Z á p i s n i c a
z XXII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 27. 4. 2020

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. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SM a VO
3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
4. Slovo pre verejnosť.
5. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2019/príloha č. 1.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
7. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 24/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 26/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg. rozvoja
11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných
prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
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12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s ubytovaním v školskom internáte.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady
nákladov na štúdium v jazykovej škole.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
14. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady
za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odboru zdravot.a SP

15. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej
priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 4,
Trenčín.
b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p.č.
2212/4 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Miroslava
Ševčíka.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 2021 k.ú. Horné Naštice v prospech
Richarda Frťalu a manž. Dáši Frťalovej rod. Hrebíčkovej.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech SPP distribúcia, a.s., Bratislava.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 704 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech Obce
Štvrtok.
g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom
v prospech RDP, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
h) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť
I. - úsek 6 - Púchov - Nosická priehrada do správy správcu
- Správy ciest TSK.
i) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena
v k. ú. Nosice od spoluvlastníkov - Mesto Púchov a Jarmila
Danišková, Púchov.
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16. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odboru zdrav.a SP
Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, ul.
Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštinská č. 1620,
020 01 Púchov.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, ul. Staromyjavská
č. 77, 907 01 Myjava.
d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08
Trenčín.
e) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, ul. J. Smreka č.
486, 020 01 Púchov – Kolonka.
f) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80,
020 61 Lednické Rovne.
g) Návrh na schválenie Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,
911 01 Trenčín.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
17. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Inšpirovaní Európou" v rámci programu Erasmus+ realizovanému
Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
18. Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej
odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín do siete škôl
a školských zariadení SR.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
19. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Jazykovej škole, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája
2, 911 01 Trenčín.
b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová, so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová.
c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Strednej priemyselnej škole, Obrancov mieru 343/1,
Dubnica nad Váhom, so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41
Dubnica nad Váhom.
d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá,
so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.
20. Zmena Uznesenia číslo 296/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva
TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
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21.
22.
23.

24.
25.
26.

IROP 2014-2020 s názvom "Obslúžime aj anglického kráľa –
škola, ktorá teóriu s praxou spája" (SOŠ OaS Trenčín).
Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg. rozvoja
Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce TSK a zmlúv s partnerskými regiónmi.
Predkladá: Ing. Zuzana Máčeková–predsedníčka Komisie reg. rozvoja
Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy
Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok
2019.
Predkladá: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – predseda Pracovnej
skupiny pre zdravotníctvo
Diskusia – Rôzne.
Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
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 XXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) v tomto volebnom období, ktoré bolo
zvolané formou videokonferencie, v súlade s ustanovením § 23b
ods. 2 zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č.
73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19, otvoril a viedol predseda
TSK Ing. Jaroslav Baška.
V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej
samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj dnešné
rokovanie zastupiteľstva vysielané on-line a jeho celý priebeh
môže verejnosť sledovať naživo na webovom sídle TSK, aj
na portáli youtube.com.
Záznamy z rokovaní zastupiteľstva sú zverejnené na webovej
stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia.
Po prvý krát je rokovanie za účasti tlmočníkov do posunkovej
reči.
Oznámil, že zápisnica z XXI. zasadnutia Zastupiteľstva
TSK, ktoré sa konalo 27.1.2020 bola overená a je zverejnená
na webovej stránke TSK.
Pre vyhodnotenie výsledkov hlasovaní boli za skrutátorov
určení: Mgr. Lenka Kukučková, Mgr. Ľubomír Bobák,
Mgr. Sláva Gajdošíková a p. Miriam Pischová.
Na dnešnom zasadnutí sa zúčastňuje 44 poslancov, vopred sa
ospravedlnil p. Hvizdák a p. Dvonč, p. Panáček zatiaľ nie je
pripojený.
Za overovateľov zápisnice z dnešného XXII. zasadnutia boli
navrhnutí:
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I.
II.

overovateľ: Mgr. Juraj SMATANA
overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ.

