Z á p i s n i c a
z X. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26.1.2015
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 IX.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
___
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.–vedúci odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku - pozemku p.č.1491/3, nachádzajúceho sa v k.ú.
Trenčianska Turná, vo vlastníctve TSK, v správe - Správa
ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.
b) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku - pozemku p.č.1491/4, nachádzajúceho sa v k.ú.
Trenčianska Turná, vo vlastníctve TSK, v správe - Správa
ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
tretej osoby - pre Mesto Považská Bystrica na pozemku
KN-C č. 3700/5, k. ú. Považská Bystrica na neobmedzenú
dobu za jednorazovú náhradu.
d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a odpredaja pozemku parc. č. 2620/6, k. ú. Partizánske,
zapísaného na LV č. 2851.
e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku k. ú. Handlová, LV č. 2769, a
súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku, na LV č. 1107, k. ú. Nové Mesto nad
Váhom a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 157/2014, schválenie
spôsobu prevodu a odpredaja nehnuteľného majetku, k. ú.
Dubnica nad Váhom, zapísaného na LV č. 2704.
h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného
majetku v správe Spojenej školy, Rastislavova 332,
Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium Rastislavova 332,
Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky,
nachádzajúceho sa v k.ú. Nováky na ulici Chemikov 8,
schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže - bývalé Stredné odborné
učilište Nováky.
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i) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného
majetku v správe Spojenej školy, Rastislavova 332,
Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium Rastislavova 332,
Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky,
nachádzajúceho sa v k.ú. Nováky na ulici Chemikov 8,
schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže - bývalé dielne a sociálne
zariadenie.
j) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a
schválenie zámeny prebytočného majetku- pozemkov v k. ú.
Prievidza vo vlastníctve TSK v správe Gymnázia V.B.
Nedožerského Prievidza za pozemok vo vlastníctve
KOVOSPOL Group, spol. s r.o. Prievidza.
k) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –
kancelárií na 3. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV
7098, k.ú. Trenčín.
l) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –
kancelárií na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV
7098, k.ú. Trenčín.
4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2015, ktorým sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 12.12.
2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja v znení zmien a doplnení Všeobecne
záväzným nariadením č. 6/2008 zo dňa 27. 8. 2008 a
Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2011 zo dňa 26.10.2011.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2015, ktorým sa
ruší Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14,
Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2015, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.___
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín,
so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín.

3
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
8. Projekt obnovenia prevádzky na trati Trenčianska Teplá –
Trenčianske Teplice (TREŽ).
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva -vedúci odboru dopravy TSK
9. Návrh projektu na schválenie podania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky zo štrukturálnych fondov a iných
programov EÚ: „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a
Zlínskeho kraja zo sedla bicykla".
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odb. region. rozvoja
10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok
2014.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
11. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2014.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
12. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
14. 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
X.
zasadnutie
Zastupiteľstva
Trenčianskeho
samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných,
osobitne poslancov NR SR, a poprial všetkým úspešný nový rok
2015, v práci i v osobnom živote.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je zo 45 poslancov
prítomných 39, ospravedlnení sú: Ing. Hajšová, PhD., MUDr.
Cíbik, PhD., Ing. Máčeková, Mgr. Abramovičová, PaedDr.
Porubcová a p. Halabrín.
p. predseda: - po Rade predsedov komisií ste dostali program
upravený vypustením 3 bodov z bodu 3. Návrhy na riešenie
prebytočného majetku TSK.:
h) Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku,
v k. ú. Bánovce nad Bebravou, zapísaného na LV č. 2896.
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i) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku
v k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 3944 – Internát.
o) Návrh na schválenie prebytočnosti projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu strechy a budovy bývalého
školského internátu Strednej zdravotníckej školy, J.
Braneckého 4, Trenčín a jej vyradenie z účtovnej
evidencie školy.
p. predseda: - požiadal prítomných o minútu ticha z dvoch
dôvodov. V prvý deň roka 2015 nás po ťažkej chorobe navždy
opustil spisovateľ a publicista, autor literatúry faktu,
významný rodák nášho kraja p. Drahoslav Machala.
