posudku, ktorú uhradí
investor, v prospech oprávneného z vec. bremena, ktorým je
mesto Pov. Bystrica.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 36-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena,
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena – TSK,
strpieť na pozemkoch v obci Pov. Bystrica, umiestnenie
zariadení uvedenej stavby na dobu neurčitú, v prospech
tretej osoby (oprávneného z vecného bremena, ktorým je Mesto
Pov. Bystrica) - za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí investor
– NDS, a.s., Bratislava. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 84/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 6102/3 a na pozemkoch registra "C"
parc. č. 6102/85, 6102/87 k.ú. Považská Bystrica v prospech
Mesta Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlých 3
bodoch – preložku verejného osvetlenia v meste Pov.
Bystrica v rámci stavby diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer, čím
NDS, a.s. Bratislava zasiahla do pozemkov TSK. Hodnota
jednorazovej odplaty je v zmysle znaleckého posudku, ktorú
uhradí investor, v prospech oprávneného z vec. bremena,
ktorým je mesto Pov. Bystrica.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 38-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena,
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena – TSK,
strpieť na pozemkoch v obci Pov. Bystrica, umiestnenie
zariadení uvedenej stavby na dobu neurčitú, v prospech
tretej osoby (oprávneného z vecného bremena, ktorým je Mesto
Pov. Bystrica) - za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí investor
– NDS, a.s., Bratislava. K uvedenému bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 85/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2017 zmluvným dopravcom.
_
Predkladal: Mgr. Radovan Hladký – pover.riad. odboru dopravy
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Hladký: - skomentoval predložený materiál. Na území TSK
realizujú služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave dvaja dopravcovia – SAD Trenčín a SAD Prievidza.
Preukázaná strata z poskytovania uvedených služieb za rok
2017 je vo výške – u SAD Prievidza 7 756 574,- eur a u SAD
Trenčín 13 289 987,- eur. Zohľadnením poskytnutých preddavkov
vrátane finančného vyrovnania za I. a II. štvrťrok 2017 predstavuje výška neuhradenej náhrady preukázanej straty ako
doplatok pre SAD Prievidza a. s. vo výške 1 084 101,00 eur
a SAD Trenčín, a. s. vo výške 1 593 887,00 eur.
Výšku nedoplatku ovplyvňujú najmä náklady na PHM, odpisy,
opravy a udržiavanie, na mzdy a odvody vodičov, nižšie
plnenie tržieb z cestovného, pokles prepravených osôb, úbytok
tržieb z titulu poskytovania zliav v prímestskej doprave.
Zo strany TSK boli realizované viaceré opatrenia na zníženie
nákladových položiek zmluvných dopravcov a pre zvýšenie počtu
prepravených osôb a pravidelnými kontrolami vykazovaných EON,
na základe ktorých bola znížená výška EON u SAD Trenčín
o 9 000,- eur a u SAD Prievidza o 155,- eur. Pre zabezpečenie
efektívnosti vynaložených prostriedkov TSK pristúpil aj
k výberu externého auditu, ktorý vykonala spoločnosť Interaudit Trenčín v apríli overenie EON a výnosov za rok 2017,
a podľa výsledkov audítu je preukázaná výška straty v súlade
s predloženou informatívnou správou.
PhDr. Škultéty: - TSK venuje pozornosť stabilizácii počtu
prepravených osôb skvalitňovaním poskytovaných služieb.
V roku 2016 bolo konštatované, že plnenie tržieb z cestovného
v porovnaní s predpokladom je pokles o 1,061 mil., pokles
prepravovaných osôb v porovnaní s predpokladom o 997 tis.,
za rok 2017 je nižšie plnenie tržieb v porovnaní s predpokladom o 1,27 mil. a počet prepravených osôb klesol o 1 830
tis.. Z objektívnych dôvodov počet osôb klesá, ale vždy
uvádzame predpoklad, a zníženie okolo 1 mil.. Spýtal sa, ako
to plánujeme, keď každoročne sa to opakuje.
