Z á p i s n i c a
z XIX. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 23. 9. 2019

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

podľa pozvánky:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XVIII. zasadnutí
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Prievidza v prospech DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka
377, Námestovo".
b) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy
správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (Stavebné objekty stavby ŽSR,
cesta II/574 Ilava).
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 293/1 k.ú. Veľké Kršteňany v prospech Františka Michalku a manž. Paulíny Michalkovej rod.
Eliášovej.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 376, 1145 k.ú. Hôrka nad Váhom
v prospech Juraja Nedbala.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková
v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia
podjazdu ul. Brnianska - časť odvodnenie.
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková
v prospech Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia
podjazdu ul. Brnianska - časť vonkajšie osvetlenie.
h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 756/1 k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta
Trenčín - Žst. Zlatovce, úprava a doplnenie vonkajšieho
osvetlenia ul. Hlavná.
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i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom do správy
správcu - Správy ciest TSK.
j) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časť pozemku parc. KN-C č. 5207, k. ú. Lubina,
obec Lubina, na LV č. 3 931 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
k) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie - vrátnica, CSS LIPA, Kostolná – Záriečie.
l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - budova PPV,
súp. č. 150, A. Kmeťa, Prievidza.
m) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane.
n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky - Internát SOŠ
Nováky.
o) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 448/2017 zo dňa 30.01.2017 a schválenie zriadenia vecného bremena v prospech Stredoslovenská
distribučná a.s., Žilina.
p) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nenuteľnostiam – sklad s prísl. pozemkami v k.ú. Trenčín.
q) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Budova dielní, Brnianska, Trenčín
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
r) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Trenčín v prospech spoločnosti Matúšova 1 s.r.o., Trenčín.
6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková –vedúca Odb. školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F.
Madvu 2, 971 29 Prievidza.
8. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková– vedúca Odb. školstva a kultúry
a) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491,
Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola
sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola,
I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32
Púchov.

3

b) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71
Nováky.
c) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8,
971 01 Prievidza.
9. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 671/23,
018 41 Dubnica nad Váhom.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odboru zdrav.a SP
10. Zmena Uznesenia číslo 294/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva
TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP
2014-2020 s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ
Považská Bystrica".
Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja
11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2018.
Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská–výk.riad. KOCR Trenčín región
12. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. Funkcie
13. Diskusia – Rôzne.
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
15. Záver.

R o k o v a n i e:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Dnešné XIX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Informoval prítomných, že dnešné rokovanie je
opäť vysielané on-line a po prvý krát aj na www.youtube.com.
Záznamy z rokovaní sú zverejnené na webovej stránke www.tsk.sk
Zápisnice z predošlého XVII. a XVIII. zasadnutia zo dňa 12.6.
a 8.7.2019 boli overené a zverejnené na webovej stránke TSK.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí zo 47 poslancov prítomných 37 poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: pp. Takáč, Máčeková, Hvizdák, Oulehle, Randziaková, Abramovičová, Halabrín, neskôr príde p. podpredseda
Božik, p. Škultéty a p. Panáček.
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Za overovateľov zápisnice z dnešného XIX. zasadnutia boli
navrhnutí:
I. overovateľ: MVDr. Stanislav SVATÍK
II. overovateľ: František MATUŠÍK.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 38 poslancov, čím
bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 38-ZA, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 23.9.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 333/2019/A)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Matej Plánek.
p. predseda: - spýtal sa poslancov, či majú návrhy na zmeny
v programe rokovania.
PhDr. PaedDr. Novotná: - z dôvodu účasti na pohrebe v jej
samospráve požiadala o predloženie a presun svojho bodu č.
12. ako bod 3..
p. predseda: - požiadal hlasovať o predloženom návrhu
a súčasne o programe dnešného rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 38-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.9.2019 prerokovalo
a s ch v á l i l o predložený návrh Dr. Novotnej
na zmenu v programe rokovania, čím bol s ch v á l e n ý aj
program dnešného rokovania ako celok, s uvedenou zmenou.
K obom uvedeným výsledkom hlasovania (v bode A) a B) bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 333/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XVIII. zasadnutí
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na XVIII. zasadnutí bolo prijatých 31
uznesení, bez ukladacieho charakteru. Jedno uznesenie sa týka
riaditeľov
nemocníc
–
predložiť
zastupiteľstvu
odpočet
Ozdravných plánov, po ich schválení MZ SR. Na pracovnej
komisii sme sa ujednotili, nakoľko dozorné orgány kontrolujú
plnenie Ozdravných plánov, má za to, že ozdravné plány boli
MZ SR schválené, a preto na novembrovom zasadnutí bude
povinnosťou riaditeľov nemocníc v ZP TSK predložiť odpočet
plnenia ozdravných plánov za uvedené obdobie.
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Na základe výsledku hlasovania č. 3: 38-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 2019 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva
TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 334/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
Predkladala: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. funkcie
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. PaedDr. Novotná: - zdôvodnila predloženie materiálu.
15. mája 2019 bola oslovená médiami ako predsedníčka komisie
ohľadom konania vo veci ochrany verejného záujmu proti Bc.
Tomášovi Vaňovi, poslancovi Z TSK, z dôvodu porušenia zákona
o ochrane verejného záujmu. Ako verejný funkcionár vystupoval
ako člen dychovej kapely Textilanka v reklame na nealkoholické pivo Birel pre Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Veľký
Šariš. Pán Vaňo je 21 rokov členom kapely a bol jej dlhoročný
vedúci. Reklamnú kampaň „S Birellom nenafúkaš“ spracovala
reklamná agentúra, video bolo prvý krát odvysielané 5.5.
2019, kde účinkoval aj pán Vaňo, ako jeden z 5 členov kapely.
Tým sa dopustil porušenia zákona, nakoľko predmetný videoklip
vykazuje známky reklamy. Po upozornení médiami sme zvolali
zasadnutie komisie a prizvali Bc. Vaňa k vysvetleniu, čo ho
k tejto situácii priviedlo. Požiadala, aby sám vysvetlil, ako
to bolo.
Bc. Vaňo: - pani Novotná povedala všetko podstatné, za kľúčové
považuje to, že neúčinkoval ako osoba, ako poslanec TSK, ale
ako jeden z členov súboru, v ktorom pôsobí 21 rokov. Kapela už
47 rokov udržiava ľudové tradície, zakladateľom je jeho otec,
a od svojich 17-tich rokov od roku 1998 pôsobí v kapele dodnes
a 10 rokov bol vedúcim kapelníkom. Na festivale Pohoda v roku
2018 prišla ponuka pre súbor účinkovať v reklame, ale neuvedomil si rozpor so zákonom a tiež nechcel brániť kolegom pri
reklame nealkoholického nápoja a slovenskej ľudovej piesne.
Kapela dostala honorár, ktorý bude využitý pre účely hudobného telesa a nie osoby. Klip vykazuje známky reklamy. Keď ho
istý novinár oslovil, či sa za to ospravedlní, zvažoval formu
ospravedlnenia. Na tomto fóre sa ospravedlňuje, bude akceptovať hlasovanie a je pripravený niesť zodpovednosť.
Ing. Žiak: - sme poslanci TSK a nie NR SR a nikto z nás sa
neživí len mandátom, preto navrhol iniciovať zmenu zákona
v NR SR, ktorú podporíme.
Mgr. Smatana: - upozornil, že ide o klasický rozpor medzi
spravodlivosťou a právom. Kolega neurobil nič zlé, propagoval
nealko nápoj hudobnou formou, ale ak išlo o reklamu, bude
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musieť hlasovať ako minule, aj keď sa mu to zdá nespravodlivé.
Tento štát sa správa kruto, je nastavený systém pokút.
Požiadal poslancov NR SR, aby odstránili tvrdosť zákona
pri drobných prehreškoch zákona.
Mgr. Ďureje, PhD.: - dôležité bolo hlasovanie komisie – zo 7
členov bolo 6-ZA, spýtal sa to nebol prítomný.
PhDr. PaedDr. Novotná: - nakoľko nemá pri sebe zápisnice,
odpovie písomne do 3 dní.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poslanec Vaňo je súčasťou klubu
Nezávislých. Stotožňuje sa s názorom p. Smatanu, neznalosť
zákona neospravedlňuje, ale zastupiteľstvo rozhoduje hlasovaním. Pána Vaňa pozná veľmi dlho, ale potrestanie si
nezaslúži, venuje sa kultúre a dychovke s veľkým nasadením.
Dychová kapela má pozitívne renomé, aj podnikatelia sa musia
venovať propagácii svojej činnosti a tomu čo ich živí.
Požiadal tiež, aby naši poslanci iniciovali v parlamente, aby
každá parlamentná strana taký návrh podporila alebo predložila. Aby sa to netýkalo tých, ktorí nie sú uvoľnení pre výkon
funkcie. Je iné, ak to robí človek profesionálne alebo popri
zamestnaní.
PaedDr. Porubcová: - k procesu hlasovania – zákon je jasný,
a nedáva možnosti sa k tomu vyjadrovať. Zákon nie je dobrý,
nevystupoval sám, ale ako súčasť súboru, čo nie je prezentácia osoby, preto bude hlasovať podľa svojho svedomia, nie je
to hodné postihu.
MUDr. Cíbik, PhD.: - súhlasí s p. podpredsedníčkou, nie je to
reklama osoby, ale súboru a tiež bude hlasovať podľa svojho
svedomia.
p. predseda: - prečíta každú časť uznesenia, požiadal
o každej časti hlasovať osobitne.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 22-ZA, 16-SA ZDRžALI
1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.9.
2019 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e, že dňom 10.
júna 2019 bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Z
TSK Bc. Tomášovi Vaňovi, v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. c)
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 335/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 4-ZA, 34-SA ZDRžALI
1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.9.
2019 prerokovalo a na základe výsledku hlasovania n e –
s ch v á l i l o časť uznesenia: II. k o n š t a t u j e,
že v konaní sa preukázalo, že poslanec Z TSK kraja Bc. Tomáš
Vaňo, porušil povinnosť a obmedzenie ustanovené v čl. 4 ods.
2 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
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v znení neskorších predpisov. Uznesenie