7. januára 2015 došlo v Paríži k vražednému teroristickému
útoku islamských radikálov, a tento čin odsúdil celý
civilizovaný svet. Trenčiansky samosprávny kraj má podpísanú
dohodu o partnerstve a spolupráci s francúzskym regiónom
Pikardia. Požiadal o minútu ticha k ucteniu pamiatky obetí
tejto krutosti.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia
navrhnutí:
I. overovateľ: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ
II. overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ.

boli

Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.1.2015
prerokovalo a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice
podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 219/A)
Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku
Zastupiteľstva TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za
skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová
a PhDr. Eva Frývaldská.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - navrhol doplniť názov v bode 8.
Projekt obnovenia prevádzky na železničnej trati Trenčianska
Teplá – Trenčianske Teplice (TREŽ), čo spresňuje význam.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 38-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.1.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o program X.
zasadnutia Zastupiteľstva TSK 26.1.2015, s doplnením na
základe poslaneckého návrhu doc. MUDr. Bielika, CSc..
K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 219/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IX.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na IX. zasadnutí bolo prijatých 26 uznesení
bez ukladacej povinnosti, v platnosti zostali prevažne
uznesenia majetkového charakteru.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 38-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26. januára 2015 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na IX. zasadnutí
Zastupiteľstva TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 220/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
____
Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.– vedúci odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku - pozemku p.č.1491/3, nachádzajúceho sa v k.ú.
Trenčianska Turná, vo vlastníctve TSK, v správe - Správa
ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o prebytočnosť, prevod
a predaj pozemku v Trenč. Turnej, spoločnosti COOP Jednota
Trenčín, pod rampou pre bezbariérový prístup do predajne.
Prevod sa navrhuje formou osobitného zreteľa.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 35-ZA, 4NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti
nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve TSK,
v správe Správy ciest TSK, Trenčín, v zmysle predloženého
návrhu, u r č i l o prevod uvedeného nehnuteľného
majetku v prospech COOP Jednota Trenčín, spotrebné
družstvo, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, a zároveň s ch v á l i l o odpredaj uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku v prospech COOP Jednota
Trenčín, spotrebné družstvo, ako prípad hodný osobitného
zreteľa,
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a vyňatie uvedeného nehnuteľného majetku zo správy SC TSK,
Trenčín, dňom prevodu vlastníckeho práva.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 221/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. b) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku - pozemku p.č.1491/4, nachádzajúceho sa v k.ú.
Trenčianska Turná, vo vlastníctve TSK, v správe - Správa
ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o pozemok, na ktorom je
chodník, jeho prebytočnosť, prevod a odpredaj obci Trenč.
Turná formou osobitného zreteľa.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 37-ZA, 2NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti
nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve TSK,
v správe Správy ciest TSK, Trenčín, u r č i l o prevod
uvedeného nehnuteľného majetku v prospech Obce Trenčianska
Turná, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
a zároveň s c h v á l i l o odpredaj prebytočného
nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe SC TSK
Trenčín, v prospech Obce Trenčianska Turná, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, a vyňatie uvedeného nehnuteľného
majetku zo správy SC TSK Trenčín, dňom prevodu
vlastníckeho práva. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 222/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
tretej osoby - pre Mesto Považská Bystrica na pozemku
KN-C č. 3700/5, k. ú. Považská Bystrica na neobmedzenú
dobu za jednorazovú náhradu.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predložil návrh na zriadenie
vecného bremena pre Mesto Pov. Bystrica, preložka
elektrického zariadenia pre stavbu diaľnice, ktorú hradí
investor – Národná diaľničná spoločnosť.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 36-ZA, 3NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
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26.01.2015 prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie
vecného bremena v prospech tretej osoby – pre Mesto
Považská Bystrica na časovo neobmedzenú dobu, odplatne
za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 223/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a odpredaja pozemku parc. č. 2620/6, k. ú. Partizánske,
zapísaného na LV č. 2851.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predložil návrh na schválenie
prebytočnosti, spôsobu prevodu a odpredaja pozemku
v správe Spojenej školy Partizánske, žiadateľom, ktorí
pozemok využívajú, a susedí s ich pozemkom pod rodinným
domom.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - v bode a) a b) sme mali
formuláciu prebytočnosť, prevod a odpredaj, teraz
schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a odpredaja.