Spýtal sa na graf č. 4 - výnosy za rok 2017 a výnosy za rok
2016, v roku 2016 bol príspevok 58,35 za rok 2017 tiež 58,35,
tržby z cestovného za rok 2017 sú 41,12 a za rok 2016 rovnako
41,12. Ďalšie výnosy za rok 2017 sú uvedené 0,53 a za rok
2016 tiež 0,53 - či sú rovnaké čísla zhoda náhod.
Spýtal sa, ako sa prejavilo zriadenie spoločného dopravného
územia mesta Trenčín, a využívanie autobusov prímest. dopravy
v rámci mesta a či to je model aj pre ďalšie mestá.
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p. predseda: - zodpovedal prvú otázku. Nevieme to presne
naplánovať, rozkladáme financie do dvoch rokov, stratu
platíme v ďalšom roku. Je čo zlepšovať pri plánovaní,
a v príprave rozpočtu na budúci rok pre SAD sa treba na to
zamerať.
Mgr. Hladký: - ku spoločnej preprave sme mali viaceré
rokovania, predkladali sme aj dodatok k zmluve. Autobusy sa
nerušili, ani prímestské ani MHD. Efekt je zatiaľ pozitívny,
ľudia môžu viac využívať autobusy, celkovo stúpol počet
prepravených osôb, v júli a auguste budeme opätovne rokovať
so SAD k spôsobu vyrovnania úhrad v tomto režime. Ku grafu
si preverí skutočnosť.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 32-ZA, 1-SA
ZDRžAL HLASOVANIA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.2018 prerokovalo a v z a l o
na v e d o m i e predloženú Informatívnu Správu o náhrade
preukázanej straty za rok 2017 zmluvným dopravcom, a zároveň
s c h v á l i l o úhradu neuhradenej náhrady preukázanej
straty za rok 2017 zmluvným dopravcom v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 86/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2017.
_
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - skomentovala predložený materiál, ktorý
vyjadruje výsledky hospodárenia TSK za sledované obdobie.
K 31.12.2017 bol bežný rozpočet prebytkový v sume
23.690.445,98 eur, bežné príjmy boli plnené vo výške
136.360.770,55, čo predstavuje 101,32 % z rozpočtovanej
sumy. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 112 670 261,57
eur, čo je 97,37% z rozpočtovanej sumy. Kapitálový rozpočet
bol schodkový v sume 23.860.342,72 eur, príjmy dosiahli
sumu 1.314.105,41 eur, čo predstavuje 3,28% z rozpočtovanej
sumy. Kapitálové výdavky boli vo výške 25.174.448,13 eur,
a 29,91% z rozpočtovanej sumy. Po usporiadaní finančných
operácií bol zostatok finančných prostriedkov prebytok
vo výške 23.042.768,21 eur, ktorý bude použitý na tvorbu
rezervného a peňažného fondu. Súčasťou Záverečného účtu je
aj programový rozpočet TSK a tabuľková časť. Účtovná
závierka bola overená nezávislou audítorkou spoločnosťou.
Materiál bol vopred zverejnený a prerokovaný vo všetkých
komisiách Z TSK, ktoré odporučili jeho schválenie bez
výhrad. Doteraz neboli podané žiadne pripomienky. Požiadala
o schválenie záverečného účtu s výrokom - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
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Na základe výsledku hlasovania č. 14: 38-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.05.
2018 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2017 a s ch v ál i l o predložený Záverečný účet TSK za rok 2017 s výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 87/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho
kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja za rok 2017.
_
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
TSK. Materiál už tradične hodnotí ako vysoko preukazný,
vo verejnej diskusii neboli podané pripomienky. Kladne
hodnotil zníženie počtu rozpočtových opatrení. Ocenil snahu
vedenia TSK venovať pozornosť rokovaniam so SAD určením
osobitných komisií menovaných predsedom TSK. Čerpanie
kapitálových výdavkov sa málokedy podarilo prekročiť nad
50%. Podieľa sa na tom metodika štátu (k získaniu prostriedkov z eurofondov), aj zákon o VO. Kladne hodnotil likviditu
ako ukazovateľ fin. zdravia, ktorá preukazuje schopnosť TSK
platiť si svoje záväzky. Splátky úverov boli v zmysle platnej
zmluvy. Skonštatoval, že návrh Záverečného účtu TSK obsahuje
všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona, bol riadne zverejnený, preto odporučil jeho schválenie bez výhrad.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 38-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14. mája
2018 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 2017, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 88/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2018 – 2020 (1. zmena).
