Z á p i s n i c a
z XV. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25.3. 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 na XIV.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja/príloha.
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 II. polrok 2018.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018,
príloha č. 1.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
__
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 859/2 k. ú. Otrhánky v prospech Obce
Otrhánky.
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 756/1 k. ú. Hanzlíková v prospech
RONARIS, s.r.o., Trenčín.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 1681 k. ú. Nové Mesto nad Váhom
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
predaja nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Otrhánky
v prospech Obce Otrhánky.
e) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny
nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Opatová
s pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi
Biskupstvo Nitra.
f) Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok
v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod 1.2., písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.
g) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne.
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h) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - pozemok registra "C", parc. č. 3946/89, k.ú.
Prievidza, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - dielne a soc. zariadenia, Chemikov 8, Nováky,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - domov dôchodcov a ČOV, k.ú. Vyšehradné, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
k) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.
Streženice ako prípad hodný osobitného zreteľa.
l) Návrh na zmenu Uznesenia č. 133/2018 zo dňa 24.09.2018
(schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Myjava
s Mestom Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa).
m) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti od spoločnosti PARI, s.r.o., Púchov.
n) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.
Púchov s Mestom Púchov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
8. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2019, ktorým sa ruší
Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom
Lipová 15, 972 51 Handlová.
b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2019, ktorým sa ruší
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332,
972 71 Nováky.
c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2019, ktorým sa ruší
Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako
súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.
d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší
Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza
ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
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e) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako
súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie
J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
f) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,
so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.
9. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom
Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
10. Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odboru zdrav. a SP
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, ul. J. Smreka 486,
020 01 Púchov – Kolonka.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 - k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská č. 77,
907 01 Myjava.
12. Informácia o zriadení a zameraní činnosti Pracovnej skupiny
pre zdravotníctvo.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odboru zdrav. a SP
13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 207/2019 zo zasadnutia konaného 28.1.2019
– ozdravné plány nemocníc v ZP TSK.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odboru zdrav. a SP
14. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru region. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Vzdělávání bez hranic" (Gymnázium Partizánske).
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Zvyšovanie kompetencií študentov v aplikovaných
prírodných a technických vedách na slovensko-českom
pomedzí" (Gymnázium Púchov).
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Nové inovácie v agrosektore - E-book" (SOŠ
Pruské).
d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
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e)

f)

g)

h)
i)

j)

s názvom "Zvýšenie úrovne vzdelávania pre potreby trhu
práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných
odborných škôl" (SOŠ strojnícka Považská Bystrica).
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s
názvom
"Cezhraničný
systém
manažérstva
kvality
v odbornom vzdelávaní" (SOŠ Handlová).
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby
trhu práce" (SPŠ Myjava).
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Střední školy jako centra podpory a propagace
technických oborů a vzdělávání" (SPŠ Nové Mesto nad
Váhom).
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Tradície v 21. storočí" (SUŠ Trenčín).
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci
programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Znovu spolu" (SPŠ
Myjava).
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci
programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Výmena skúseností
a know-how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou" (CSS Nádej Dolný Lieskov).

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
16. Diskusia – Rôzne.
17. 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 XV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav
Baška.
p. predseda: - na úvod privítal všetkých prítomných.
V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej
samosprávy TSK je aj dnešné rokovanie zastupiteľstva vysielané on-line a jeho celý priebeh môže verejnosť sledovať
naživo na webovom sídle TSK. Záznamy z rokovaní sú zverejnené
na webovej stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia.
Oznámil overenie zápisnice z predošlého XIII. zasadnutia
Zastupiteľstva TSK zo dňa 26. novembra 2018 a zo XIV. zasadnutia zo dňa 28.1.2019, ktoré boli zverejnené na webovej
stránke TSK.
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Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí zo 47 poslancov prítomných 44 poslancov, čím je
zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred
ospravedlnili poslanci: Mgr. Abramovičová a Ing. Marušinec,
Mgr. Henek príde neskôr.
O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní zaslanou pozvánkou, ktorá bola pre verejnosť zverejnená na webovej
stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej Knižnici
poslancov. Materiály boli taktiež sprístupnené v intranetovej
Knižnici poslancov, na webovej stránke TSK a boli vopred prerokované na zasadnutiach komisií pri Z TSK a Rade predsedov
komisií.
Pri hlasovaní budeme vychádzať z návrhov uznesení, uvádzaných
na každom materiáli. K predloženým materiálom sa môžu poslanci
vyjadriť v priebehu rokovania a svoje prípadné návrhy písomne
doručiť predsedovi TSK.
Za overovateľov zápisnice z dnešného XV. zasadnutia boli
navrhnutí: I. overovateľ: Ing. Juraj HORT
II. overovateľ: PhDr. Štefan ŠKULTÉTY.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 44 poslancov, čím
bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 42-ZA, 2-SA ZDRŽALI
HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.3.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice
podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 220/2019/A)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Ľubomír Bobák.
p. predseda: - spýtal sa poslancov, či majú návrhy na zmenu
alebo doplnenie k programu dnešného rokovania.
Mgr. Ďureje, PhD.: - v bode 6. j)
Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - domov dôchodcov a ČOV, k.ú. Vyšehradné, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - ide o odpredaj majetku TSK
za sumu 11.350,- eur pre o.z. PROVITAL, resocializačné zariadenie, ktoré sa zameriava na liečbu závislostí, pôsobia už 23
rokov. Požiadal o stiahnutie bodu z rokovania pre opätovné
prerokovanie v komisiách a zníženie sumy. Bol by rád, keby sa
Komisie finančnej alebo Komisie SPsZ zúčastnil aj člen o.z.
a odprezentoval ich prácu. So sumou súhlasia, ale uvítali by
aj zníženie. Dôvody sú nasledovné - pozemky pod budovou sídla
zariadenia majú veľa vlastníkov, sú nevysporiadané, budova je
v zlom technickom stave, za zníženie sumy by boli TSK veľmi
vďační. Podľa návrhu uznesenia by združenie muselo 20 rokov
zachovať činnosť. TSK už viackrát odpredal majetok tretím
stranám za 1,- euro. Požiadal o stiahnutie bodu z rokovania.
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Ing. Žiak: - podporil návrh p. Ďureje, vystupovali sme tak
aj keď sa odpredávala plocha pre letisko v Prievidzi, ale
keď sme chceli tak predať cestu k letisku v Prievidzi, nebol
možný osobitný zreteľ a mesto, ktoré p. Ďureje zastupuje, bolo
proti. Nevie, či je to návrh mesta, alebo p. Ďureje.
Mgr. Ďureje, PhD.: - vtedy išlo o súkromnú spoločnosť, tu ide
o resocializačné zariadenie, čo je rozdiel.
p. predseda: – materiály prešli komisiami, nikto nemal takúto
pripomienku. S požiadavkou ste ma oslovil aj e-mailom.
Provital je v nájme, ich prácu si vážime, na rokovaniach boli
informovaní o cene, ktorá je účtovnou hodnotou bez znaleckého
posudku. Bod nemusíme stiahnuť, ale rámci uvedeného bodu
môžete predložiť nový návrh. O stiahnutí bodu dáme hlasovať.
p. predseda: - predniesol návrh na úpravu programu a vypustenie 2 bodov v bode 8. d) a e), ktoré budú presunuté na májové
zastupiteľstvo, po obdržaní rozhodnutí z MŠ SR.
8. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší
Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako
súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie
J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
e) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako
súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie
J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 26-ZA, 1-PROTI, 17SA ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.3.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o návrh poslanca
Mgr. Ďureje, PhD. na stiahnutie bodu 6. j) z programu
rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 44-ZA, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 25.3.2019 prerokovalo a s ch v á –
l i l o návrh predsedu TSK Ing. Bašku na stiahnutie bodu 8. d)
a e) z programu rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 44-ZA, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 25.3.2019 prerokovalo a s ch v á –
l i l o program dnešného rokovania, vrátane predložených
zmien. K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 220/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIV.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja/príloha.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na predošlom zasadnutí bolo prijatých 22
uznesení, bez ukladacej povinnosti, až na jedno odporúčanie
pre p. predsedu – zaslať list na MŠ SR k úprave rozpočtu
z titulu rekreačných poukazov, čo bolo splnené. Prílohou
správy je aj plnenie uznesenia k vyhodnoteniu všetkých
uznesení za oblasť zdravotníctva.
p. predseda: – požiadavku adresovanú p. ministerke Lubyovej
som predložil aj na rokovaní SK 8, čo akceptovali aj ostatné
kraje a prostriedky pre OvZP nad 50 zamestnancov na prenesené
kompetencie budú žiadať z rozpočtu MŠ SR.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 44-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2019 prerokovalo
a v z a l o na v e d o m i e Správu z kontroly plnenia
uznesení prijatých na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 221/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Slovo pre verejnosť.
p. predseda: - nakoľko v stanovenej lehote 72 hodín pred
rokovaním zastupiteľstva nebola doručená žiadna požiadavka
z radov verejnosti o vystúpenie na našom zasadnutí, rokovanie
pokračovalo ďalším bodom:
4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2018.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. marca 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 II.
polrok 2018, v prijatom
U z n e s e n í číslo 222/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018,
príloha č. 1.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - kontrola na Gymnáziu Púchov bola bez zistení,
a to nie prvý krát. Stáva sa, že prijaté opatrenia nie sú
splnené, čo budeme riešiť s p. predsedom TSK. Po zisteniach
na jednej kontrole bolo podané trestné oznámenie. Oboznámenie sa s výsledkom šetrenia je však len vecou obvineného
a danej organizácie. 3 anonymné podania boli riešené ako
neopodstatnené. Úlohou hlavného kontrolóra je aj sledovať
vývoj dlhovej služby. Na záver poďakoval poslancom, vedeniu
a vedúcim odborov za spoluprácu pre elimináciu zistených
nedostatkov.
Mgr. Ďureje, PhD.: - správa bola na komisiách, mal k nej
viacero výhrad. Prvá je, že ani po jeho upozornení neboli
odstránené formálne nedostatky, o ktorých hovoril na komisiách, napr. v bode 5. na str. 10 – je kontrola za rok 2017,
správne je 2018. V správach od roku 2015 píšete podobné
stanoviská, že kontrolované inštitúcie si neplnia prijaté
opatrenia. Spýtal sa, či ste po medializovanej strate
artefaktov v Trenčianskom múzeu vykonali alebo začali vykonávať kontrolu v múzeu. Asi je chyba systému kontroly
v múzeu, za čo nie ste zodpovedný a chyba sa stala niekde
inde. K vykonanej kontrole nezverejňovaných dokumentov, ktoré
majú byť zverejnené, som závery z kontroly v správe nenašiel.
Prešiel si zverejňované dokumenty s právnou firmou, ktorej
nemocnica platila za služby a ktorých cena stúpla zo 600
na 6000 mesačne. Nevieme prečo nemocnica nezverejňuje
faktúry, z 38 faktúr s touto spoločnosťou je zverejnených len
9. Ku kontrole na Gymnáziu v Prievidzi ste podal trestné
oznámenie, ale len v časti realizácie zákazky, nie na súťaž,
je tam všade problém. Ako poslanec získal za rok o zákazke
pár dokumentov. Sľúbili ste, ak bude v tejto zákazke niečo
nové, dáte mi vedieť. Od p. riaditeľa zistil, že je komisia,
ktorá to má vyriešiť. Protokol UVO, ktorý hovorí o porušeniach zákona si zaslúži trestné oznámenie, ale vy ste k tomu
pristupoval vlažne. Osobne podá trestné oznámenie na súťaž
a protokol z UVO bude dostatočný podklad. Vami dané dve
opatrenia sú nesplnené. Očakáva, že bude členom komisie,
ktorá to má vyšetriť. Išlo o zákazku bez projektovej dokumentácie za 185 tis., problémové bolo aj zloženie výberovej
komisie. Aj UVO píše, že víťaz mal byť vylúčený. Na diele
chýbajú veci za vyše 15 tis. eur. Škola musela platiť posudok
za 2.500,- eur, nevieme kde získame 9.000,- eur, aby dielo
mohlo fungovať. Škola si stále neuplatnila penále 42 tis.,
čo mohla obsahovať vaša správa o kontrole, aby sme ich mohli
od realizátora vymáhať. Úrad musel platiť 20 tis. za vyregulovanie. Nemôže hlasovať za takúto správu a bude rád ak problémy vyriešime.
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PaedDr. Porubcová: - penále sme neuplatnili, lebo potrebujeme
posudok, inak sa to nedá. Regulovanie sa v odbornom posudku
uvádza ako normálna vec, nie sú to peniaze naviac, prostriedky nám dal úrad.
p. predseda: - ohľadom zmiznutia predmetov z múzea je tu pán
riaditeľ Trenč. múzea Ing. Martinisko, ktorého požiadal
o vystúpenie. Ku gymnáziu a VO je rozhodnutie z UVO z roku
2018, ktoré sa zastavuje, nakoľko odpadol dôvod konania.
Ing. Horváth: - správa je dobrá, je to váš názor, obsahuje
všetko čo treba. Pripisujete mi také veci, ktoré nemám
v kompetencii vykonávať. Ku gymnáziu - celý proces sme konzultovali spolu. Po stretnutí poslancov v Prievidzi sme
urobili nasledovné (citoval): „Vážený pán riaditeľ. V zmysle
stretnutia na Gymnáziu v Prievidzi 30.1., ako aj v zmysle
stretnutia s p. hlavným kontrolórom Vám zasielame žiadosť
o podanie podnetu na UVO vo veci zákazky „Rekonštrukcia
tepelného hospodárstva“. Teda spolu sme dohodli, že pôjde
podanie podnetu na UVO, ale my sme ho nerobili. Podnet bol
prešetrený, výsledky máte. Ak nie sú riešené výsledky
šetrenia UVO, nie je v našej kompetencii, čo je dané zákonom.
V rámci dobrej vôle som sa vám venoval a vy ste povedal, že
som vás neinformoval. Mali vás informovať kompetentní.
Múzeum – v zmysle zákona 206/2009 vykonáva odborný dohľad
a kontrolu nad zbierkovými predmetmi ministerstvo, hlavný
kontrolór nemá kompetenciu vykonávať kontrolu na zbierkový
fond múzea. Na porade hlavných kontrolórov zisťoval, ako oni
vykonávajú kontroly. Nikto v krajoch také kontroly nerobí,
zodpovie vám to riaditeľ múzea. Ospravedlnil sa za neodstránené formálne nedostatky, ktoré napravíme. Zákon 369 je
novela zákona 302, čo bolo v poriadku.
K nemocnici – po každej kontrole robíme kontrolu opatrení,
ktorá nemá časový limit, v roku 2018 bola kontrola prijatých
opatrení, každému poslancovi vyšiel v ústrety. Po finančnej
kontrole sme začali tematickú kontrolu na právne služby
nemocnice, ktorá bola dnes ukončená a bude vám k dispozícii.
Osobne má záujem spolupracovať a osobne veci vysvetliť.
PaedDr. Porubcová: - 27.11.2018 prišlo z UVO rozhodnutie, že
sa správny poriadok zastavuje a rozhodnutie končí 25. bodom,
nakoľko odpadol dôvod konania, a nie je možné sa odvolať.
Mgr. Ďureje, PhD.: – dokument obsahuje, že sa stal právny
delikt a čo prišlo o zastavení, je kvôli zmene legislatívy.
Zákon 369 je z roku 1990, o kontrolu na zverejňovanie dokumentov v nemocnici žiadal v máji 2018, ktorá začala a končí
dnes. Môžeme to dotiahnuť osobne.
Ing. Bagin: - osobne stavia na dôvere, ako na nedôvere.
K prevencii a eliminácii nedostatkov úprimne poďakoval p.
Horváthovi, že zaviedol metodické dni, ktoré ocenil ako bývalý štatutár školy, riadenej TSK vyše 20 rokov, ako aj jeho
profesionálny prístup, čo oceňoval aj p. riaditeľ Gymnázia
Púchov (ktoré malo kontrolu bez zistení). V mene viacerých
poslancov TSK poďakoval aj za organizácie v správe TSK Ing.
Horváthovi za profesionálny prístup.
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p. predseda: – udelil slovo Ing. Martiniskovi, aby informoval o situácii v Trenčianskom múzeu.