Spýtal sa na rozdiel.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - zjednotíme názvy materiálov,
v uznesení sa schvaľuje to isté.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 36-ZA, 3NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti
nehnuteľného majetku (pozemku) vo vlastníctve TSK
v zmysle predloženého návrhu, u r č i l o prevod
uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku pre Ing.
Bohumila Prikryla s manželkou Elenou Prikrylovou, rod.
Michalíkovou - ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom TSK, a zároveň s c h v á l i l o predaj
uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku Ing.
Bohumilovi Prikrylovi s manželkou Elenou Prikrylovou, rod.
Michalíkovou, bytom Veľká Okružná, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 224/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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3. e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku k. ú. Handlová, LV č. 2769, a
súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o schválenie prebytočnosti,
spôsobu prevodu nehnuteľného majetku (pozemkov a stavieb
v správe Gymnázia Handlová) a súťažných podmienok. Po
presťahovaní školy navrhujeme odpredaj formou verejnej
obchodnej súťaže.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 37-ZA, 2NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú
prebytočnosť uvedeného nehnuteľného majetku TSK, spôsob
odpredaja tohto majetku formou obchodnej verejnej súťaže,
a súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 225/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku, na LV č. 1107, k. ú. Nové Mesto nad
Váhom a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o časť areálu zrušenej SOŠ
(internát, vilka, admin. budova a garáže, s pozemkami),
formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), v zmysle súťažných
podmienok.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 37-ZA, 2NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti
uvedeného nehnuteľného majetku (stavby a pozemky)
vo vlastníctve TSK, v správe SOŠ OaS, Nové Mesto nad
Váhom podľa predloženého návrhu, a zároveň s ch v á l i –
l o spôsob odpredaja nehnuteľného majetku formou
obchodnej verejnej súťaže, a súťažné podmienky pre
obchodnú verejnú súťaž. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 226/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 157/2014, schválenie
spôsobu prevodu a odpredaja nehnuteľného majetku, k. ú.
Dubnica nad Váhom, zapísaného na LV č. 2704.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o objekt dielní v správe SOŠ
Dubnica nad Váhom, do obchodnej verejnej súťaže sa
prihlásil jeden záujemca, ktorého nízka ponuka bola
odmietnutá. Opätovne nás oslovil s ponukou, že rozdiel
medzi znaleckou hodnotou a kúpnou cenou by doplatil formou
dodania technologického zariadenia pre dve stredné školy.
Prevod navrhujeme odpredaj formou osobitného zreteľa.
Ing. Ondračka: - spýtal sa, o aké zariadenie sa jedná.
Ing. Bagin: - je rád, že sme nepristúpili na prvú variantu
ponuky a školám sa dodá technologické zariadenie, ktoré si
škola vyšpecifikuje. Je to forma ako prehĺbiť spoluprácu
medzi školami a firmami.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 37-ZA, 2NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a z r u š i l o Uznesenie Z TSK
číslo 157/2014 zo zasadnutia konaného dňa 25.08.2014,
- u r č i l o prevod prebytočného nehnuteľného majetku
(pozemok a stavba) v správe SOŠ, Dubnica nad Váhom pre
obchodnú spoločnosť KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o.,
Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle zákona, s podmienkami, a zároveň s ch v á l i –
l o predaj uvedeného nehnuteľného majetku v správe SOŠ
Dubnica nad Váhom obchodnej spoločnosti KUKA ENCO
WERKZEUGBAU, spol. s r.o., Dubnica nad Váhom, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, s podmienkami.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 227/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného
majetku v správe Spojenej školy, Rastislavova 332,
Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium Rastislavova 332,
Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky,
nachádzajúceho sa v k.ú. Nováky na ulici Chemikov 8,
schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže - bývalé Stredné odborné
učilište Nováky.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o nehnuteľný majetok (pozemky
a stavby) bývalého SOU Nováky v areáli Chemických závodov.