n e b o l o prijaté.

O ďalšej časti uznesenia v bode III. už nebolo hlasované.
(znenie návrhu na uznesenie je uvedené v predloženom
materiáli).
4. Slovo pre verejnosť.
Písomný materiál – žiadosti o vystúpenie - sú prílohou
zápisnice.
p. predseda: - o vystúpenie sa prihlásili p. Branislav Gigac
z Prievidze a Rastislav Mišík z Dubnice nad Váhom. Oba body
sa týkajú prebytočného majetku v správe TSK. Pán Gigac sa
chce venovať budove bývalej polikliniky v Prievidzi a overeniu informácie pre riešenie stavu.
Mgr. Gigac: - poďakoval za možnosť vystúpiť. Má 22 rokov a je
poslanec MsZ Prievidza. Prišiel kvôli problému, ktorý trápi
naše mesto. Posledné rokovania MsZ sa menia na rokovania
Z TSK, kvôli budove bývalej polikliniky na sídlisku v meste.
Položil 3 otázky. Primátorka mesta Prievidza viackrát na MsZ
povedala, že ako predseda TSK nereagujete na jej korešpondenciu, či vo veci meštianskeho domu, kde mesto chcelo sídlo HN
múzea, či vo veci budovy bývalej polikliniky. 2. Spýtal sa,
či rokovalo mesto Prievidza o zámene pozemkov pod cestami II.
a III. triedy vo vlastníctve mesta za budovu polikliniky
vo vlastníctve TSK, ak áno, aké je stanovisko TSK. 3. Spýtal
sa, či bola alebo bude vyhlásená OVS na budovu bývalej polikliniky, ak nie, aký je plán TSK s touto budovou. Stav budovy
je zlý, požiadal tému uzavrieť alebo riešiť v prospech ľudí
na hornej Nitre.
p. predseda: - reagoval na otázky a požiadal o doplnenie p.
Baláža, vedúceho majetkoprávneho oddelenia, ktorý má výstupy
z rokovaní a korešpondencie TSK s MsÚ Prievidza. Tento rok
sme začali rokovať s viacerými mestami vo veci možnej zámeny
majetkov s TSK (Bánovce, Myjava, St. Turá, Púchov), máme
záujem zbaviť sa nepotrebných nehnuteľností, s mestom
Prievidza bolo viacero rokovaní, na prvom rokovaní tu bol p.
Maxina a zamestnanec MsÚ. Uviedli sme nehnuteľnosti, ktoré by
boli predmetom ponuky TSK na zámenu alebo predaj – budova NsP
časť A a B, pozemky pod časťou B sú majetkom mesta, pod
časťou A sú TSK, ktoré sme zamenili s mestom za pozemky pod
ZŠ. Ponúkli sme aj areál býv. budovy ul. Sládkovičova 11, kde
je dočasne v nájme združenie Labka, areál č. 6, býv. SOŠ
Prievidza, ponúkli sme aj budovy-domy na ul. A. Kmeťa,
predali sme už budovu na Garbiarskej, ponúkli sme aj budovu
Fitnes-centrum predajňa. K budove polikliniky A a B mesto
nemá záujem o využitie pre seniorov na domov dôchodcov, ale
na iný účel(denný stacionár, zdravotníctvo, bývanie, školstvo). Záujem o obe budovy prejavili aj HN bane Prievidza,
pre vybudovanie zariadenia pre seniorov - bývalých zamestnancov baní, do konca októbra čakáme na ich vyjadrenie. Zo strany mesta bolo povedané, že si zrekonštruovali svoje zariade-
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nie a nemajú záujem budovať ďalšie. Čakáme na HN bane, ak
nie, budeme pokračovať v rokovaniach s mestom Prievidza
k budove A a B. 3 objekty sme znovu dali do OVS.
Mgr. Baláž: - doplnil p. predsedu, od januára sme komunikovali s mestom a s p. Maxinom sme si vymenili niekoľko mailov,
v júli sme p. zástupcovi primátorky mesta Prievidza odpísali,
že naďalej ponúkame na zámenu 3 nehnuteľnosti, okrem objektu
A a B. Mesto si určilo poradie – areál na ul. Sládkovičova
na pozícii 2., areál 6 SOŠ Prievidza na pozícii 3., pozícia
4. sa už predala, a 5. Fitnes centrum predajňa Prievidza.
K tejto ponuke z 22.7. nám 30.7. odpísal p. zástupca primátorky mesta, že si dovoľuje deklarovať aj naďalej záujem
o budovu bývalej polikliniky, t.j. k ostatnému ponúkanému
majetku sa nevyjadrili.
p. predseda: - k meštianskemu domu a návrhu mesta prenajať
časť na expozíciu múzeu, sme odpísali listom a dali sme vypracovať analýzu, koľko by stála inštalácia časti expozície
HN múzea, čo nerieši celé múzeum. Máme vypracovanú štúdiu
riešenia celého HN múzea. Máme podklady od p. riaditeľky
múzea, koľko by stálo prevádzkovanie časti múzea v meštianskom dome, a čo všetko by to obnášalo, o čom sme informovali
aj p. primátorku.
Mgr. Ďureje, PhD.: - bod chcel otvoriť v bode Rôzne. Poďakoval
za komplexné vysvetlenie TSK. Situácia je zlá, v lete bolo
veľa podnetov zo strany verejnosti, TSK nedáva prostriedky
na sanitu budovy. Prvý krát počuje, že HN bane by mali zriadiť
v budove domov seniorov, na MsZ p. Takáč tvrdil, že kraj
nechce predať budovu a sám hľadá využitie, aby zriadil domov
dôchodcov. Termín do konca októbra bude sledovať. Spýtal sa
na prípadný prevod do vlastníctva baní, či by malo byť vyhlásené 3. kolo OVS? Ak by kraj mal zriadiť svoje zariadenie,
nebolo to v Zásobníku projektov AP, ale bane taký zámer majú.
p. predseda: - od začiatku bol zámer TSK ponúknuť objekty
na vytvorenie zariadení pre seniorov, nakoľko pri schvaľovaní
Koncepcie soc. služieb nám tieto DD chýbajú. Mesto povedalo,
že nebude robiť takýto domov, keďže už investovalo do svojho
vlastného, zámer baní sme uvítali. Ak do konca októbra nedajú
stanovisko, vrátime sa k rokovaniam. Chýbajú nám zariadenia
pre seniorov, riešime možnosti ako sa o nich postarať, v DD
alebo cez opatrovateľky či denný stacionár, preto prvotne
ponúkame majetok na tento účel.
Mgr. Baláž: - TSK prevádza prebytočný nehnuteľný majetok
formou OVS, alebo ako prípad osobitného zreteľa - voči samosprávam alebo súkromným spoločnostiam, čo je vecou zastupiteľstva. Ak by to bol prípad hodný osobitného zreteľa (soc.
zariadenie), nemusí byť OVS.
p. predseda: - pri zámene s mestom Púchov bola zámena za znaleckú hodnotu a osobitný zreteľ bol s doplatkom mesta do plnej ceny znal. posudku, keď nechceli zariadenie pre seniorov.
Ing. Žiak: - poďakoval kolegovi poslancovi Gigacovi za pomoc
riešiť gordický uzol v meste Prievidza. Pán predseda objasnil
situáciu, budeme tlmočiť, že komunikácia prebieha a kraj plánuje vytvoriť zariadenie soc. služieb, ktoré sa po zatvorení
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baní určite zíde, preto víta tento zámer.
Mgr. Ďureje, PhD.: - reagoval na p. Žiaka – na list p. primátorky z 27.6. odpovedané nebolo. Po dlhšom čase TSK odpovedal
na tému HN múzea v meštianskom dome.
p. predseda: - v auguste sme odpovedali p. primátorke k meštianskemu domu a rokovania boli prerušené, lebo záujem prejavili HN bane Prievidza, do konca októbra sa chcú vyjadriť
k zámeru zariadenia pre baníkov seniorov, ale prebieha
mailová komunikácia p. Baláža s p. Maxinom.
PaedDr. Porubcová: - ako poslanec MsZ Prievidza a Z TSK je
volený poslanec za okres PD, nemôže zdvihnúť ruku za zľavu
pre mesto Prievidza. Sme zvolení za volebný obvod Prievidza
a zastupujeme celý okres, ak niečo máme dať so zľavou, tak
aby to slúžilo všetkým.
p. predseda: – budeme naďalej rokovať s HN baňami aj s mestom
Prievidza. Ukončil diskusiu k vystúpeniu p. Gigaca.
Pán Rastislav Mišík, trvale bytom na Lednických Rovniach nás
chce informovať, ako chce využiť priestory bývalej hute v L.
Rovniach po bývalej SOŠ sklárskej.
p. Mišík: – pochádza z Dubnice a má 27 rokov, chcel by predstaviť projekt a mal by záujem o sklárske pece, požiadal
o vyhlásenie majetku za prebytočný, chcel by tvoriť z fúkaného skla, verí že nájdeme spoločný postup pre schválenie
na budúcom zastupiteľstve, napr. športové trofeje zo skla,
spolupracuje s partnerskou firmou z Čiech, stiahol z ich
webovej stránky fotografie, ktoré by nechal na pozretie,
keďže Rona s ním odmieta spolupracovať. Projekt plánuje
financovať hlavne zo zdrojov ľudí show biznisu, zbierkou
pre pamiatku P. Demitru. O cene majetku sme sa bavili s p.
predsedom 86 tis., aby vedel koľko bude na to potrebovať,
požiadal o pomoc na pekný projekt, má príspevky na facebooku,
snaží sa byť blízky ľudom, chcel by zachovať 130-ročnú
sklársku tradíciu mesta L. Rovne, prišiel poprosiť, keby bol
majetok vyhlásený za prebytočný, napr. aj študentov školy
pre prax umeleckého štýlu, vyzval maliarky, maľovať na sklo,
cyklistika, napr. helmu z krištáľu, v skratke odprezentoval,
ak by niekto mal záujem o tom diskutovať. Požiadal p. predsedu o človeka, s ktorým by mohol komunikovať do novembra,
aby mu boli poskytnuté kľúče, keby našiel investora, aby mu
to mohol ukázať a aby sme majetok vysporiadali. Pani riaditeľka s tým problém nemá, že by sme to mohli úspešne
dotiahnuť.
p. predseda: - som rád, že ste mohol vystúpiť, viackrát ste
komunikoval aj s p. riaditeľkou, škola sa sťahovala a spájala
so SOŠ Púchov, keďže mala len 55 žiakov v 4 ročníkoch, čo