Ing. Martinisko: - Trenč. múzeum sa dlho pasovalo so stratou
zbierkových predmetov. V 90-tych rokoch zmizli 2 zbrane
z hradu, nič sa nehlásilo, zmizol jediný obraz Alžbety
Báthoryovej započaný v Čachticiach, v roku 2008 zmizli 2
zbrane z výstavy na hrade, v roku 2009 zmizla rozsiahla časť
historických kníh počas PN zamestnankyne, ktoré sa neskôr
našli na aukcii v Maďarsku a štatutár múzea to neriešil.
V roku 2014 zmizli aj hodiny z expozície v župnom dome,
neskôr sa našli v uzamknutom depozite, tiež zmizli mince
z expozície na hrade a boli vymenené za súčasné platidlá,
k čomu sme podali trestné oznámenie. Asi v roku 2014 zmizli
formy na modrotlač, vo veci bola obvinená zamestnankyňa
múzea, pojednávanie bude v máji. V roku 2015 zmizol obraz
Bazovského, ktorý sa vrátil, pojednávanie bude tiež v máji.
Tento rok sme ukončili revíziu zbraní od roku 2015, v múzeu
neboli revízie nikdy vykonávané a robia sa prvý krát
v zmysle zákonov. Trvá to dlho, lebo nikdy sa nekontroloval
celkový stav, chýba dokumentácia, za čo je zodpovedný daný
štatutár.
Každý rok podávame správu o stave v zbierkovom fonde, múzeum
priznalo reálny stav a boli prijaté opatrenia. S podporou
TSK sa podarilo dokončiť regálový systém v Novom Meste, kde
budú postupne prevezené zbierkové predmety. Na šetrení ohľadom rozsiahlej krádeže asi 250 ks zbraní pracuje polícia.
Aby sa to v budúcnosti neopakovalo, prišlo k úprave depozitárneho a kľúčového režimu, po inventarizácii a revízii sa
predmety sťahujú do centrálneho depozitára s presným uložením. Revízie budú vykonávať každých 7 rokov.
p. predseda: – po nástupe do funkcie v roku 2014 sme hľadali
vhodného človeka pre múzeum a oslovili p. Martiniska, aby
tam urobil poriadok. Za uplynulé roky sa nerobilo nič,
poďakoval ako sa to dáva do poriadku, možno sa časť stratených diel vráti múzeu. Budete spolupracovať s orgánmi činnými
v trestnom konaní, aby sa našli vinníci a väčšina diel sa vrátila späť, aby boli opäť k dispozícii návštevníkom hradu.
RNDr. Beňová: - spýtala sa, aká je celková škoda zmiznutých
predmetov.
Ing. Martinisko: - presnú sumu určí znalec, resp. znalecké
skúmanie na polícii.
Ing. Horváth: - bolo snahou vysvetliť čo má v kompetencii,
v prípade potreby bude k dispozícii.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - bol by nerád, aby tieto veci negatívne vplývali na hodnotenie práce hlavného kontrolóra, ktorý
sa snaží vždy pomáhať. Škody v múzeu sú vysoké, príčina stavu
je v reforme verejnej správy, čo je dané kompetenciami.
Kontrolu múzea zo zákona vykonáva MK SR, UHK nemá takú kompetenciu a ako poslanci vieme, kto niesol zodpovednosť za tento
stav. Je vďačný za vysvetlenie p. riaditeľa múzea.
p. predseda: - požiadal p. riaditeľa, aby urobil všetko pre
to, aby sa už také veci neopakovali a aby sa čo najviac vecí
vrátilo do zbierkového fondu múzea.
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Na základe výsledku hlasovania č. 7: 36-ZA, 1-PROTI, 2SA ZDRžALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2019 prerokovalo a v z al o na v e d o m i e Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2018, v prijatom
U z n e s e n í číslo 223/2019
(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 na pozemku
registra "C" parc. č. 859/2 k. ú. Otrhánky v prospech Obce
Otrhánky.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena v prospech
obce Otrhánky (na vybudované chodníky, zastávku a záchytné
parkovisko, čím obec zasiahla do pozemkov TSK), pre zriadenie práva prechodu na údržbu pozemkov.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 38-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena
v zmysle predloženého návrhu – v prospech Obce Otrhánky,
za dohodnutú jednorazovú náhradu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 224/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 756/1 k. ú. Hanzlíková v prospech
RONARIS, s.r.o., Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - spoločnosť RONARIS, s.r.o. požiadala TSK
o zriadenie vecného bremena, nakoľko vybudovaním plynovej,
vodovodnej a kanalizačnej prípojky zasiahla do pozemku TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 38-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena
v zmysle predloženého návrhu - v prospech oprávneného z vecného bremena – RONARIS, s.r.o., Trenčín, za dohodnutú
jednorazovú náhradu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 225/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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6.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 1681 k. ú. Nové Mesto nad Váhom
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - nakoľko Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava vybudovala energetické zariadenia nad pozemkami
TSK, kde za zriadenie vecného bremena navrhujeme podľa
znaleckého posudku dohodnutú jednorazovú náhradu.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena
pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Bratislava v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 226/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
predaja nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Otrhánky
v prospech Obce Otrhánky.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - nakoľko investičnou akciou obec vybudovala
chodníky, zastávku a parkovisko, navrhujeme odpredaj pozemkov pod vybudovanými chodníkmi a parkoviskom za kúpnu cenu.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 39-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti
nehnuteľného majetku (pozemkov) TSK, u r č i l o prevod
uvedeného nehnuteľného majetku TSK kupujúcemu - Obci
Otrhánky za kúpnu cenu, a zároveň s ch v á l i l o prevod
uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK
kupujúcemu - Obci Otrhánky, za kúpnu cenu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 227/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
e) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny
nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Opatová
s pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi
Biskupstvo Nitra.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Baláž: - Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra bola
stavebníkom stavby v úseku Zamarovce-Skalka na základe
zmluvy so SC TSK o združení prostriedkov a spolupráci,
schválenej Zastupiteľstvom TSK, na základe ktorej po ukončení stavby príde k zámene stavieb bezodplatne. K uvedenému
navrhujeme majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, zámenou
bez finančného vyrovnania.
p. predseda: - poďakoval Biskupskému úradu Nitra za prístup
k vybudovaniu zastávok na Skalke i poslancom za schválenie
zmluvy.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 38-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti
nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK,
u r č i l o prevod uvedeného nehnuteľného majetku TSK
z á m e n o u za nehnuteľný majetok (pozemky) vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra, bez finančného vyrovnania, a zároveň s ch v á l i l o prevod
uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK –
z á m e n o u za nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra, v k.ú. Opatová,
bez finančného vyrovnania. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 228/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
f) Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok
v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod 1.2., písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na odpísanie nevymožiteľných
pohľadávok v zmysle Zásad hospodárenia TSK. Ide o 5 pohľadávok zariadení soc. služieb nad 3.500,- eur voči klientom,
ktorí zomreli a pohľadávky sa stali nevymožiteľnými. Navrhhujeme ich odpísanie Zastupiteľstvom TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 40-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o odpísanie nevymožiteľných
pohľadávok v zmysle predloženého materiálu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 229/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
g) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - v rámci akcie priestorové usporiadanie SOŠ
Púchov sa TSK uchádzal v OVS, vyhlásenej Trenčianskou univerzitou v Trenčíne, o nadobudnutie vlastníckeho práva
k budovám v blízkosti školy. Cena bola v druhom kole znížená,
a bola ponukou zo strany TSK. Nakoľko TSK bol v súťaži
úspešný, predkladáme návrh uznesenia k nadobudnutiu vlastníckeho práva k uvedeným nehnuteľnostiam.
p. predseda: - poďakoval p. rektorovi za zníženie ceny.
Bude to stredoškolský internát, ide o areál spojenej školy
a SOŠ sklárska sa presťahuje do Púchova, kde budú 2 stredné
školy.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - stretol sa tu dobrý záujem TSK
a Trenč. univerzity, od nového školského roka budú v objekte
sídliť 2 stredné školy a fakulta. Objekt dokážeme revitalizovať pre zvýšenie komfortu študentov, čím sa vytvorí ucelený
študentský kampus podobne ako v Trenčíne – Zámostí.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 39-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o nadobudnutie vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, v k.ú. Horné Kočkovce kúpou
za kúpnu cenu v zmysle predloženého materiálu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 230/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
h) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - pozemok registra "C", parc. č. 3946/89, k.ú.