Po presťahovaní výchovno-vzdelávacieho procesu navrhujeme
odpredaj objektov formou OVS.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 37-ZA, 2NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej
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prebytočnosti uvedeného nehnuteľného majetku TSK v správe
Spojenej školy, Nováky, a zároveň s c h v á l i l o
spôsob odpredaja nehnuteľného majetku formou OVS,
a súťažné podmienky OVS. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 228/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. i) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného
majetku v správe Spojenej školy, Rastislavova 332,
Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium Rastislavova 332,
Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky,
nachádzajúceho sa v k.ú. Nováky na ulici Chemikov 8,
schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže - bývalé dielne a sociálne
zariadenie.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide rovnako o prebytočný
nehnuteľný majetok (pozemky a stavby) v správe Spojenej
školy Nováky – bývalé dielne a soc. zariadenie. Majetok sa
stal tiež prebytočným z rovnakého dôvodu. Navrhujeme
odpredaj formou OVS.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 36-ZA, 3NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej
prebytočnosti uvedeného nehnuteľného majetku TSK, v správe
Spojenej školy, Nováky, a zároveň s c h v á l i l o
spôsob odpredaja nehnuteľného majetku formou OVS, a
súťažné podmienky OVS. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 229/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. j) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a
schválenie zámeny prebytočného majetku- pozemkov v k. ú.
Prievidza vo vlastníctve TSK v správe Gymnázia V.B.
Nedožerského Prievidza za pozemok vo vlastníctve
KOVOSPOL Group, spol. s r.o. Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o pozemky vo vlastníctve
gymnázia, tieto navrhujeme zameniť za pozemky vo
vlastníctve KOVOSPOL Group, spol. s r.o., Prievidza, pre
zrekonštruovanie ihriska. Zámena sa navrhuje ako osobitný
zreteľ.
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p. predseda: - pre školu chceme vybudovať multifunkčné
ihrisko z prostriedkov TSK a vlády.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 37-ZA, 2NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej
prebytočnosti uvedeného nehnuteľného majetku TSK v správe
Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza,
u r č i l o prevod – zámenu uvedeného prebytočného
nehnuteľného majetku TSK v správe – Gymnázia Prievidza,
bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle zákona, a zároveň s c h v á l i l o
prevod - zámenu nehnuteľného majetku Gymnázia Prievidza
a spoločnosti KOVOSPOL Group, spol. s r.o., Prievidza, bez
finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle zákona, ako aj vyňatie nehnuteľného majetku
zo správy Gymnázia Prievidza, dňom prevodu vlastníckeho
práva. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 230/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

3. k) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –
kancelárií na 3. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV
7098, k.ú. Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - úrad prenajíma nevyužívané
priestory v budove TSK za 90,- Eur/m2, Krajský pamiatkový
úrad (KPÚ) požiadal o zľavu a nájomné vo výške 80,- Eur/m2,
navrhujeme určiť prenájom formou osobitného zreteľa.
p. predseda: - počas minulého roka sme racionalizovali
počet zamestnancov o vyše 20 ľudí, uvoľnili sme priestory
na 3. a 4. poschodí, ktoré chceme prenajať na krytie
nákladov na prevádzku budovy.
PhDr. Škultéty: - verí, že KPÚ ocení našu ústretovosť pri
vydávaní stanovísk pre TSK.