bolo neúnosné, teraz majú cez 30 žiakov v 1. ročníku, v polovici augusta p. riaditeľka poslala žiadosť o prebytočnosti
majetku, nielen huty s pozemkom, ale celej školy, internátu,
pozemkov a dielní. Museli sme rozčleniť majetok, obec má
záujem o telocvičňu, škola je naozaj prebytočná. Hodnota huty
je asi 80 tis. a spolu s pozemkom je to asi 180 tis. eur,
za čo sa bude majetok ponúkať cez OVS na novembrovom zastupi-
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teľstve cez OVS, vyhrá najvyššia ponuka. Upozornil na prevádzku pece, na čo prispieval štát 200-250 tis. eur. Ak
budete mať investora, musí rátať týmito s ročnými prevádzkovými nákladmi, na čo TSK nemá zdroje. Tak isto sme odpísali
aj Slov. archeologickej spoločnosti, ktorá má záujem o zážitkové umenie. Žiaci zo sklárskej časti školy chodia praxovať
do Vetropack a Rony v súlade s memorandom. Prebytočný majetok
chceme predať, v novembri sa schvália podmienky OVS, podporujeme takéto aktivity a je rád predstaveniu zámeru so sklárskou hutou.
MUDr. Cíbik, PhD.: - dva príspevky boli ukážkou toho, ako
nemá vyzerať čas pre verejnosť, keď prídu nepripravení
na rokovanie, mohli sme sa venovať závažnejším veciam. Bolo
by vhodné usmerniť diskusiu a prísť s tým, čo je pripravené,
aby bol k tomu aj materiál, nech máme o čom rokovať.
p. predseda: - musíme dať možnosť vystúpiť. Môžete si upraviť
zmenu Rokovacieho poriadku. Majetok bude prebytočný a p.
Baláž bude k dispozícii p. Mišíkovi.
5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - správe predchádzala kontrola na úrade, pri
ktorej nebolo žiadne zistenie a nebolo treba prijímať
opatrenia. Celkovo bolo prijatých 16 sťažností a 3 prešli
z predošlého polroka. Z 19 sťažností bolo 9 postúpených
kompetentným orgánom, 6 bolo riešených v zmysle zákona o petíciách a ako podnety na odboroch Úradu TSK. 4 boli riešené
Odd. vnútornej kontroly TSK, z toho 2 boli neopodstatné a 2
opodstatnené. Prvá sa týkala SZŠ (porušenie legislatívy pri
osobnom ohodnotení) a druhá na SC TSK (k nefunkčnosti
vedenia), následne bola prijatá veľká sťažnosť, ktorou sme sa
zaoberali na úrade takmer všetci. Usporiadali sme stretnutia
na cestmajsterstvách SC TSK, kde sa riešili problémy
zamestnancov voči vedeniu SC TSK a napomohli k riešeniu
situácie. Bolo však povinnosťou vedenia SC TSK prijať
opatrenia, ktoré boli odoslané patričnému kontrolnému orgánu.
2 neopodstatnené sťažnosti boli na SZŠ Trenčín (Úrad
bezpečnosti práce ju vyhodnotil ako neopodstatnenú), a na
Gymnázium Prievidza, (šikanovanie študenta profesormi) bola
vyhodnotená ako neopodstatnená.
Boli prijaté 3 petície a 1 z predošlého obdobia, t.j. 1 od
lekárov na IT systémy a ďalšie k zastávkam žel. dopravy boli
postúpené MD SR, a ďalšie 2 petície boli opodstatnené (úpravy
na cest. telese, ktoré doriešila SC TSK a navrhla do rozpočtu
2020). 16 prijatých sťažností za polrok je o 5 viac ako
v predošlom období, ale 9 bolo odsunutých, takže celkovo
nárast nebol.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - k časti II. kontrola prijímania
a vybavovania petícií sa spýtal na petíciu č. 2/2019 občanov
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obce Nemšová – žiadajú o opravu cesty III/1884 medzi m.č.
Ľuborča a Trenč. Závada, bola vyhodnotená ako opodstatnená
a SC TSK by časť úseku zaradila do Plánu opráv roka 2020,
ale časť urobia už tento rok. Spýtal sa, či to bolo už
realizované.
Ing. Horváth: - predmetom správy nie sú konkrétne riešenia,
ale komunikujeme so SC TSK, prvé kroky boli urobené, ostatné
bude v rámci rozpočtu na rok 2020.
Ing. Karkuš: – úsek budeme ešte tento rok robiť, asi 3 km.
MUDr. Cíbik, PhD.: – poďakoval p. riaditeľovi za opravu cesty.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 21-ZA, 14-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23. septembra
2019 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu
o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I.
polrok 2019, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 336/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Prievidza v prospech DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377,
Námestovo".
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o vecné bremeno v súvislosti investičnou
akciou inžinierskej siete – telekomunikačného kábla, v rámci optickej siete na sídl. Píly, za jednorazovú odplatu,
v ktorej je zahrnuté aj pripojenie OA Prievidza na sieť,
k čomu sa investor zmluvne zaviazal.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 24-ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena v zmysle predloženého návrhu, v prospech oprávneného z vecného bremena - DSI DATA, a.s., Námestovo, na dobu
neurčitú, za jednorazovú odplatu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 337/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
b) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy
správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (Stavebné objekty stavby ŽSR,
cesta II/574 Ilava).
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Baláž: - ide o zverenie do správy dvoch stavebných
objektov stavby ŽSR, cesta II/574 v Ilave, po ich protokolárnom prevzatí do vlastníctva TSK.
MUDr. Cíbik, Ph.D.: - bol tam problém so zaplavovaním
podjazdu, spýtal sa, či sa to technicky opravovalo
a nehrozí to znovu, nakoľko po oprave mostu v Ilave to bude
hlavná tepna.
Mgr. Baláž: - podjazd bol známy zaplavovaním aj pri malom
daždi, TSK objekt prevzal až po odstránení tohto problému,
je to už v poriadku.
p. predseda: - požiadali sme Železnice aby to opravili,
malo by to fungovať.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 24-ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o zverení nehnuteľného
majetku vo výlučnom vlastníctve TSK – stavebných objektov
„SO 37-33-11 Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej
komunikácii v nžkm 142,240 85“ a „SO 37-38-03 Žst. Ilava,
komunikácia podjazdu št. cesty II/574 nžkm 142,240 85“,
vybudovaných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej
trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100
pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa
- úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“, do správy
správcu: SC TSK Trenčín. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 338/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o zriadenie vecného bremena za účelom
umiestnenia verejného vodovodu a kanalizácie, v prospech
TVK, a.s. Trenčín, za odplatu, ktorú uhradí investor akcie
- Dolná kopanica s.r.o, Trenčín.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 25-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného
bremena - TSK so sídlom v Trenčíne, na dobu neurčitú,
v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena –
TVK a.s., Trenčín, za odplatu - jednorazovú náhradu,
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 339/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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6.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 293/1 k.ú. Veľké Kršteňany v prospech Františka Michalku a manž. Paulíny Michalkovej rod.
Eliášovej.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o zriadenie vecného bremena pre manž.
Michalkových, za účelom zriadenia a uloženia NN prípojky,
na dobu neurčitú, za odplatu – dohodnutú jednorazovú
náhradu, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 24-ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného
bremena - TSK so sídlom v Trenčíne, na dobu neurčitú,
v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena –
TVK a.s., Trenčín, za odplatu - jednorazovú náhradu,
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 340/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 376, 1145 k.ú. Hôrka nad Váhom
v prospech Juraja Nedbala.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – predložil návrh na zriadenie vecného bremena
v k.ú. Hôrka nad Váhom, za účelom zriadenia vodovodnej
a NN prípojky, v prospech Juraja Nedbala, za odplatu –
dohodnutú jednorazovú náhradu, v zmysle Zásad hospodárenia
s majetkom TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 26-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie vecného
bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 341/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková v prospech
Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.
Brnianska - časť odvodnenie.