Prievidza, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - uvedený pozemok v k.ú. Prievidza je zaťažený
vecným bremenom v prospech žiadateľa - spoločnosti S-BAU
Slovakia, s.r.o., obklopený nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľa. Osobitný zreteľ v záujme TSK spočíva v lepšom
využití pozemku a majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku, nakoľko TSK pozemok nevyužíva a žiadateľ je jediným
záujemcom o kúpu, navrhujeme odpredaj za kúpnu cenu ako
u vedľajšieho pozemku v minulosti.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 35-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti
nehnuteľného majetku (pozemku) TSK, u r č i l o prevod
uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK za kúpnu
cenu v zmysle predloženého návrhu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a zároveň s ch v á l i l o odpredaj uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku TSK, za kúpnu cenu
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v zmysle predloženého návrhu, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 231/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - dielne a soc. zariadenia, Chemikov 8, Nováky,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku TSK (stavieb a pozemkov)
v areáli FORTISCHEM a.s., Nováky, ktorý TSK už 6x neúspešne ponúkal na odpredaj. Nakoľko sa žiadateľ zaviazal odstrániť z pozemku stavby TSK bez nároku na refundáciu,
pričom osobitný zreteľ spočíva v lepšom využití a majetkovoprávnom usporiadaní uvedeného majetku.
Mgr. Ďureje, PhD.: - súhlasí s návrhom, v K-finančnej bol
proti, ale vďaka p. Balážovi sme veci pochopili, je to
v poriadku.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 36-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a z r u š i l o uznesenie Zastupiteľstva
TSK č. 229/2015 zo dňa 26.01.2015 v časti II., u r č i l o
prevod prebytočného nehnuteľného majetku (stavieb a pozemkov) TSK v správe Spojenej školy, Nováky s org. zložkami
SOŠ, Nováky a Gymnázium, Nováky, v prospech spol. FORTISCHEM a.s., Nováky, IČO: 46693874, za kúpnu cenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň s ch v á l i l o
odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK
v prospech spol. FORTISCHEM a.s., Nováky, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 232/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
j) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.
Streženice ako prípad hodný osobitného zreteľa.
_
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o zámenu pozemkov vo vlastníctve TSK
v správe SC TSK a žiadateľa p. Viktora Kvaššaya, ktorý
navrhuje zameniť pozemky a doplatiť rozdiel ceny, nakoľko
na pozemku TSK je postavená časť budovy žiadateľa a časť
oplotenia TSK je na pozemku žiadateľa. Ako dôvod hodný oso-
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bitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
a zosúladenie skutočného stavu so stavom právnym, vrátane
finančného vyrovnania.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 37-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
nehnuteľného majetku TSK (pozemkov) v správe Správy ciest
TSK, u r č i l o ako prípad hodný osobitného zreteľa
prevod uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku
TSK - z á m e n o u za nehnuteľný majetok - pozemok
vo vlastníctve Viktora Kvaššaya, Považské Podhradie, ako
dôvod hodný osobitného zreteľa, a zároveň s ch v á l i l o
prevod uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku
TSK – z á m e n o u za nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Viktora Kvaššaya, Považské Podhradie, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, s finančným vyrovnaním zo strany žiadateľa na účet TSK v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy, uzavretej na základe schváleného uznesenia.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 233/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
k) Návrh na zmenu Uznesenia č. 133/2018 zo dňa 24.09.2018
(schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Myjava
s Mestom Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa).
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - Zastupiteľstvo TSK v septembri 2018 schválilo
zámenu nehnuteľného majetku s mestom Myjava ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a pri príprave zámennej zmluvy sa
zistilo, že znalkyňa mesta Myjava omylom ocenila pozemky,
ktoré sú pod cestou TSK, ale nie sú vo vlastníctve mesta,
taktiež geodet upravil výmery pozemku, čo mestu Myjava
nebolo oznámené, čím došlo ku zmene uznesenia k 3 pozemkom,
v dôsledku čoho je potrebné navýšiť objem investície
na strane mesta Myjava, ostatné chyby boli len v písaní.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 35-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zmenu uznesenia
Z TSK č. 133/2018 zo dňa 24.09.2018, ktoré bude znieť:
- z r u š u j e uznesenia Z TSK číslo 158/2014 zo dňa
25.08.2014 a 315/2015 zo dňa 23.11.2015 v časti 2. a 3.
- s ch v a ľ u j e trvalú prebytočnosť nehnuteľného
majetku TSK (pozemkov a stavieb),
- u r č u j e ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod
uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK
z á m e n o u za nehnuteľný majetok (pozemky) vo vlastníctve Mesta Myjava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
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- s ch v a ľ u j e prevod uvedeného trvale prebytočného
nehnuteľného majetku TSK z á m e n o u za nehnuteľný
majetok vo vlastníctve Mesta Myjava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, bez finančného vyrovnania. Mesto
Myjava sa zaväzuje rozdiel v hodnote majetku určeného
na zámenu investovať do jedného roka odo dňa účinnosti
zámennej zmluvy do rekonštrukcie (prestavba na bytové
jednotky) budovy – MIKROBIOLOG. PAVILÓN.
Mesto Myjava sa zaväzuje, že takto zrekonštruovaná budova
bude výlučne slúžiť zamestnancom NsP Myjava, prípadne aj
ich zmluvným partnerom za predpokladu, že bytové jednotky
budú kapacitne prevyšovať potreby zamestnancov NsP Myjava.
Mesto Myjava sa zaväzuje, že v prípade, ak sa rozhodne
budovu – MIKROBIOLOG. PAVILÓN predať alebo inak scudziť,
je povinný najskôr ju ponúknuť na predaj TSK za celkovú
kúpnu cenu 1,- euro, bez nároku na akékoľvek finančné vyrovnanie za vykonanú rekonštrukciu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 234/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
l) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti od spoločnosti PARI, s.r.o., Púchov.

_

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o nadobudnutie vlastníckeho práva
k pozemku vo vlastníctve spol. PARI, s.r.o. Púchov a nachádza sa medzi budovami TSK a internátom od Trenč. univerzity.
Pozemok súvisí s priestorovým usporiadaním SOŠ Púchov
po presťahovaní SOŠ sklárskej. Navrhuje sa odkúpenie pozemku
za cenu po dohode zmluvných strán.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - návrh podporuje, aby sme pokračovali v prevode pozemkov aj pred budovami, za spoluúčasti
univerzity, TSK a vlastníka nehnuteľnosti.
PhDr. Škultéty: - spýtal sa kolegov z Púchova, či je cena
primeraná, aké sú ceny v Púchove.
p. predseda: – mali sme náš posudok za 44,- eur/m2, teraz
je cena za 40,- bez DPH.
Mgr. Henek, bývalý primátor mesta: - cena je primeraná
územiu a využitiu, kupovali sme v meste za vyššiu cenu
bližšie k centru, je to skôr jedna z nižších.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 40-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (pozemku) vo výlučnom vlastníctve PARI, s.r.o., Púchov, kúpou za celkovú kúpnu cenu.
K uvedenému bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 235/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
m) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.
Púchov s Mestom Púchov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - TSK je vlastníkom dvoch stavieb - učební
a pozemkov, ktoré zastupiteľstvo v novembri 2018 vyhlásilo
za prebytočné. K OVS nedošlo, nakoľko o majetok prejavilo
záujem mesto Púchov, ktoré je vlastníkom pozemkov pod cestou TSK. Navrhuje sa zámena nehnuteľnosti, a zo strany
mesta Púchov vznikne povinnosť fin. vyrovnania ako rozdiel
hodnoty v zmysle znaleckého posudku a hodnoty pozemkov
pod cestou. Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov a lepšie využitie pre potreby
občanov mesta Púchov.
Mgr. Henek: – požiadal o súhlas poslancov, mesto už nemá
kde stavať byty pre obyvateľov, poďakoval za podporu.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 39-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a z r u š i l o uznesenie Z TSK číslo
161/2018 zo dňa 26.11.2018 v časti II. a III., u r č i l o
ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK (pozemkov a stavieb)
z á m e n o u za nehnuteľný majetok (pozemky) vo vlastníctve Mesta Púchov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
a zároveň s ch v á l i l o prevod uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku (pozemkov a stavieb) TSK
z á m e n o u za nehnuteľný majetok (pozemky)vo vlastníctve Mesta Púchov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
s finančným vyrovnaním zo strany mesta Púchov, v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 236/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – zmena vznikla na podnet poslancov, k problematike vecných bremien.