_
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Ing. Ozimová: - dôvodom pre spracovanie materiálu bolo zapracovanie investičných akcií, začatých v roku 2017, pre ich
dokončenie, taktiež priaznivý výsledok hospodárenia TSK a legislatívna zmena novelou zákona o rozpočt. pravidlách verej.
správy. Predniesla navrhované zmeny vo výdavkovej časti
bežného a kapitálového rozpočtu v oblasti - dopravy, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania, soc. zabezpečenia, Úradu TSK.
Po zmene rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový v čiastke
16.134.521,- eur, kapitálový rozpočet bude schodkový v sume
38.478.109,- eur, zostatkom fin. operácií bude prebytok
22.343.888,- eur. Schodok kap. rozpočtu je krytý prebytkom
bežného rozpočtu. Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách
Z TSK, ktoré odporučili materiál schváliť. Po jeho zverejnení
neboli dodnes podané žiadne pripomienky.
PhDr. Škultéty: - má 2 otázky – Kap. výdavky-bod 8. Rekreácie
a kultúrne náboženstvo, kde je projekt budovania Kultúrnokreatívneho priemyslu, čo súvisí s našou žiadosťou o Okruhový
dom armády, kde je navýšenie na obstaranie budovy na tento
projekt. Spýtal sa, či už máme takú budovu, ako bola obstarávaná, navrhol z hľadiska transparentnosti pri kúpe nehnuteľnosti, aby k tomu vznikla komisia, príp. aby sa tým viac
zaoberala Komisia finančná.
- realizácia projektu Hokejová akadémia – zriadená komisia sa
zaoberala len investíciou, ale nevieme, z čoho bude projekt
financovaný. SZĽH, ktorý má podpísané memorandum s krajom aj
obcami vyhlasuje záujem, ale projekty skôr stoja, spýtal sa
ako bude financovaná stavba hokej. haly a ako bude riešená
jej prevádzka, správa areálu. Odpovede by mohli byť súčasťou
určitej štúdie udržateľnosti pri príprave projektu, plánuje sa
aj súkromný projekt výstavby hokejovej haly.
p. predseda: - žiaľ MO SR nám objekt ODA nedá, list spolu
s prijatým uznesením bol poslaný p. ministrovi, trvajú na pôvodnom zamietavom stanovisku, budeme sa zaujímať o iné
priestory. Výzva už mala byť vypísaná. Štúdia vám bude predstavená, bolo by dobre, ak budú aj poslanci členmi projektovej
rady Kult.-kreatívneho centra. Do kraja by malo prísť asi 20
mil. eur, do výzvy by sa možno dalo viac % súkrom. kapitálu.
K hokejovej akadémii - SZĽH má ako prvé podpísané memorandum
s TSK, objem financií na výstavbu nie je rozhodnutý, chceme
to financovať z rozpočtu TSK a štátu, SZĽH bude prispievať
na fungovanie, nie je to konkurencia Dukly, ale pre výchovu
nadaných stredoškolákov, kofinancovanie prevádzky bude
zo strany SZĽH.
Mgr. Ďureje, PhD.: - ocenil navýšenie fin. prostriedkov
na CSS Domino PD, financie smerujú na rekonštrukciu izieb,
ráta sa s vypracovaním PD na rekonštrukciu budovy, prichádza
k transformácii Krízového strediska zo zákona a potom môže
slúžiť ako špecializované zariadenie pre deti po skončení ZŠ.
Zmena rozpočtu ráta s tým, že o deti bude postarané.
p. predseda: - zariadenie získalo štatút Centra včasnej intervencie pre deti do 7 rokov. Služba krízového strediska, ktorá
končí, bude transformovaná na inú, z rozpočtu TSK.