Mgr. Kaščáková: - kvituje návrh, aby sa v trende
pokračovalo.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 39-ZA,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.01.2015
prerokovalo a u r č i l o prenájom nebytových
priestorov na 3. NP administratívnej budovy Úradu TSK,
formou osobitného zreteľa, a zároveň s c h v á l i l o
prenájom uvedených nebytových priestorov pre Krajský
pamiatkový úrad Trenčín, za zníženú cenu, ako prípad hodný
osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 231/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. l) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –
kancelárií na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV
7098, k.ú. Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o návrh na prenájom
priestorov na 4. podlaží budovy Úradu TSK z rovnakých
dôvodov za rovnaké nájomné pre Štátnu školskú inšpekciu,
Bratislava.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 38-ZA,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.01.2015
prerokovalo a u r č i l o prenájom nebytových
priestorov na 4. NP administratívnej budovy Úradu TSK,
formou osobitného zreteľa, a zároveň s c h v á l i l o
prenájom uvedených nebytových priestorov pre Štátnu školskú
inšpekciu, Bratislava, za cenu 80,- Eur/m2 ročne, ako
prípad hodný osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 232/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2015, ktorým sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 12.12.
2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja v znení zmien a doplnení Všeobecne
záväzným nariadením č. 6/2008 zo dňa 27. 8. 2008 a
Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2011 zo dňa 26.10.2011.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - od 1.1. platí zákon, a samosprávne kraje
nebudú financované z dane z mot. vozidiel.
Ing. Ozimová: - VZN navrhujeme zrušiť z dôvodu legislatívnych
zmien od 1.1.2015 pre celé Slovensko. Za december dostal TSK
naviac 1,9 mil. z dane z motor. vozidiel.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 37-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č.
14/2015, ktorým sa ruší VZN č. 5/2007 zo dňa 12.12.2007
o dani z motorových vozidiel na území TSK, v znení zmien
a doplnení VZN č. 6/2008 z 27.08.2008 a VZN č. 7/2011
z 26.10.2011. K uvedenému bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 233/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2015, ktorým sa
ruší Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14,
Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – predložila návrh na zrušenie SOŠ podnikania
Trenčín na základe rozhodnutia MŠ SR a uznesenia Z TSK
číslo 181/2014. Škola bude vyradená zo siete k 31.8.2015.
Zrušením školy prechádza majetok školy, zamestnanci a žiaci
od 1.9.2015 na nástupnícku organizáciu – SOŠ OaS, Trenčín.
Ing. Bagin: - správny orgán rozhodoval na základe súhlasných
stanovísk všetkých dotknutých inštitúcií, okrem Rady školy
SOŠ podnikania.
Mgr. Kaščáková: - je v Rade školy na oboch školách, na Rade
SOŠ podnikania bola proti tomu, ale ako členka Rady SZŠ je
rada, že škola našla priestory. Preto sa zdrží hlasovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 34-ZA, 2-SA
ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 26.01.2015 prerokovalo a
s ch v á l i l o VZN TSK č. 15/2015, ktorým sa ruší SOŠ
podnikania, Trenčín. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 234/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2015, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - návrhom VZN navrhujeme zvýšiť dotáciu na
hl. jedlo v zariadeniach škol. stravovania, z dôvodu
valorizácie tarif. platov v roku 2015, ako aj dotáciu na
doplnkové jedlá. Návrh nemá vplyv na schválený rozpočet.
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Ing. Bagin: - nakoľko žiadal o navýšenie čiastky, vyjadril
poďakovanie za svoju školu aj školské zariadenia.
p. predseda: - rozpúšťame rezervu na orig. kompetencie.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 37-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
VZN TSK č. 16/2015, v prijatom
U z n e s e n í číslo 235/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.___
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín,
so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - návrh súvisí s VZN č. 15/2015 o zrušení
SOŠ podnikania Trenčín. MZ SR vydalo rozhodnutie, ktorým
sa mení sídlo Strednej zdravotníckej školy Trenčín, zo
sídla J. Braneckého na Veľkomoravskú, od 1.9.2015, k čomu
je potrebné upraviť zriaďovaciu listinu SZŠ Trenčín.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 37-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o Dodatok č. 4
k zriaďovacej listine SZŠ Trenčín, podľa predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 236/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - škola požiadala o súhlas ku zriadeniu
športovej triedy futbalu a o rozšírenie podnikateľskej
činnosti na vykonávanie výcviku a skúšok na vodičské
oprávnenie, k čomu je potrebné upraviť zriaďovaciu listinu
SOŠ.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 37-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
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26.01.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o Dodatok č. 3
k zriaďovacej listine SOŠ Považská Bystrica, s účinnosťou
od 1.2.2015, podľa predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 237/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Projekt obnovenia prevádzky na železničnej trati
Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (TREŽ).