Mgr. Baláž: – predložil návrh na schválenie dodatku k Zásadám TSK, ktorým sa zjednocuje a zjednodušuje proces zriadenia,
schvaľovania i zrušenia vecných bremien.
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Na základe výsledku hlasovania č. 21: 40-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03. 2019
prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04. 2019
- Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 237/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2019, ktorým sa ruší
Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom
Lipová 15, 972 51 Handlová.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - dnes bol vypustený z programu bod 8. d)
a e), na ktoré neprišlo stanovisko z MŠ SR a tieto dáme
na májové zasadnutie zastupiteľstva. Požiadal uviesť všetky
body naraz a hlasovať budeme osobitne.
Ing. Hilčíková: - v bode a) predložila návrh VZN TSK č.
15/2019, ktorým sa na základe rozhodnutia MŠ SR vyraďuje
zo siete škôl Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej a nástupníckou organizáciou bude Gymnázium Prievidza. Zamestnanci
dostali ponuku práce na novozriadenej SZŠ Prievidza.
Materiál bol prerokovaný v komisiách, zverejnený a v lehote
bez podaných pripomienok.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 33-ZA, 2-PROTI,
2-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á–
l i l o VZN TSK č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana
Bellu, Handlová, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 238/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8.
b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2019, ktorým sa ruší
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332,
972 71 Nováky.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - na základe žiadosti TSK vydalo MŠ SR rozhodnutie, ktorým sa vyraďuje zo siete Spojená škola Nováky
k 31.8.2019 a od 1.9.2019 sa zaraďuje do siete SOŠ Nováky.
Po skončení gymnaziálnej zložky štúdia zostávajú už len
študijné a učebné odbory a škola bude fungovať ako SOŠ.
Materiál bol taktiež vopred zverejnený a bez pripomienok.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 38-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 16/2019,
ktorým sa ruší Spojená škola, Nováky s org. zložkami SOŠ
Nováky a Gymnázium, Nováky a zriaďuje Stredná odborná
škola, Nováky. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 239/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8.
c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2019, ktorým sa ruší
Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako
súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom. _
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - v návrhu VZN TSK č. 17/2019 sa vyraďuje
zo siete Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad
Váhom ako súčasť SOŠ, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje
Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako
súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom,
od 1.9. 2019. K VZN neboli vznesené žiadne pripomienky,
účinnosť je 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 38-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 17/2019,
ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto
nad Váhom ako súčasť SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto
nad Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, N. Mesto nad Váhom
ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, N. Mesto nad Váhom.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 240/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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8.
d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,
so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - na základe žiadosti TSK vydalo MŠ SR
rozhodnutie o vyradení zo siete škôl – Elokovaného pracoviska OA Pov. Bystrica k 31.8.2019, k čomu je potrebné
upraviť zriaďovaciu listinu OA Pov. Bystrica.
p. predseda: - už sme k tomu hlasovali minulý rok, treba to
schvaľovať znovu po súhlase ministerstva, preto som chcel
predložiť novelu zákona, aby sa to schválilo len raz
a potom sa vyjadrí len ministerstvo.
Ing. Bagin: - ako predseda Komisie školstva v minulom
období, budovu sme mali vo výhodnom prenájme, ktorá
je našim prispením v dobrom stave. Spýtal sa, či nový p.
primátor p. Widermann nenavrhol záujem využitia budovy pre
školu. Ak nie, podporí stanovisko.
Ing. Hičíková: – pán primátor má záujem o prevod na mesto,
ale doteraz neprišla žiadna požiadavka od mesta.
p. predseda: - treba vysporiadať, čo sme do školy investovali.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 37-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.
09. 2019 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine OA Pov.
Bystrica, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 241/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - na základe požiadavky poslancov dáme krátku
prestávku po dvoch nasledujúcich bodoch.
9. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom
Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - po uplynutí funkčného obdobia Rady školy
pri SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou predkladáme
v zmysle zákona návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady
školy dňom 26.03.2019: - Ing. Zuzanu MÁČEKOVÚ
- Ing. Máriu HAJŠOVÚ, PhD.
- PhDr. PaedDr. Rudolfu NOVOTNÚ
a Ing. Katarínu VOJTKOVÚ, nominantku SOPK.
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Na základe výsledku hlasovania č. 26: 37-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03. 2019
prerokovalo a d e l e g o v a l o dňom 26.03.2019 zástupcov
TSK do Rady školy pri SOŠ strojníckej, Bánovce nad Bebravou,
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 242/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho
kraja do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici
7282/20A, 911 01 Trenčín.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - jedným z 11 členov Územnej školskej rady
(ÚŠR) je aj zástupca TSK, uplynutím funkčného obdobia 10.2.
2019 zaniklo členstvo členom rady. V súlade so zákonom navrhujeme delegovať dňom 26.3.2019 do ÚŠR poslanca Bc. Tomáša
Vaňu, ktorý bol členom rady doteraz.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 36-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03. 2019
prerokovalo a d e l e g o v a l o dňom 26.03.2019 - Bc.
Tomáša VAŇU - do Územnej školskej rady Trenčín, v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 243/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - vyhlásil krátku prestávku v rokovaní.
11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odboru zdrav. a SP
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, ul. J. Smreka 486,
020 01 Púchov – Kolonka.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - uviedla návrh na schválenie Dodatku
č. 6 k ZL CSS - KOLONKA Púchov, s účinnosťou od 1.4.2019,
pre zosúladenie terminológie v článkoch ZL, po doplnení
diagnózy Demencia rôzneho typu etiológie a po zrušení týždennej formy sociálnej služby, ktorá nebola neposkytovaná.
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 23-ZA, 21-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine CSS – KOLONKA, Púchov – Kolonka v zmysle
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predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 244/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 - k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská č. 77,
907 01 Myjava.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - dodatok predkladáme pre doplnenie
odbornej činnosti Psychologická starostlivosť a pre zosúladenie terminológie so zákonom, s účinnosťou od 1.4.2019.
Na základe výsledku hlasovania č. 29: 24-ZA, 20-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Dodatok č. 6 k ZL CSS
– Jesienka, Myjava v zmysle predloženého návrhu, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 245/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Informácia o zriadení a zameraní činnosti Pracovnej skupiny
pre zdravotníctvo.
_
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odboru zdrav. a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - Z TSK uznesením z novembra 2018
odporučilo predsedovi TSK vytvoriť pracovnú skupinu pre zdravotníctvo, ktorá bola vytvorená od 1.2.2019, ako poradný
orgán predsedu. Má schválený štatút, rokovací poriadok a zvolila si predsedu a podpredsedu, ktorými sú doc. MUDr. Bielik,
CSc. a MUDr. Steiner. Na prvom zasadnutí odporučila p. predsedovi ponechať nemocnice naďalej v ZP TSK, bez možnosti privatizácie, so zachovaním súčasného rozsahu zdravotníckej starostlivosti a rozšírenia rozsahu na základe reálnej potreby.
p. predseda: - zamestnanosť bude vecou riaditeľov nemocníc.
doc. MUDr. Bielik, CSc., predseda poradnej komisie: - v komisii máme názorovú zhodu, ktorá vyústila do návrhu uznesenia,
ktoré bude významné aj v slovenskom priestore.
p. predseda: – pracovná skupina začala pracovať a navrhla
uznesenie. Máme záujem o získanie naspäť RZP a RLP pre naše
nemocnice. Po májovom zastupiteľstve a zmene rozpočtu chceme
investovať do nákupu pre nemocnice k získaniu RZP a RLP späť.
Na základe výsledku hlasovania č. 30: 40-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Informáciu o zria-
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dení a zameraní činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo,
a zároveň s ch v á l i l o ponechanie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Pov. Bystrica a NsP Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bez možnosti privatizácie, ako aj zachovanie súčasného rozsahu poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 246/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 207/2019 zo zasadnutia konaného 28.1.2019
– ozdravné plány nemocníc v ZP TSK.