Ing. Mičega: - má aj interpeláciu, ale poukázal na presun
fin. prostriedkov na opravy ciest II. a III. triedy, cez 800
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tis. eur. Pán Horváth skonštatoval, že z dôvodu VO sa financie nedokážu vyčerpať, nie vždy je to vinou zákona o VO.
U ciest si to spôsobujeme aj sami. TSK obstaráva rekonštrukcie
ciest v balíku v rôznych okresoch. Ak dôjde v procese VO
k námietke, stáva sa, že sa zablokujú všetky akcie. Ak by to
nebolo v jednom balíku, ale na jednotlivý projekt, zdržania by
neboli. Napr. cesta III. triedy J. Berku v Trenčíne, do 50
tis., obstaráva sa už druhý rok a financie sa presúvajú.
Požiadal vysvetliť dôvody kumulovaných obstarávaní, navrhol
neobstarávať v jednom balíku za kraj a nájsť iný spôsob.
p. predseda: - nechá to na odborníkov na VO, spýtame sa
na UVO, v akom stave je súťaž.
Ing. Mičega: - nemôže sa jednať o rozdelenie predmetu
zákazky, kde je spracovaná PD a cesty spolu nesúvisia. Ľudia
nechápu proces a výsledkom sú neurobené cesty.
p. predseda: - na bežné opravy nie je PD.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - nadviazal na postavenie hokejovej
akadémie v rámci TSK, pôjde o unikátny projekt v SR za pomoci
SZĽH, s cieľom spojiť šport s kvalitným vzdelaním. Je pripravená transformácia športového gymnázia na nový typ školy.
Diskutovali sme to s radou odborníkov, musíme zmeniť tréningovú prípravu. Bude to súčasťou stredoškolského kampusu
v časti Trenčína - Zámostí. Podporuje projekt. K budovaniu
KKC pre dizajn treba počkať na výzvu SO, celý proces sa diskutuje, sú tu projektové rady a komisie. Ako predseda fin.
komisie vytvorí priestor na prerokovanie v komisii, je tam 12
členov, naposledy sme končili 4, pozval aj ostatných poslancov na zasadnutie.
p. predseda: - zaviedli sme projektové riadenie na župe,
za členov môžu byť doplnení aj poslanci. K areálu Zámostie takýto komplex nemá každé krajské mesto (internát pre 700
žiakov, 5 škôl, športoviská, nová športová hala - je už
záujem COP o jej využitie na volejbal).
PhDr. Škultéty: - na p. Habánika. Nerozporuje unikátny projekt, ale upozorňuje, že dnes ideme dávať fin. prostriedky
na projekt a nemáme financie na stavbu haly. Nevieme ako to
budeme financovať. V prešovskom SK to financoval súkromný
sektor, župa a úrad vlády, čo my nemáme.
p. predseda: - súhlasil, ale treba mať štúdiu, potom budeme
hľadať zdroje financovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 38-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018
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 2018 – 2020
(1. zmena)“ a s ch v á l i l o Zmenu Rozpočtu TSK na roky
2018-2020 (1. zmena), k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 89/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,
Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - škola požiadala TSK o doplnenie ZL o športovú triedu, na základe záujmu žiakov i rodičov, vzhľadom
na dobrú spoluprácu s mestom Púchov - o zabezpečovanie športovej prípravy žiakov v športove triede - volejbal, plávanie,
tenis, bedminton, od 1.6.2018.
Mgr. Henek, primátor mesta Púchov: - požiadal o podporu hlasovania, je veľmi dobrá spolupráca so školou, aby mali talenty kde pokračovať.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 32-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o Dodatok č. 5 k Zriaďovacej
listine SOŠ obchodu a služieb, Púchov, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 90/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9.

Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o dotáciu.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
a) Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok
2018.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – Ing. Lamačková je dnes v mojom zastúpení
na Úrade podpredsedu vlády, na zasadnutí k Akčnému plánu
transformácie hornej Nitry. O dotáciu sme žiadali aj
vlani, chceme požiadať o rekonštrukciu 6 telocviční
na našich stredných školách, ide o kap. výdavky, požiadal
o podporu hlasovania, zajtra je posledný termín, k čomu
treba uznesenie.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 31-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.5.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o spolufinancovanie
žiadosti o poskytnutie dotácie MŠ SR na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 vo výške minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt v zmysle výzvy. Celková výška spolu-
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účasti TSK predstavuje čiastku 160 994,82 EUR. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 91/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. b) Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v rámci výzvy z Environmentálneho fondu
chceme ako TSK požiadať o jeden elektromobil.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 32-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.5.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu pre rok 2018 na činnosť J1: Podpora elektromobility
na realizáciu projektu „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji“, financovanie a spolufinancovanie
projektu z prostriedkov TSK, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 92/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.
polrok 2018.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v II. polroku 2018 budú 3 zasadnutia
zastupiteľstva – 2.7., 24. 9. a 26.11.2018, materiál obsahuje
aj termíny zasadnutí komisií a Rady predsedov komisií, aj
návrh programu rokovaní. Dohodneme si ešte jedno zasadnutie
k petícii a k VZN TSK k Územnému plánu VUC Trenč. kraja.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 36-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o Plán činností zasadnutí
Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2018, v prijatom
U z n e s e n í
číslo 93/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
PhDr. Škultéty: – má dve otázky – začiatkom apríla bol
odvolaný vtedajší riaditeľ NsP Bojnice Ivan Gašparovič, podľa
zverejnených informácií - z dôvodu neuspokojivých výsledkov
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nemocnice v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
i ekonomických výsledkov. Podľa medializovaných informácií
bol vedením nemocnice poverený Martin Hudec. Spýtal sa, na
základe akých kritérií bola vybraná táto osoba, kto ju
oslovil, aby viedol nemocnicu, dokedy ju bude viesť a či
a kedy bude výberové konanie v súvislosti so zámerom
realizovania externého manažmentu v nemocniciach.
V súvislosti s komisiami a projektovými radami, kde môžu
pôsobiť poslanci sa spýtal, že v Komisii k VO, kde chodí
pravidelne, už 6 mesiacov nie je žiadny posun, predkladáme
návrhy na zjednodušenie procesu VO, riaditelia organizácií
bojujú s byrokratickou smernicou, ktorá platí. Požiadal p.
predsedu o urýchlenie procesov.
p. predseda: - odpovieme písomne.
RNDr. Beňová: - poďakovala za poslednú zodpovedanú interpeláciu, že podanie na UVO k rekonštrukcii tepelného hospodárstva
odišlo. Vyjadrila 3 požiadavky: 1. aby bol zverejnený
výsledok, ktorý príde po prešetrení z UVO.
2. Škola požiadala o súdnoznalecký posudok, požiadala aj
o jeho zverejnenie.
3. požiadala zistiť, kto je zodpovedný za zverejnenie referencie za vykonanú zákazku, hodnotenej známkou 100, ktorá nezodpovedá realite. V prípadných súdnych sporoch to znevýhodňuje školu.
K bojnickej nemocnici sa spýtala, kedy bude výberové konanie
na pozíciu riaditeľa NsP Bojnice, a či by mohlo byť vypočutie
kandidátov verejné.
p. predseda: - odpovieme na otázky.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - využíva tento bod aj ako bod
Rôzne, nakoľko nie je ešte novela Rokovacieho poriadku. Poďakoval za účasť p. Štefíkovej, vedúcej odboru zdravotníctva
na rokovaní MsZ v Partizánskom, kde sme sa podrobne venovali
analýze stavu v oblasti zdravotníctva. Bol vypočutý aj p.
riaditeľ NsP Partizánske. Požiadal, aby nás v priebehu tohto
roka každý riaditeľ nemocnice informoval o aktuálnej situácii
v zdravotníctve.
Ku cestám uviedol, že štátne cesty majú na krajnici vysokú
trávu. Požiadal cestou Odboru dopravy a SC TSK osloviť IVSC.
Za všetkých poslancov poďakoval sa knižky od oceneného p.