14

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – predložil návrh na zriadenie vecného bremena
v k.ú. Hanzlíková, na dobu neurčitú, v prospech tretej
osoby - Mesta Trenčín, za odplatu – jednorazovú náhradu,
stanovenú znaleckým posudkom, ktorú uhradia Železnice SR,
Bratislava.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 25-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie vecného
bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 342/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" p.č. 756/1, 857/8 k.ú. Hanzlíková v prospech
Mesta Trenčín - Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu ul.
Brnianska - časť vonkajšie osvetlenie.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – predložil návrh na zriadenie vecného bremena
v k.ú. Hanzlíková, za účelom zriadenia inžinierskych sietí –
časť vonkajšieho osvetlenia, na dobu neurčitú, v prospech
Mesta Trenčín, za odplatu – jednorazovú náhradu, v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorú uhradia Železnice
SR, Bratislava.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 24-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie vecného
bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 343/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 756/1 k.ú. Hanzlíková v prospech Mesta
Trenčín - Žst. Zlatovce, úprava a doplnenie vonkajšieho
osvetlenia ul. Hlavná.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – predložil návrh na zriadenie vecného bremena
v k.ú. Hanzlíková - úprava a doplnenie vonkajšieho osvetlenia ul. Hlavná, za účelom zriadenia inžinierskych sietí,
na dobu neurčitú, v prospech Mesta Trenčín, za jednorazovú
náhradu, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK.
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Na základe výsledku hlasovania č. 14: 30-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie vecného
bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 344/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
i) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" –
časť 1: Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom do správy
správcu - Správy ciest TSK.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o prevod majetku TSK – úseku cyklotrasy
Horná Streda-Nové Mesto nad Váhom, v hodnote podľa inventárnej karty.
MUDr. Cíbik, PhD.: - spýtal sa, či sa plánuje zimná údržba
na tomto úseku.
Ing. Karkuš: - nevie definovať potrebu zimnej údržby,
trasu už zabezpečujeme.
p. predseda: - čas ukáže.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 29-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o zverení uvedeného
nehnuteľného majetku do správy správcu: SC TSK, Trenčín,
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 345/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
j) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časť pozemku parc. KN-C č. 5207, k. ú. Lubina,
obec Lubina, na LV č. 3 931 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - pre prijatie uznesenia – osobitný zreteľ sú
potrebné 3/5 hlasov poslancov, t.j. 29.
Mgr. Baláž: – osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme
na umiestnení monitorovacieho hydrogeologického vrtu
na sledovanie znečistenia v podzemných vodách v prospech
nájomcu: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava,
na dobu 15 rokov, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
TSK.
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Na základe výsledku hlasovania č. 16: 31-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti nehnuteľného majetku TSK – pozemku v k. ú. Lubina, a zároveň
s ch v á l i l o nájom uvedeného nehnuteľného majetku
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 346/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
k) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie - vrátnica, CSS LIPA, Kostolná – Záriečie.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – po vybudovaní prístavby výťahu a novej vrátnice sa predošlá nehnuteľnosť odstránila, k čomu je
potrebné rozhodnutie zastupiteľstva o neupotrebiteľnosti
a vyradení majetku TSK v správe CSS Lipa, Kostolná-Záriečie v zmysle Zásad.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 31-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o neupotrebiteľnosti
a vyradení nehnuteľného majetku (stavby) TSK v správe CSS
Lipa, Kostolná-Záriečie v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 347/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
l) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - budova PPV,
súp. č. 150, A. Kmeťa, Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – predmetný majetok bol ponúknutý v rámci OVS,
jediný záujemca p. Krajčíková ponúkla o 1,- euro viac,
ako je hodnota podľa znaleckého posudku, čím splnila podmienky pre odpredaj za kúpnu cenu.
p. predseda: – majetok bol ponúknutý aj mestu Prievidza.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 31-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o neupotrebiteľnosti
a vyradení nehnuteľného majetku TSK (stavby) v správe CSS
Lipa, Kostolná-Záriečie v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 348/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
m) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – na uvedený majetok bola vyhlásená OVS,
jediný záujemca p. Tokár ponúkol cenu v hodnote znaleckého
posudku, čím splnil podmienky pre odpredaj.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 30-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o prevod prebytočného
nehnuteľného majetku TSK (stavba a pozemky) v k.ú. Štiavnické Bane kupujúcemu za kúpnu cenu, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 349/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
n) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky - Internát SOŠ
Nováky.
Písomný materiál
Mgr. Baláž: – po
Pišťáneka, ktorý
leckého posudku,

je prílohou zápisnice.
vyhlásení OVS prišla žiadosť záujemcu p.
ponúkol vyššiu cenu ako je hodnota značím splnil podmienky OVS.