_
Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
JUDr. Pleva: – pred 106 rokmi bola založená Trenčianska
úzkorozchodná elektrická trať, spájala Trenčiansku Teplú
a Trenč. Teplice a vozila kúpeľných hostí od rýchlikov.
Od roku 2011 hrozil zánik trate, až na podnet obce Trenč.
Teplá – za čo osobitne poďakoval p. starostovi Ing. Berecovi
a p. Nosálovi, riaditeľovi n.o. TREŽ, za úsilie pre
zachovanie tejto jedinečnej železničky. Na výjazdovom
zasadnutí vlády SR v Handlovej v roku 2013 bolo uznesením
uložené TSK vypracovať projekt obnovenia prevádzky
železničnej trate Trenč. Teplá-Trenč. Teplice, a tento
predložiť do konca roku 2014, čo sme splnili. Projekt bol
odsúhlasený ministerstvom dopravy a predložený vláde SR,
rieši analýzu stavu a financovanie. Otázkou zostáva
železničná stanica Trenč. Teplice. Viaczdrojové financovanie
zabezpečuje ministerstvo dopravy, TSK, obec Trenč. Teplá,
Trenč. Teplice a n.o. TREŽ. Špeciálna trať bude slúžiť na
propagáciu regiónu a príležitostné nostalgické jazdy.
p. predseda: - je rád, že sa subjekty dohodli na financovaní
špeciálnej železničnej trate, úloha vyplynula z uznesenia
vlády z októbra 2013.
Ing. Berec: - ide o pilotný projekt MDVRR SR, električka
mala dvoch vlastníkov, v roku 2011 odkúpila obec Trenč.
Teplá majetok za 1000 €, pozemky, trať, trolej a želez.
stanica Trenč. Teplice patrí Železniciam SR. Obec Trenč.
Teplá od roku 2012 prevádzkuje celú trať, v súčasnosti
Spracováva podklady pre licenciu na prevádzkovanie trate.
Poďakoval vedeniu TSK aj odboru dopravy, aby sme mohli
zvýšiť počet jázd počas letných prázdnin.
PhDr. PaedDr. Novotná: - tiež poďakovala vedeniu TSK. Na
dopravnej komisii sme sa oboznámili s projektom, verí, že do
budúcna bude projektov pre zviditeľnenie kraja ešte viac.
PhDr. Škultéty: - požiadal o podporu materiálu a jeho
schválenie, ktorý zvýši návštevnosť v regióne, grafikon bol
konzultovaný aj s vedením kúpeľov Trenč. Teplice a verí, že
na ďalšiu jazdu pozve p. predseda poslancov.
Mgr. Kaščáková: - je rada, že sa našli prostriedky
v rozpočte TSK. Jazdy budú s ohľadom na prípoje vlakov do
Trenčína. Ako členovia komisie sme sa o tom dozvedeli
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z médií, pre členov komisie mohli byť takéto projekty
sprostredkované skôr.
p. predseda: - áno, mohlo to byť skôr na komisii RR.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 37-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o Projekt
obnovenia prevádzky na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske
Teplice (TREŽ), v prijatom
U z n e s e n í číslo 238/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrh projektu na schválenie podania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky zo štrukturálnych fondov a iných
programov EÚ: „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a
Zlínskeho kraja zo sedla bicykla".