Dobiaša. Ospravedlnil sa, knižky si rád kúpi a nabudúce by
chcel odovzdať aj darček, ak bude vopred informovaný, aby
nepodával len ruku.
p. predseda: - kytica bola za všetkých, odpovieme. Spýtal sa,
či prišla objednávka z IVSC?
Ing. Karkuš: – nie.
Bc. Vaňo: – požiadal p. predsedu – k patovej situácii na súkromnom gymnáziu v Trenčíne a k VZN č. 36/2017 o počte tried
I. ročníka na školský rok 2018/2019, ktorému bola schválená 1
trieda bilingválneho štúdia. Škola požiadala MŠ SR o navýšenie z 1 na 2 triedy, vyjadrenie dostali až po prijímacom
konaní a 65 študentom zaslali rozhodnutie o prijatí, ale 34
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detí bude ukrátených. Škola ako jediná poskytuje úplné všeobecné vzdelanie v odbore bilingválne štúdium v anglickom
jazyku, preto požiadal p. predsedu, či by bolo možné otvoriť
VZN, udeliť výnimku a schváliť na tento študijný odbor ešte
1 triedu. Osobne podporuje duálne vzdelávanie a odborné
školstvo, stál pri zrode tejto školy, žiakom zaslali rozhodnutie o prijatí, ale trieda bude len jedna trieda.
p. predseda: - odpovieme písomne. Takáto žiadosť tu už bola
od súkromnej školy v Prievidzi na animátora voľného času.
Nikdy sme VZN o počte tried neotvárali, schválili sme im 2
triedy.
Ing. Mičega: - doplnil kolegu – škola má zriaďovateľa
v Košickom kraji, fin. prostriedky idú z Košického SK, nás to
nič nestojí.
Predložil interpeláciu z viacerých otázok – k realizácii VO,
stavebných opráv, úprav a rekonštrukcií ciest. Niektoré cesty
majú samostatný projekt, nie je to možné chápať ako rozdelenie zákazky. K rozdeleniu uviedol, že je rozdiel obstarávať
úsek medzi 2 obcami, a stavebné práce na cestách v zastavanom
území. 1. Spýtal sa, aké je pozitívum pre TSK a občanov realizovať VO ciest z rôznych okresov, v jednom balíku, t.j.
v jednom spoločnom VO.
2. Ak má TSK vypracovanú analýzu obstarávania opráv ciest,
aký má VO finančný prínos?
3. Prečo TSK nevyužíva ustanovenie zákona o VO – pri
stavebných prácach do 150 tis. eur nie bežne dostupných
na trhu, postačuje výber prieskumom trhu, čím sa ukončí
proces VO do 3 týždňov.
4. Nie je pre TSK vhodné realizovať VO pri prácach nie bežne
dostupných na trhu, prieskumom trhu na jednotlivé stavebné
akcie, resp. v menších balíkoch-po okresoch, aby prípadné
námietky k jednej akcii nezabrzdili ostatné akcie?
PhDr. PaedDr. Novotná: - poďakovala TSK za začatie stavby
na Partizánskej ceste v Bánovciach (osádzanie zvodidiel),
nakoľko v záhrade rodinného domu skončilo 8 áut, TSK a SC TSK
urobili projekt, občania reagovali a chcú poďakovať.
p. predseda: - ospravedlnil sa za oneskorenie, a na záver
vyzval prítomných k ucteniu si pamiatky minútou ticha za nedávno zomrelého PaedDr. Štefana Gamana, ktorý bol poslancom 2
volebné obdobia.
12.

Záver.
p. predseda: - poďakovaním za účasť ukončil rokovanie Zastupiteľstva TSK. Najbližšie plánované zasadnutie bude 2.7.
2018, komisie budú zasadať od 11.6., Rada predsedov sa zíde
18.6.2018. Termín osobitného zasadnutia ku zmene ÚP
a k došlej petícii bude vopred oznámený.
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Trenčín, 28.5.2018
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK

I. overovateľ: Ing. Viera ZBORANOVÁ, v.r.
II. overovateľ: Bc. Tomáš VAŇO, v.r.

Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