Na základe výsledku hlasovania č. 20: 30-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o prevod uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku TSK (stavba a pozemky)
v k.ú. Nováky kupujúcemu za kúpnu cenu, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 350/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
o) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 448/2017 zo dňa 30.01.2017
a schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – uvedeným uznesením zastupiteľstva bolo
schválené uloženie el. prípojky pre S-BAU Slovakia za odplatu. V máji t.r. bola TSK doručená žiadosť o prevod
vecného bremena, nakoľko na pozemku bola zrealizovaná
stavba NN rozvodov, ktoré sú vlastníctvom Stredoslovenskej
distribučnej. Keďže nie je možný prevod vecného bremena
na inú osobu, je potrebné zrušiť uznesenie a zriadiť vecné
bremeno pre Stredoslovenskú distribučnú, rovnaké ako
pre S-BAU Slovakia, pre usporiadanie skutočného stavu
so stavom právnym.
p. predseda: - pre prijatie uznesenia ako osobitný zreteľ
treba 29 hlasov.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 30-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a z r u š i l o uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 448/2017 zo dňa 30.01.2017, a zároveň
s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena v prospech
oprávneného - spoločnosti Stredoslovenská distribučná
a.s., Žilina, za odplatu, ako prípad hodný osobitného
zreteľa. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 351/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
p) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam – sklad s prísl. pozemkami v k.ú.
Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o sklad a pozemky pri SOŠ Pod Sokolicami
Trenčín, ktoré ohrozujú bezpečnosť žiakov, navrhujeme prevod vlastníckeho práva k uvedeným nehnuteľnostiam pre TSK
od vlastníka p. Michalíka, za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 30-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o nadobudnutie vlastníckeho práva pre TSK k nehnuteľnostiam v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 352/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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6.
q) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Budova dielní, Brnianska, Trenčín
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o budovu dielní a pozemok, ktoré správca
(SOŠ stavebná Trenčín) nevyužíva pre svoje účely, preto
navrhujeme schváliť prebytočnosť a spôsob odpredaja formou
OVS.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 31-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
uvedeného nehnuteľného majetku TSK v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 353/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
r) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Trenčín v prospech spoločnosti Matúšova 1 s.r.o., Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Matúšova 1 s.r.o. Trenčín, pre vybudovanie chodníka
a svetlíka, za jednorazovú odplatu.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 31-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena „in rem“ v prospech oprávneného z vecného bremena
– Matúšova 1 s.r.o., Trenčín a jeho právnych nástupcov,
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 354/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - skomentovala predložený materiál, ktorého
súčasťou je aj rozpočet v Programovej štruktúre. Z dôvodu
plnenia dane z príjmu FO zaznamenal TSK nárast oproti
rovnakému obdobiu minulého roka o takmer 6 mil. eur.
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V kategórii Granty a transfery je nízke plnenie spôsobené
dlhými lehotami administrácie zmlúv o NFP. Nárast Bežných
výdavkov bol spôsobený valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019, zvýšenou úhradou za služby dopravcom v prímestskej autobusovej doprave a nárastom
prenesených kompetencií na úseku vzdelávania. Všetky komisie
i Rada predsedov komisií odporučili zastupiteľstvu zobrať
materiál na vedomie.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - poďakoval za rozsiahly materiál,
ktorý je hodnoverný a transparentný. Ku kapitálovým príjmom
z operačných programov sme plánovali 34 mil. eur, ale dosiahli sme 1,5%. Spýtal sa, v čom je problém a aké sú riziká.
Ing. Ozimová: - najväčší problém je zdĺhavý proces pri kontrolách pred podpisom zmluvy o dielo, podarilo sa uzatvoriť
zmluvy o dielo na rekonštrukcie 4 ciest, sú to projekty
v rámci predfinancovania, očakávame vyššie čerpanie.
p. predseda: - čerpáme hlavne z IROP, Interreg a OPKŽP,
z IROP boli podpísané zmluvy na 4 cesty za 11 mil. eur,
ďalšie zmluvy máme na kontrole na IROP.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 30-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09. 2019
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Vyhodnotenie
plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2019,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 355/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - budova školy na Kožušníckej ul. prešla
do správy školy, a je na mieste presťahovať sídlo školy,
ako aj z dôvodu doplnenia činnosti školy o prepravu športovcov, k čomu predkladáme návrh na schválenie dodatku č.
6 k ZL školy.
p. predseda: – je rád, že sa mení adresa školy, budovu sme
kúpili, prebrali stavenisko na rekonštrukciu a bude sa
robiť nové sídlo školy.
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 29-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od
1.10. 2019 - Dodatok č. 6 k ZL Strednej športovej školy,
Trenčín, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 356/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F.
Madvu 2, 971 29 Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - škola požiadala o doplnenie podnikateľskej činnosti, na ktoré má predpoklady, s účinnosťou
od 1.10.2019.
p. predseda: - škola bude môcť prenajímať priestory. Už 2
školy máme zrekonštruované z OPKŽP – okrem OA PD a SOŠ
stavebnej bude aj tretia Gymnázium Partizánske.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 29-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od
1.10. 2019 - Dodatok č. 3 k ZL Obchodnej akadémie, Prievidza, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 357/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kultúry
a) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491,
Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola
sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola,
I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32
Púchov.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - na základe VZN TSK bola zrušená SOŠ
sklárska Led. Rovne a SOŠ Púchov, a zriadená od 1.9.2019
Spojená škola Púchov, s org. zložkami SOŠ sklárska a SOŠ.
Do novozriadenej školy je potrebné do 3 mesiacov zriadiť
Radu školy, preto predkladáme návrh 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady školy, z ktorých 1 je zástupca inštitúcie,
ktorá sa podieľa na odbornom vzdelávaní.
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 29-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a d e l e g o v a l o dňom 24.09.2019
- Mgr. Rastislava HENEKA, Ing. Milana PANÁČKA, Romana
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HVIZDÁKA a Mgr. Jozefa ŠEVČÍKA - do Rady školy pri Spojenej škole, Púchov, s org. zložkami SOŠ sklárska a SOŠ,
Púchov, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 358/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9.
b) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71
Nováky.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - na základe VZN TSK bola zrušená Spojená
škola Nováky a zriadená od 1.9.2019 SOŠ Nováky. Do novozriadenej školy je potrebné do 3 mesiacov zriadiť Radu
školy, preto navrhujeme delegovať 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady školy, z ktorých 1 je zástupca spolupracujúcej organizácie školy.
Na základe výsledku hlasovania č. 29: 29-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.
2019 prerokovalo a d e l e g o v a l o dňom 24.09.2019
- PaedDr. Eleonóru PORUBCOVÚ, PhDr. Františka TÁMA, Ing.
Miroslava ŽIAKA, Ing. Zuzanu DOLNÍKOVÚ - do Rady školy
pri SOŠ, Nováky. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 359/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9.
c) Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8,
971 01 Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - na základe VZN TSK bola od 1.9.2019
novozriadená Stredná zdravotnícka škola, Prievidza.
Do novozriadenej Rady školy navrhujeme delegovať 4
zástupcov zriaďovateľa školy, a to: Ing. Richarda TAKÁČA,
PhDr. Františka TÁMA, MUDr. Máriu ŠRAMKOVÚ, PhD. a MUDr.
Petra OULEHLEHO.
Mgr. Bočincová: - už na Rade predsedov sa vyjadrila, že
členom rady by mal byť aj pedagóg, alebo niekto z predošlej Rady školy zo zrušenej školy v Handlovej.
p. predseda: - zloženie je nastavené aj po politickej
úrovni, požiadal o predloženie návrhu konkrétne.
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Mgr. Bočincová: - navrhla vymeniť napr. p. Takáča alebo
Táma, ktorí sú vo viacerých Radách škôl, za poslancov
z predošlej rady, napr. p. Beňovú, p. Procházku alebo p.
Stopku.
Ing. Hilčíková: – vysvetlila, že novozriadená SZŠ nie je
nástupníckou organizáciou zrušeného Gymnázia Handlová, je
ňou Gymnázium Prievidza.
Mgr. Bočincová: - navrhla vymeniť p. Táma za p. Stopku.
JUDr. Ing. Stopka, PhD.: - poďakoval za dôveru, ale dohodol sa, že nebude kandidovať do rady školy.
Mgr. Ďureje, PhD.: - poďakoval za túto zdravotnícku školu,
ocenil, že v Rade je veľa doktorov. Podporil návrh p. Bočincovej na doplnenie členov rady o zástupcov z pedagogickej obce, aj z iných okresov, napr. Partizánske, nakoľko
škola nemá len rámec okresu. Pán Takáč je v každej Rade
školy v Prievidzi, je možnosť pohrať sa so zložením Rady
školy SZŠ.
p. predseda: - škola vznikla od 1.9., návrh bol spracovaný odborom školstva a vysvetlil som princíp. Konkrétny
návrh na zmenu ste nepredložil.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - každá rada školy je tvorená
paritne, so zástupcami pedagógov, rodičov a zriaďovateľa.
Materiál prešiel komisiami a Radou predsedov, nie je
vhodné meniť na rokovaní niekoho za niekoho, bez diskusie
vopred. Požiadal ukončiť diskusiu a hlasovať.
p. predseda: - mali ste sa dohodnúť vopred na kluboch.
Zloženie 3 rád škôl treba schváliť pre výberové konania
na riaditeľov škôl.
Na základe výsledku hlasovania č. 30: 26-ZA, 3-SA
ZDRžALI HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovalo a d e –
l e g o v a l o dňom 24.09.2019 zástupcov TSK do Rady
školy pri SZŠ Prievidza, v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 360/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - AVE, ul. Športovcov č. 671/23,
018 41 Dubnica nad Váhom.
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odboru zdrav.a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - predniesla návrh dodatku k ZL CSS –
AVE, Dubnica nad Váhom, pre dočasné rozšírenie miesta poskytovania sociálnej služby v prenajatých priestoroch NsP Pov.
Bystrica, k príprave komplexnej rekonštrukcie CSS AVE Dubnica.
Poďakovala za ústretovosť Dr. Steinerovi, riaditeľovi NsP PB,
pri príprave tejto akcie.
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p. predseda: - tiež poďakoval p. riaditeľovi za poskytnutie
priestorov nemocnice pre klientov zariadenia. Navrhol p. Bielikovi, či by sa nemohli aj sociálne veci riešiť v našich
nemocniciach.
PhDr. Štefíková, MPH: - po ukončení prác a presťahovaní klientov sa dočasné miesto zruší.
Na základe výsledku hlasovania č. 31: 30-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.10.2019 –
Dodatok č. 5 k ZL CSS – AVE, Dubnica nad Váhom v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 361/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Zmena Uznesenia číslo 294/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva
TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP
2014-2020 s názvom "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ
Považská Bystrica".
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - predniesla návrh na zmenu uznesenia, ktorý
výrazne ušetrí prostriedky TSK. Po zistení potreby navýšenia
oprávnených výdavkov, vzhľadom na náročnosť projektu je
možnosť požiadať o navýšenie prostriedkov, čím sa zníži objem
neoprávnených
výdavkov.
Žiadosť
bude
predložená
ihneď
po schválení uznesenia. Po zmene hodnotiacich kritérií
od 1.7. je možné prekročiť sumu, ktorú určil rozpočet
projektového zámeru.
Na základe výsledku hlasovania č. 32: 29-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie ŽoNFP za účelom