Predkladal: Ing. Milan Semanco - vedúci odb. region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Semanco: - materiál bol prerokovaný v Komisii RRaCR
a v Komisii pre financie, rozpočet a investície.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 36-ZA, 2NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a
v z a l o na v e d o m i e
predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci OP CS
SR-ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektov, a zároveň s ch v á –
l i l o predloženie žiadosti o finančný príspevok,
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o finančný príspevok a financovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 239/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok
2014.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - materiál bol prerokovaný vo všetkých
komisiách, uviedol základné údaje. Plán činnosti ÚHK bol
splnený na 103%, bolo zistených 216 nedostatkov, ale nebolo
potrebné hlásenie Správe fin. kontroly Zvolen. V jednom
prípade neboli odstránené zistené nedostatky. Najviac
zistení bolo v NsP Bojnice, Múzeu Trenčín a SOŠ Stará Turá.
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Poďakoval poslancom, vedeniu TSK a riaditeľovi úradu
i odborom, za potrebnú komunikáciu, formou metodických dní,
čo je to dôležitý prvok vo výkone kontroly, na elimináciu
nedostatkov. Spoluprácou s NKÚ by rád zvýšil kvalitu práce
ÚHK.
p. predseda: - minulý týždeň prebehli metodické dni, za
účasti p. predsedu, kde sa vysvetlili mnohé veci.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 35-ZA, 3NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26. januára 2015 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II.
polrok 2014, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 240/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2014.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - správe predchádzala kontrola agendy na Úrade
TSK, ktorá skončila záznamom bez zistení. Na úrad bolo
prijatých 26 sťažností a 4 petície.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 35-ZA, 3NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26. januára 2015 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 2014, v prijatom
U z n e s e n i e číslo 241/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - podľa zákona percento odmeny navrhujú
poslanci, Komisia pre financie navrhla 20%, bolo to
prerokované aj na Rade predsedov komisií.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 35-ZA, 3NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.01.2015 prerokovalo a s c h v á l i l o odmenu hlavnému
kontrolórovi TSK za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 242/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
doc. MUDr. Bielik. CSc.: - informoval o situácii na Trenč.
univerzite A. Dubčeka v Trenčíne. Na portáli www.profesia.sk
zaznelo, že istý podnik nebude brať absolventov tejto
univerzity, čo zasahuje dobré meno univerzity. Vyzdvihol dva
aspekty – Trenčianska univerzita sa postupne stabilizuje
a jej výsledky práce sú kvalitnejšie. Za univerzitu aj p.
rektora, ktorý by mohol dostať priestor na našom rokovaní,
poďakoval TSK a p. predsedovi za podporu Trenč. univerzity.
p. predseda: - berie to ako žiadosť o vystúpenie rektora
Trenč. univerzity. O odmietaní absolventov univerzity vie,
aj o tom, ako sa pozitívne mení Trenč. univerzita. Podporuje
aktivity jej vedenia, dostali ocenenie od spoločnosti Kia
Motors Slovakia za inovácie.
Mgr. Michalec: - pred rokom podal interpeláciu, na ktorú
dodnes nebolo písomne odpovedané, poprosil p. predsedu na
budúce zastupiteľstvo pripraviť odpoveď.
p. predseda: - interpelácia nebola smerovaná na predsedu,
ale na poslanca NR SR, tak sme to riešili.
14. Záver.
Na záver pán predseda poďakoval poslancom za prístup
k rokovaniu. Na zastupiteľstve 30.3.2015 sa budeme venovať
zdravotníctvu a personálnym otázkam organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pred schvaľovaním do
pozícií vám poverení zamestnanci na komisiách odprezentujú
svoje zámery, až na základe odporučenia komisií budú návrhy
predložené na zastupiteľstve. Tento rok musíme prijať
opatrenia pre zvrátenie stavu v našich nemocniciach, ktoré
sú najzadlženejšie z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti
kraja. Poďakovaním za účasť rokovanie ukončil.
Trenčín, 3.2.2015
Zapísala: Mgr. Anna Hájková
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK
I. overovateľ: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ, v.r.
II. overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ , v.r.
Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r.
Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