_
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odboru zdrav.a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - ku zmene uznesenia a názvu prišlo
na Komisii SP a zdravotníctva a Rade predsedov. Ozdravné
plány boli súčasťou mandátnej zmluvy s MZ SR pre oddlženie,
ktoré ich má schvaľovať, ešte nie sú schválené. Preto sa ruší
časť uznesenia k predkladaniu ozdravných plánov zastupiteľstvu.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - navrhol zmenu časti pôvodného
uznesenia Z TSK číslo 207/2019 zo zasadnutia, konaného 28.1.
2019 - v bode 3. v časti: „u k l a d á
predložiť na nasledujúce riadne rokovanie Zastupiteľstva TSK
ozdravný plán Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach“, a nahradiť textom:
„u k l a d á
predložiť na júlové riadne rokovanie Zastupiteľstva TSK Plán
ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach“ pre obdobie 2019-2022.“
Časť II. sa nemení. Ozdravné plány boli predložené v auguste
2018 na MZ SR ako podmienka pre schválenie oddlženia nemocníc.
V januári sme mysleli na ozdravný plán, ktorý by bol v kompetencii TSK, nad rámec rozsahu a kvality ozdravného plánu pre MZ
SR, nakoľko NsP Bojnice je v najhoršej situácii. Komisia SP
a zdravotníctva odporučila prijať ozdravný plán ako Plán konsolidácie, ktorý by umožnil Z TSK dohliadať na vypracovanie
podrobnejšieho ozdravného plánu, ako bol predložený MZ SR.
p. predseda: - požiadal o písomné predloženie návrhu.
RNDr. Beňová: - podporila návrh p. Bielika. Nemocnica bude
musieť realizovať aj nepopulárne opatrenia, k čomu bude potrebná aj podpora zastupiteľstva.
Mgr. Bočincová, predsedníčka K-SPaZ: – stotožňuje sa s návrhom p. Bielika, požiadala o podporu poslancov.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – požiadal o dôveru pánovi riaditeľovi nemocnice, ktorý už prijal isté nepopulárne opatrenia.
Treba zvážiť, aké kroky dokážeme v zastupiteľstve schváliť.
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Na základe výsledku hlasovania č. 31: 39-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.
marca 2019 prerokovalo poslanecký návrh doc. MUDr. Bielika,
CSc. na zmenu uznesenia, ktorým z m e n i l o časť uznesenia Z TSK číslo 207/2019 zo zasadnutia, konaného 28.1.2019
- v bode 3. v časti: „u k l a d á predložiť na nasledujúce
riadne rokovanie Z TSK ozdravný plán NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach“, na:
„u k l a d á predložiť na júlové riadne rokovanie Z TSK
Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej
starostlivosti a rozvoja NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
pre obdobie 2019-2022“, a zároveň
u l o ž i l o - riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - polročne predkladať poslancom Z TSK do Knižnice
poslancov vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých
nemocníc, ktoré boli zaslané MZ SR v súvislosti s procesom
oddlžovania s tým, že prvé vyhodnotenie bude predložené po 6
mesiacoch od schválenia ozdravných plánov MZ SR. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 247/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru region. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A
SK-CZ s názvom "Vzdělávání bez hranic" (Gymnázium Partizánske).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - požiadal o predloženie všetkých 10 podbodov
naraz, ku ktorým bude diskusia a spoločné hlasovanie. Ide
o 9 škôl a 1 zariadenie soc. služieb.
Ing. Lamačková: - ide o projekty OvZP TSK, spolufinancovanie 5% predstavuje spolu 40 tis. eur. Ide o 8 projektov
škôl vo výzve MPSVaR SR Prioritnej osi Využívanie inovačného potenciálu, posledné dva projekty sú z Fondu malých
projektov.
Projekt Gymnázia Partizánske je zameraný na podporu záujmu
žiakov o VŠ štúdium prírodovedných a technických odborov
s dôrazom na matematiku a informatiku.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(NFP) za účelom realizácie projektu, zabezpečenie realizácie
projektu a finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 248/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Zvyšovanie kompetencií študentov v aplikovaných
prírodných
a
technických
vedách
na
slovensko-českom
pomedzí" (Gymnázium Púchov).
_
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt Gymnázia Púchov bude realizovaný
s Gymnáziom vo Val. Kloboukoch, Slezskou univerzitou v Opave, Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci,
zameraný na vedomosti a zručnosti v IT a technických odboroch.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu,
zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 249/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Nové inovácie v agrosektore - E-book" (SOŠ
Pruské).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt SOŠ Pruské realizovaný so SOU
Val. Klobouky je zameraný na vytvorenie spoločného vzdelávacieho programu formou e-knihy a e-learningu pre odbory
mechanizácie a elektroniky poľnohospodárskych strojov.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu,
zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 250/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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14.
d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Zvýšenie úrovne vzdelávania pre potreby trhu
práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných
odborných škôl" (SOŠ strojnícka Považská Bystrica).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt SOŠ strojníckej v Pov. Bystrici
realizovaný so SOŠ Frýdek-Místek je zameraný na spoločný
vzdelávací program pre zváranie a obrábanie materiálov.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu,
zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 251/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s
názvom
"Cezhraničný
systém
manažérstva
kvality
v odbornom vzdelávaní" (SOŠ Handlová).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt SOŠ Handlová realizovaný so SŠ
elektrotechnickou a energetickou v Sokolnicích je zameraný
na systémové zavedenie manažmentu kvality do vzdelávacieho
obsahu.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu,
zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 252/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
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s názvom "Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby
trhu práce" (SPŠ Myjava).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt SPŠ Myjava realizovaný so Strednou školou průmyslovou, hotelovou a zdravotníckou v Uh.
Hradišti je zameraný na modernizáciu vybavenia, prípravu
nových vzdelávacích programov v spolupráci s inovačným
potenciálom firiem v regióne.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu,
zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 253/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Střední školy jako centra podpory a propagace
technických oborů a vzdělávání" (SPŠ Nové Mesto nad Váhom).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt SPŠ Nové Mesto nad Váhom realizovaný so SPŠ a OA v Uh. Brode je zameraný na koncepčnú
spoluprácu škôl, zvýšenie kvalifikácie pedagógov, vybavevenie elektrodielní a laboratórií automatizačnej techniky.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu,
zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 254/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ
s názvom "Tradície v 21. storočí" (SUŠ Trenčín).
_
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt SUŠ Trenčín a SPŠ průmyslová Uh.
Hradište je zameraný na inováciu študijných odborov
so zameraním na výučbu – nákup technológií, workshopy,
prednášky a výmenné pobyty.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu,
zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie projektu v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 255/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci
programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Znovu spolu" (SPŠ
Myjava).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt SPŠ Myjava realizovaný so Strednou školou průmyslovou, hotelovou a zdravotníckou v Uh.
Hradišti je zameraný na rozvoj spolupráce v mimoškolskej
činnosti.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie malého
projektu, zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov na spolufinancovanie a financovanie malého projektu
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 256/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14.
j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci
programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Výmena skúseností
a know-how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou" (CSS Nádej Dolný Lieskov).
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - projekt CSS Nádej Dolný Lieskov realizovaný s Charitou Vyškov je zameraný na podporované bývanie
a vzťahy s okolím, nové aktivity pre klientov.
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Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 32: 35ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 25.03.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie malého
projektu, zabezpečenie realizácie projektu a finančných prostriedkov na spolufinancovanie a financovanie malého projektu
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 257/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

_

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - požiadal o informácie ako
bude pokračovať budovanie Vážskej cyklotrasy. Ako mesto
pripravujeme veľkú cyklotrasu, ktorá by sa mohla napojiť
na Vážsku cyklotrasu, pre rozvoj rekreačnej cyklistiky.
p. predseda: - pripravíme informáciu ku všetkým rozostavaným
úsekom cyklotrás.
doc. MUDr. Šramková, PhD., MBA: - tlmočila ohlasy ľudí
i personálu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na správu
o údajnom ukončení pôrodnice v nemocnici, v médiách bol
zoznam, kde sme sa ocitli. Poprosili ma, aby sa pán predseda
prihovoril na vyšších miestach. Nie sú Bánovce, nie je
pôrodnica v Handlovej a nemáme diaľnicu na rýchly prevoz
pacientov. Trenčín je vzdialený 70 km a cesta pre rodičku je
nebezpečná. Uviedla štatistiku pôrodnosti za posledné roky –
758, 628, 669 a tento rok za dva mesiace 163. Starostlivosť
na
oddelení
je
jedna
z najlepších.