realizácie projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ
Považská Bystrica“ v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 362/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2018.
_
Predkladala: PhDr. Eva Frývaldská–výkonná riad.KOCR Trenčín región
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Frývaldská: - odprezentovala predloženú správu KOCR.
Hlavným cieľom je podpora subjektov, ktoré pracujú v cestovnom ruchu. K oblastiam činnosti patrí prevádzkovanie turis-
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ticko-informačného portálu, vydávame dvojmesačník Trenčín
Región, za ktorý sme získali v súťaži 2. miesto, udelili sme
ocenenia najlepším zariadeniam podľa kategórií, na podujatiach a veľtrhoch cestovného ruchu prezentujeme TSK v rámci
Slovenska aj v zahraničí, hostili sme novinárov z Rakúska.
Vydávame nové propagačné materiály, cez leto organizujeme
súťaže v rámci kraja, venujeme sa propagácii kraja aj na sociálnych sieťach, úspešná kampaň bola Najpomalšie sviatky.
Správa obsahuje aj štatistiky o návštevnosti, premietla aj 2
nové - vianočné video a pohľadnice na lavičke, ktoré budú
osádzané vo všetkých mestách s názvom ulice Trenčianska.
Mgr.
Bublavý:
upozornil,
aby
sme
nemuseli
rokovať
o reklame, že v reklamnom videu je reprezentácia kraja.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - propagácia turizmu v TSK sa
kvalitatívne zvyšuje, stúpa návštevnosť v kraji. Spýtal sa,
či viete urobiť analýzu, či je podiel zvyšovania návštevnosti
podobný aj v iných krajoch. Ekonomický prínos turizmu sa
hodnotí počtom prenocovaní a útratou v kraji, či by ste
vedeli urobiť aj všeobecne, aká čiastka ide v prospech kraja.
PhDr. Frývaldská: – disponujeme štatistikami SŠÚ o ubytovaní
v jednotlivých
krajoch.
Pozitívne
je,
že
sa
zvyšuje
ubytovacia daň, na základe ktorej sa pre nás odvíja výška
dotácie MD SR, ktorú môžeme získať. V predloženej správe nie
je
uvedená
jednodňová
návštevnosť,
k čomu
oslovujeme
subjekty, aby sme mali prehľad, čo je v kraji najviac
navštevované.
p. predseda: – je tiež za spracovanie porovnania s krajmi.
PhDr. Škultéty: - reagoval na p. Bielika, návštevnosť je
globálny pojem, rastie aj bez vplyvu MD SR, ktoré zrušilo
SACR, ktorá mala robiť spomínané štúdie. SŠÚ robí aj
porovnania medzi krajmi, nevieme čo ovplyvňuje návštevnosť.
Ing. Matejka: – máme 5. miesto v návštevnosti krajov SR,
požiadal zistiť percentuálny nárast návštevnosti za minulé
roky (2017, 2018,...), či náš kraj rastie rýchlejšie ako
Bratislavský.
p. predseda: - požiadal dopracovať Výročnú správu o porovnanie
nárastu návštevnosti medzi krajmi, v jednotlivých rokoch.
Na základe výsledku hlasovania č. 33: 31-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Výročnú správu
KOCR Trenčín región za rok 2018 s tým, že p. Frývaldská
doplní požadované dáta do správy. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 363/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Diskusia – Rôzne.
Ing. Mičega: - poďakoval za začatie rekonštrukcie ciest TSK
z eurofondov. K ceste II/516 Tr. Teplá-Dežerice poďakoval za-
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mestnancom TSK za promptné riešenie problémov k uzavretiu
cesty, ktoré bolo neplánované, ako zamestnanec mesta Tr.
Teplice bol prítomný na rokovaniach. Informoval prítomných
o tom, že uzávierka cesty by mala trvať do 14.12., obchádzka
je cez sídlisko. Poďakoval aj za prístup vedenia TSK a SC
TSK, spolu s mestom bude zabezpečená zimná údržba.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - informoval o výstupoch z posledného stretnutia prac. skupiny pre zdravotníctvo, o výsledkoch
prieskumu spokojnosti pacientov nemocníc TSK. Zo 400 dotazníkov sú výsledky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
veľmi dobré, nižšia je úroveň služieb. Tlmočil závery pracovnej skupiny, aby vo finálnej podobe bol materiál predložený
na rokovanie novembrového zastupiteľstva. Hovorili sme aj
o koordinácii riaditeľov nemocníc, o vyjednávaní so zdravotnými poisťovňami, a o možnostiach, ako nahradiť nefunkčný
rezidenčný program, tzv. vnútorným stabilizačným programom
v kompetencii TSK (sam. kraje zavádzajú stabilizačné či náborové príspevky, z dôvodu nedostatku personálu).
p. predseda: – súhlasil so zaradením do programu v novembri.
Aj naše nemocnice ponúkajú isté prvky stabilizácie.
doc. MUDr. Šramková, PhD.: - s vďakou za pomoc aj v mene kolegov požiadala o vysvetlenie k výsledkom tendra pre RLP a RZP,
pýtajú sa, prečo naša nemocnica nedostala záchranky.
p. predseda: - nemocnice TSK v minulosti prišli o záchranky,
s podporou poslancov sme sa dohodli, že pôjdeme do tendra.
Každá nemocnica požiadala o 1 bod RLP, dve podali aj o bod
RZP a jedna o bod RZPS. Po vyhodnotení z Úradu pre dohľad nad
zdravot. starostlivosťou prišli rozhodnutia, že naše nemocnice
získali 3 body – 2 body NsP PB (RLP a RZP) a NsP Myjava získala 1 RLP. NsP Bojnice nezískala žiadny bod. Prikázal som p.
riaditeľovi, aby sa v lehote odvolali, zatiaľ nemáme stanovisko. NsP Myjava sa tiež odvolá pre 1 nezískaný bod. Máme 3
body, nemali sme žiadne. Zasadal k tomu aj výbor pre zdravotníctvo NR SR, bol aj poslanecký prieskum na ÚDZ. MZ SR dalo
podnet na Gen. prokuratúru.
PhDr. Škultéty: - k župnému domu zaregistroval, že TSK, ktorý
je v nájme mesta Trenčín, prišiel s právnou analýzou o spochybnení vlastníctva župného domu. Či je to možné zverejniť
a o čo župa opiera svoje tvrdenia.
p. predseda: - spolu s mestom sme sa dohodli na postupe,
mesto Trenčín má svoju analýzu, že majetky by mali byť
majetkom TSK, my sme si dali svoju potvrdiť externou právnou
kanceláriou, musíme sa dohodnúť, ako to právne vyriešime súdne, alebo obe zastupiteľstvá, pán Baláž odporúča riešenie
súdnou cestou.
Mgr. Ďureje, PhD.: - požiadal o súhlas k účasti pri vykonaní
kontroly na cestmajsterstve SC Prievidza, dostal podklady
od p. Karkuša a p. Podobovej, údajne je to na vašom stanovisku.
p. predseda: – nemá problém s účasťou poslancov na kontrolách
aj s p. hlavným kontrolórom.
Mgr. Ďureje, PhD.: – chce byť aj členom inventarizačnej komisie. K interpeláciám navrhol, aby poslanci nedostávali odpo-
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vede poštou písomne, stačí elektronicky a tým kraj ušetrí.
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