V mene
obyvateľov
požiadala
o záchranu
pracoviska
a zachovanie
pôrodnice
v Bojniciach.
p. predseda: - preberali sme to na Rade predsedov, s p.
Božikom, údajne to vyšlo v rámci stratifikácie. Určite
zabojujeme a nebudeme súhlasiť so zrušením pôrodníc v našom
kraji.
Ing. Bagin: – v médiách zachytil informáciu, že župa obnoví
značenie na 12 cyklotrasách s dĺžkou takmer 170 km. Spýtal
sa, ktoré trasy a koľko km turistického značenia bude tento
rok obnovené.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – reagoval faktickou poznámkou na p.
Šramkovú. Kolujú rôzne čísla od 350 po x... Ako si má
vysvetliť slovo údajne, či to je v nejakom dokumente, z akej
oficiálnej informácie pochádza vyjadrenie údajne, alebo
nemocnica dostala informáciu z MZ SR o zrušení oddelenia,
alebo nemocnica zvažuje zrušenie oddelenia. Súhlasí so zachovaním oddelenia a bol by nerád, ak by v rámci stratifikácie
došlo k obmedzeniu výkonov oddelenia.
Ing. Takáč: – tiež reagoval s faktickou. Počuje to prvý krát
a je zarazený, nemusíme spochybnovať postavenie a potrebu
pôrodnice v NsP Bojnice a nedopustíme jej zrušenie.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: – nemali by sme podceňovať šumy
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alebo názorové šírenie. Zakladajú istú neistotu. Stratifikácia nemocníc hovorí, kto čo bude robiť podľa počtu výkonov.
Bolo by dobré urobiť internú stratifikáciu zariadení kraja,
z pohľadu výkonov a kvality a k prijatému uzneseniu aj
z pohľadu zachovania rozsahu starostlivosti. Potom by nás
nemusela prekvapiť nežiadúca formulácia zo strany ministerstva, je to aj námet pre pracovnú skupinu.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - tento bod je Interpelácie – má sa
podať písomne. Pani Šramková dala tému do Diskusie a Rôzneho.
Navrhol do budúcna upraviť Rokovací poriadok, aby bol
v programe najprv bod Diskusia a Rôzne, a potom Interpelácie,
ktoré sú predložené písomne. Tému otvoril na Rade predsedov
s tým, že ju otvorí na zastupiteľstve. Prvý náznak o eliminácii gynek.-pôrodníckych oddelení v kraji vyšiel v Hospodárskych novinách, na čo regoval cez Hosp. noviny. Zrejme unikla
informácia z MZ SR a nevedel, že bude o pár dní publikovaná
v denníku Plus 1 deň. Boli tam uvedené nielen Bojnice, ale aj
Myjava a Partizánske. V našom kraji majú ostať len pôrodnice
v Pov. Bystrici a Trenčíne, čo nemôžeme dopustiť a budeme
konať. Partizánske bolo najviac skúšanou nemocnicou, 7 rokov
nebolo gynek.-pôrodnícke oddelenie zazmluvnené, nemocnica je
mestská a prenajatá je činnosť. Po 7 rokoch sa nám vlani
znovu podarilo oddelenie zazmluvniť. Minulý rok Slovenská
gynekologická spoločnosť medializovala, že minimálna hranica
pôrodov je 370, čo bolo navyšované na 400 až po 640. NsP
Partizánske mala 609 pôrodov a je hodnotená ako jedna z najlepších. Ak z 9 oddelení zaniknú 3, už nie je všeobecná
nemocnica. Preto na tému zareagoval a bude ju šíriť kým nedôjde ku zmene rozhodnutia. V roku 2011 sme zabojovali o zachovanie onkologického oddelenia v Prievidzi. Reagoval na p.
Šramkovú, že bude lepšie ak v Rokovacom poriadku bude najprv
Diskusia - Rôzne a potom Interpelácie. Požiadal, aby pomohli
aj poslanci NR SR pre zachovanie 5 gynek.-pôrodníckych, novorodeneckých a detských oddelení v kraji. Toto sú nerozumné
opatrenia, ktoré ohrozujú kvalitu a dostupnosť zdravotníckych
služieb v našom kraji.
p. predseda: - budeme za to, aby sa žiadne gyn.-pôrodnícke oddelenia nerušili, kde je pôrodov veľa. V medzirezortnom konaní
budeme sledovať, aká bude stratifikácia, a podľa p. Bielika
urobiť aj prehľad, ako by malo v našom kraji vyzerať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Toto všetko malo byť v rámci
Diskusie.
PaedDr. Porubcová: - problém nastolený p. Šramkovou je vecný.
V uznesení sme deklarovali podporu riaditeľovi NsP Bojnice.
Jediná podpora pre riaditeľov nemocníc je zabezpečiť pozitívne
rokovania so VšZP. Druhý pohľad na rušenie nemocníc je proporcionalita v rámci kraja. Na Považí budeme opravovať cykloznačenie, ale na hornej Nitre nie sú ešte žiadne cyklotrasy.
Nie je žiadúce, aby obe pôrodnice v kraji boli na Považí.
doc. MUDr. Šramková, PhD., MBA: - na vysvetlenie slova údajne
jej poslali lekári článok, čomu nemohla uveriť. Potom to boli
aktuálne správy o Stratifikácii nemocníc. Poďakovala za postoj
k tomu.
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p. predseda: – vo štvrtok dá takúto otázku na Hodine otázok
v parlamente pani ministerke zdravotníctva.
Ing. Žiak: – predniesol interpeláciu, ktorú pošle mailom.
Povrch cesty medzi Ilavou a Valaskou Belou je popraskaný,
správca by mal poruchy opravovať priebežne tzv. zálievkami.
Spýtal sa, či správca našich ciest pristupuje priebežne
k údržbe, alebo čaká kým sa celá cesta zničí. Spýtal sa,
na akých úsekoch ciest boli zálievky vykonané.
Ing. Mičega: – má interpeláciu k VO. Obdržal podnet, ktorý
predostrel na K-školstva a kultúry. Nakoľko nedostal vysvetlenie, obracia sa s interpeláciou ohľadom stavebného dozora
pre akciu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo Moderná výuka
pre prax“. Dostal informáciu, že jeden z uchádzačov, ktorý
uspel, nebola s ním uzavretá zmluva, preto žiadal informáciu,
v akom stave je VO a zmluva. Následne dostal odpovede na viaceré otázky, citoval: - Akcia sa realizuje, súťaž na stavebný
dozor sme zrušili kvôli zmene podmienok realizácie. Následne
sa dozor zadal v zmysle internej smernice. Tento uchádzač
si vyžiadal internú smernicu, ale dostal odpoveď, že internú
smernicu mu zaslať nemôžeme. Na komisii žiadal o vysvetlenie,
prečo sa uchádzač nemôže dozvedieť pravý dôvod. Spýtal sa p.
predsedu, či je v súlade otvorenosť a transparentnosť v tomto
prípade, či je v súlade so zákonom utajenie našich smerníc,
a či môže dostať záruku, že všetko prebehlo v súlade so zákonmi. Interpeláciu dáva písomne.
p. predseda: - požiadal o kópie komunikácie so zamestnancami.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy modernou výukou je
na SPŠ stavebnej v Trenčíne. Odpovieme písomne.
p. Matušík: – na webe TSK bola informácia, že župa plánuje
zaviesť integrovanú dopravu aj v ďalších mestách nášho kraja.
Rád by bol o priebehu informovaný aj prizvaný na rokovania.
p. predseda: - spoločne so ŽSK chceme rozvíjať tento IDS,
boli oslovené aj mestá, ktoré majú MHD. Ako poslanec a člen
Komisie dopravy budete prizývaný.
JUDr. Ing. Stopka, PhD.: – v polovici marca sa na pôde úradu
stretli členovia prac. skupiny pre prípravu a implementáciu
Akčného plánu transformácie hornej Nitry. Spýtal sa, v akom
štádiu je Akčný plán a či by sme nemohli byť ako poslanci
prizývaní na pracovné stretnutia.
p. predseda: - odpovieme písomne. Požiadal o písomné predloženie všetkých interpelácií a zaslanie Kancelárii predsedu.
16. Diskusia – Rôzne.

_

PhDr. PaedDr. Novotná: – upozornila, že o 6 dní je posledný
deň marcový, dokedy treba odovzdať majetkové priznania.