_

Mgr. Ďureje, PhD.: - k transformácii hornej Nitry by mal TSK
podať 2 projekty k výzve Inteligentný a lepší samosprávny
kraj
a Národný
projekt
transformácie
hornej
Nitry.
Na stretnutí so starostami okresu pán predseda povedal, že by
mali byť podané do konca septembra. Požiadal písomne
o odpoveď, ako sú pripravené oba projekty a či budú podané.
p. predseda: – prvý projekt je Efektívna verejná správa, kde
je termín do 31.10., čakáme kedy vyjde dopytová výzva.
Odpovieme písomne – elektronicky.
RNDr. Beňová: - predkladá interpeláciu v dvoch oblastiach: 1.
pred rokom hovorila o potrebe detského psychiatra. Poďakovala
p. Štefíkovej, ktorá odvádza perfektnú prácu pre riešenie
problému. Dnes chce hovoriť o potrebe školského neurológa,
ktorý je nevyhnutný pre správnu diagnostiku. V Prievidzi
a okolí nie je žiadny detský neurológ. Podľa údajov CPPP
v Prievidzi odoslali za minulý školský rok na neurologické
vyšetrenie 51 detí. Žiakov posielajú na vzdialené pracoviská,
čakacia doba je asi 3-4 mesiace. Požiadala o pomoc pri
riešení problémov týchto detí. Podobne v okrese chýba aj
logopéd. Požiadala tiež o pomoc pri riešení problému.
2. Druhá oblasť je investičná akcia „Rekonštrukcia tepelného
hospodárstva na Gymnáziu Prievidza“, zaujíma ju odpoveď na
otázky a kroky, či sa investícia ukáže ako efektívna,
v odpovedi na predošlú interpeláciu sa efektivita neuvádza,
keďže systémy spolu nefungujú. Uviedla jednotlivé otázky:
- kedy sa naposledy konalo stretnutie s dodávateľom stavby
s cieľom zapojenia celého systému, - kedy sa uskutočnilo
mimosúdne rokovanie so zhotoviteľom diela, s akým výsledkom
budú stretnutia pokračovať, kedy je naplánované najbližšie,
či je možné získať zápisnicu z posledného rokovania, – ako
pokračuje vymáhanie zmluvnej pokuty za nedodržanie termínu
dodania diela, - ako pokračuje stavebné konanie vo veci
rekonštrukcie
tepelného
hospodárstva,
opatrenie
na
legalizáciu stavby bolo uložené kontrole UHK v apríli 2018.
Nepochybuje o snahe TSK, aby investícia bola efektívna, či sa
robia ďalšie kroky, aby sa urýchlil proces.
p. predseda: - na obe interpelácie odpovieme. K investícii na
Gymnáziu, tak ako p. Ďureje chce byť na kontrole na SC TSK,
aj vy ste vítaná na stretnutiach, ktoré prebiehajú (na TSK
alebo gymnáziu. Nevieme porovnať na kubíkoch, či sa ušetrilo,
záleží na dĺžke vykurovacieho obdobia, dali sme vám skutočné
odbery, na ostatné odpovieme.
Ing. Matejka: – predložil interpeláciu na tému župného domu.
V médiách prebehla informácia o súdnom spore TSK s mestom
Trenčín, kde sídli Trenčianske múzeum, v kompetencii TSK.
Spýtal sa, či je pravda, že prebieha súdny spor, kto je žalobcom, čo je predmetom, či je ohrozené fungovanie Trenč. múzea
a čije možné informovať verejnosť alebo poslancov ohľadom
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detailov v súdnom spore. Interpeláciu predloží aj písomne.
p. predseda: - podrobnosti má Mgr. Baláž, odpovie na otázky.
Ing. Maláň: – má 2 interpelácie – 1. 22.8. bolo zhotoviteľom
odovzdané stavenisko Rekonštrukcie cesty II/519 Trenč. TepláDežerice, kde bol osobne. Problém je aj iný - rekonštrukcia
začína 40 m za križovatkou štátnej cesty I/61 a našej cesty
II/516. Je to dopravný uzol, kde sa tvoria kolóny, sú tam
časté a vážne dopravné nehody. Podľa vyjadrenia obyvateľov,
bolo viacero petícií za vyriešenie situácie. Na poslednú
petíciu dostali nasledovnú odpoveď od SSC: „Problém danej
križovatky nie je len na ceste I/61, ale aj II/516, ktorá
patrí TSK. Preto by bolo vhodné k riešeniu problému vstúpiť
do rokovania s TSK, aby sa na riešení križovatky finančne
spolupodieľal.“ Odpoveď prikladá k interpelácii. Na začiatku
roka sme mali stretnutia poslancov za okresy, určili sme križovatku ako jednu z našich priorít. Požiadal, aby sme spolu
so SSC riešili tento problém, nezačínali rekonštrukciu za križovatkou, a je veľmi rád, že sa oprava cesty začala.
2. V médiách boli viaceré informácie o ukončení činnosti
Detského mestečka v Trenčíne. Navrhol, aby sa TSK zaujímal
o areál detského mestečka, ktorý patrí štátu. Budovy v areáli
sú zachovalé, funkčné, v blízkosti diaľnice. Bunky by boli
vhodné na projekt deinštitucionalizácie (DI), veľká sála
pre KKC, a iné využitie pre čerpanie dotácií.
p. predseda: - požiadal o predloženie listu od SSC, čo je
nekorektné, spolu so starostom obce sme viackrát sedeli
na župe, písali a komunikovali o križovatke. Veľa prostriedkov sme investovali do projektovej dokumentácie, kde mal byť
kruhový objazd. Treba sa pýtať na SSC, naše kroky vieme
zdokladovať. Pán Berec, starosta obce Trenč. Teplá písal veľa
krát na SSC. Ak by sme čakali na ich spoluprácu, doteraz nič
neurobíme. Je rád, že našu cestu môžeme z eurofondov rekonštruovať. Nech si SSC urobí poriadky doma, takéto problémy má
SSC aj inde v kraji, ich cesty I. triedy sú v horšom stave
ako cesty v správe SC TSK, údržbu si objednávajú u nás, odpovieme Vám. Bude to jedna z ďalších tém na rokovanie so SSC
za účasti MD SR, podobne ako sme riešili panelku I/9, ktorá
je majetkom štátu, v správe SSC.
Pri riešení DI sme oslovovali štát, mali sme záujem o Detské
mestečko. Objekt nevyhovoval podmienkam projektu, zistíme
zámer Ministerstva práce - Ústredia úradu práce, čo s tým
mieni riešiť.
15. Záver.
p. predseda: - na záver poďakoval poslancom za konštruktívnu
diskusiu a všetkým prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí.
Posledné tohtoročné riadne zasadnutie je plánované na 25.
novembra 2019, Rada predsedov sa zíde v pondelok, 11. novembra
2019 a komisie budú zasadať od 4. novembra 2019.
Zároveň pozval všetkých prítomných na 6. Deň otvorených dverí TSK
- v utorok, 1. októbra od 9.00 h. Touto informáciou dnešné
rokovanie ukončil.
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Trenčín, 4.10.2019
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK

I. overovateľ: MVDr. Stanislav SVATÍK, v.r.

II. overovateľ: František MATUŠÍK, v.r.
Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.

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