Na stránke TSK sú dve tlačivá, jedno je treba odovzdať na UHK
a druhé je skrátená verzia. Poďakovala Ing. Horváthovi za jeho
systematickú kvalitnú a ústretovú prácu pre kraj i poslancov.
Spolupracuje s ním vo viacerých oblastiach, hlavne pri majetkových a daňových priznaniach, vyjadrila, že si ho váži.
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p. predseda: - do 31.3. treba podať majetkové priznania. Je
aj úloha pre právne oddelenie k zákonu o ochrane osobných
údajov, aby ste spolu s p. Horváthom a p. Novotnou preverili
vyhlásenia čo sa môže a nemôže zverejniť.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - 1. v nadväznosti na tému zdravotníctva, aj na pracovnú komisiu a monotematické zastupiteľstvo
navrhol, keby sme sa raz ročne k tejto téme vrátili na zastupiteľstve, nakoľko sa chystajú zmeny. Po odobratí RZP a RLP
nemocniciam sa pripravuje odobratie dopravnej služby nemocniciam a jej centralizácia. Navrhol, aby sme túto tému prebrali v samostatnom bode spolu s hospodárením 3 nemocníc,
aktuálnu situáciu v zdravotníctve a nové témy.
2. Na Rade predsedov hovoril, že ho osobne zarazilo ako politici chcú znižovať dane. V našom pléne je veľa poslancov –
starostov a zamestnancov miestnej samosprávy. Výpočty znamenajú úbytok podielových daní do rozpočtov krajov, obcí a miest,
preto požiadal, aby všetci ktorí to navrhujú, či vedia dofinancovať prostriedky pre územnú miestnu a regionálnu samosprávu.
Po schválení fiškálnej decentralizácie jediný príjem podielových daní je výnos dane z príjmu FO. Požiadal, ak budete
viacerí kandidovať do parlamentných volieb, aby ste mysleli
na zodpovednosť samosprávy voči občanovi, aj objektívny
výnos dane z príjmu FO bude klesať.
p. predseda: - určite nebude za to, aby sa prijímali negatívne
opatrenia na rozpočty samospráv.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - s faktickou na p. Božika –
upresnil, že uvedená miera straty pre 20 tis. mesto je reálna.
Mgr. Ďureje, PhD.: - uviedol 3 okruhy tém: 1. Na poslaneckom
klube Nezávislých sme sa uzniesli zaradiť do nasledujúceho
zastupiteľstva tému a problematiku verejných obstarávaní TSK.
Veľa súťaží obstarávame formou externých poradenských spoločností napriek počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú externé
obstarávanie. Aby takýto bod obsahoval informácie, aké externé spoločnosti robia súťaže pre kraj, prísp. organizácie
kraja, koľko pokút bolo udelených v procese externých
obstarávaní. Na dnešnom klube bola potreba riešiť tento bod
a zaradiť na nasledujúce rokovanie, ak by to bolo možné.
2. Nadviazal na p. predsedu a hlasovanie o zákone na rekreačné poukazy. Zarazilo ho vyjadrenie, že je to diskriminačný
zákon a preto kraj bude financovať poukazy pre organizácie
pod 50 zamestnancov, z prostriedkov refinancovania úverov,
kde kraj získal úsporu 200 tis. eur. Osobne nie je naklonený
rekreačným poukazom, ale úsporu z refinancovania úverov by
skôr navrhol použiť pre obyvateľov kraja. Potom nevie pochopiť schválené uznesenie, aby MŠ SR zafinancovalo rekreačné
poukazy zamestnancom stredných škôl čo znamená, že nemáme
na to dostatok fin. prostriedkov, ale ideme dofinancovať
poukazy organizáciám, čo nám nevyplýva zo zákona.
3. Nadviazal na p. Stopku, s akými projektami prišiel TSK
do Akčného plánu. Požiadavky pošle aj elektronicky, ako interpelácie.
p. predseda: - odpoveď dostanete, projektov je viac.
Vysvetlil ku školstvu – sú originálne a prenesené kompetencie.
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Originálne financujeme sami, prenesené má dofinancovať štát,
preto sme požiadali MŠ SR dofinancovať rekreačné poukazy
na prenesené kompetencie. Toto predložil aj na rokovaní SK8,
a súhlasili s tým aj župani ostatných krajov. Prečo by sme
mali diskriminovať zamestnancov v organizáciách pod 49 zamestnancov, požiadame MŠ SR o preplatenie nákladov na tieto rekreačné poukazy.
Externé a interné obstarávanie – požiadavky mi pošlite.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – nadviazal na projekt transformácie
hornej Nitry, aby sme nediskutovali len o ochrane ŽP, ale aj
o otázkach rekvalifikácie pracovníkov HN baní a ostatných,
ktorých sa útlm ťažby dotkne, čo aj viacerí odborníci považujú
vo zverejnených informáciách za nedostatočné.
2. v Rokovacom poriadku nie je nutné upraviť poradie programu
zasadnutia zastupiteľstva, a je jedno či sú Interpelácie pred
bodom Diskusia-Rôzne alebo naopak, pretože každý poslanec má
právo vystúpiť 1x v diskusii a 1x s faktickou poznámkou
k akémukoľvek diskusnému príspevku v rámci daného bodu.
K nedávno novelizovanému Rokovaciemu poriadku by bol za jeho
úpravu a vypustenie niektorých bodov, ktoré sa nedodržujú,
napr. používanie mobilných telefónov počas rokovania, nakoľko
slúži aj na prácu a dajú sa z neho čítať aj materiály na rokovanie.
p. predseda: – Rokovací poriadok je len na vás poslancoch, ako
sa podľa neho bude rokovať.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – reagoval s faktickou na p. Habánika. K Rokovaciemu poriadku počet diskusných príspevkov
nie je limitovaný. Interpelácie nás zvádzajú reagovať na danú
tému a majú byť položené konkrétne na úrad alebo predsedu.
K transformácii hornej Nitry sa v Európe vytvára tzv. kompenzačný fond. Ak by sa taký vytvoril, môžeme tento špecifický
sociálny problém riešiť formou kompenzácie a platiť doživotne
rentu baníkom. V Pláne transformácie hornej Nitry nie sú
všetky veci vysvetlené tak, ako boli prezentované na tlačových besedách. Prioritne treba riešiť život na hornej Nitre,
dnes je mechanizmus ako nájsť peniaze na kompenzáciu ľudí,
ktorí by prišli o pracovný príjem.
p. predseda: – ide o tzv. Európsky globalizačný fond, kde sú
isté podmienky. Uvažuje sa o ďalšom fonde pre uhoľné regióny.
K Akčnému plánu bolo zatiaľ podaných 120 projektov, aj z TSK.
PaedDr. Porubcová: – reagovala na p. Habánika, jedným z jej
návrhov je, aby sme sa venovali školstvu, určite na to nezabudneme.
p. Dvonč: – upozornil na havarijný stav našich ciest, ide
o 26,6 km ciest II. triedy a 19,15 km ciest III. triedy.
Na Komisii dopravy a finančnej žiadal predsedov, aby to riešili aj na Rade predsedov, jedná sa o bezpečnosť na cestách.
p. predseda: - analýzu žiadal aj p. Merašický za okres Partizánske, kde je najviac ciest v havarijnom stave. Prvé stretnutie, ktoré ste mali s p. Ozimovou, hovorí o istých
prioritách do roku 2022. 5 mostov je tiež vo veľmi zlom
stave, tento rok by sa mali urobiť 4, na budúci rok zostane
už len most Chocholná-Záriečie nad panelovou cestou I/9.
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17. Záver.
p. predseda: – na záver poďakoval za dnešné rokovanie,
schválili sme dôležité veci. Nasledujúce zastupiteľstvo bude
6. mája 2019, komisie budú zasadať pred veľkonočnými sviatkami od 15.4., Rada predsedov sa zíde v utorok, 23.4.2019,
po Veľkej noci. Pripomenul podanie majetkových priznaní
do 31.3.2019 a poďakovaním za účasť rokovanie ukončil.
Trenčín, 5.4.2019
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK

I. overovateľ: Ing. Juraj HORT, v.r.
II. overovateľ: PhDr. Štefan ŠKULTÉTY, v.r.
Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.

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