Skonštatoval, ze pred prvým hlasovaním bolo zo 47
poslancov prezentovaných 45 poslancov, čím je zasadnutie
uznášania sa schopné.
p. predseda: - informoval poslancov, ako bude prebiehať
dnešné hlasovanie – vyzve poslancov na hlasovanie slovom
“Hlasujeme” (poslanci hlasujú zdvihnutím tabuľky s označením
ZA, PROTI, ZDRžAL SA), - požiada skrutátorov o zrátanie
výsledkov, - požiada o fotozáznam hlasovania/snímok obrazovky
(screenshot), požiada skrutátorov o vyhodnotenie výsledkov
hlasovania, príp. percentuálne vyhodnotenie výsledku, resp.
či bolo uznesenie schválené. Až týmto hlasovanie končí. Ak
poslanec nehlasuje, nedviha žiadnu tabuľku, ak je nepripojený, je neprítomný.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 45-ZA, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 prerokovalo a s ch v á –
l i l o overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 413/2020/A)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.
p. predseda: - spýtal sa, či má niekto návrh na zmenu
programu dnešného rokovania.
p. Halabrín: - dnes máme v programe ako bod č. 22. Plán
dopravnej obslužnosti. Navrhol jeho presun ako bod č. 8..
p. predseda: – tento bod zaradíme po prerokovaní VZN.
Predniesol návrh na úpravu programu dnešného rokovania, a to:
- po dohode predkladateľa s navrhovateľom - vypustenie bodu:
Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
ktorý bude presunutý na septembrové zastupiteľstvo,
- doplnenie bodu (ako bod 3.) s názvom:
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
- doplnenie bodu s názvom:
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK- CZ Fond
malých projektov s názvom "Na začiatku bola kniha".
Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg. rozvoja
- a presun 3 bodov-materiálov predkladaných hlavným kontrolórom TSK, na záver rokovania, a to pred bod Diskusia-Rôzne:
Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
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Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2019/príloha č. 1.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Po zmene poradia bodov programu sa upraví aj ich číslovanie.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - k bodu č. 7 s názvom:
Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
požiadal o presun na ďalšie zasadnutie v 2. polroku.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 45-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku
na doplnenie bodu č. 3:
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
do programu rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 45-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku
na doplnenie bodu č. 18 s názvom:
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK- CZ Fond
malých projektov s názvom "Na začiatku bola kniha",
do programu rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 44-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.
2020 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
predsedu TSK Ing. Bašku na vypustenie bodu:
Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019, z programu rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 44-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh predsedu
TSK Ing. Bašku na presun 3 bodov predkladaných hlavným
kontrolórom TSK - pred bod Diskusia-Rôzne, a to:
Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2019.
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2019/príloha č. 1.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 44-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 prero-
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kovalo a s ch v á l i l o predložený návrh p. Halabrína
na presun bodu č. 22. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, po prerokovaní VZN TSK č. 30.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 44-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o program ako celok, vrátane predložených zmien. K uvedeným výsledkom hlasovaní (k bodu A)
a B) bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 413/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SM a VO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - pre prihlásenie poslanca do diskusie požiadal
napísať do Chatu: Hlásim sa.
Mgr. Baláž: - predložený návrh reaguje na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a zákon NR SR 73/2020, ktorý
umožnil orgánom územnej samosprávy uskutočniť zastupiteľstvo
formou videokonferencie, alebo inými komunikačnými technológiami, čo bolo zapracované do Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 27.04.2020 –
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva TSK, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 414/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložený návrh reaguje na situáciu v súvisvislosti s ochorením COVID-19 a umožňuje poslancom-členom
komisií rokovať formou videokonferencie. Upravuje aj lehotu
hlasovania per rollam z 5 pracovných na 5 kalendárnych dní,
a lehotu spracovania výsledkov hlasovania per rollam z 5
pracovných dní na 1 pracovný deň.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 41-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
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zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 27.04.2020 – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu
poriadku komisií Z TSK, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 415/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Slovo pre verejnosť.
p. predseda: - podľa Rokovacieho poriadku neboli v stanovenej
lehote 72 hodín pred rokovaním zastupiteľstva na TSK doručené
žiadane požiadavky o vystúpenie na dnešnom zasadnutí zo strany verejnosti.
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 24/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - všetky návrhy VZN riešia mimoriadnu situáciu
s ochorením COVID-19 a týkajú sa dotačných schém. Tento rok
budú prostriedky použité prednostne na nákup ochranných
pracovných pomôcok pre OvZP, aj z dôvodu šetrenia prostriedkov rozpočtu. Pre prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina hlasov
všetkých poslancov, t.j. 29.
Ing. Ozimová: - v čl. 13 sa dopĺňa oprávnenie predsedu TSK
oznámiť žiadateľom neposkytovanie dotácií príslušný kalendárny rok vo vymedzených prípadoch. VZN reaguje na mimoriadnu
situáciu vyhlásenú na území SR v dôsledku šírenia choroby
COVID-19 a avizovaným výpadkom dane z príjmu FO. Účinnosť
navrhujeme dňom vyvesenia na úradnej tabuli z dôvodu naliehavého verejného záujmu a potreby okamžitej reakcie na celospoločenskú situáciu.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 43-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o VZN TSK číslo 24/2020, ktorým sa mení
VZN číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK,
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 416/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja číslo 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného

9

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - podobne ako v predošlom návrhu VZN TSK ide
o osobitné ustanovenie v čl. 12 - oprávnenie predsedu TSK
zrušiť proces PaKR pre príslušný kalendárny rok v osobitných
prípadoch, účinnosť nariadenia navrhujeme dňom jeho vyvesenia
na úradnej tabuli.
Ing. Mičega: – spýtal sa, čo sú to osobitné prípady.
Ing. Ozimová: – je to v článku presne uvedené – v prípade
vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu,
a mimoriadnej situácie na území samosprávneho kraja,...
p. predseda: - VZN k PaKR je nevykonateľné, mali by sa robiť
verejné vypočutia, zasadnutia, híringy, nevieme ako sa
vyvinie táto mimoriadna situacia s COVID-19, alokované
finančné prostriedky chceme prioritne použiť na nákup OOPP.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 42-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK číslo 25/2020, ktorým
sa mení VZN TSK číslo 22/2019 Participatívny – komunitný
rozpočet, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 417/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 26/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - podobne ako v predlošlých bodoch ide o doplnenie v čl. 19 - oprávnenie predsedu TSK oznámiť žiadateľovi
neposkytnutie grantu pre príslušný rok, vo vymedzených prípadoch.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o VZN TSK č. 26/2020, ktorým sa mení
VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK, v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 418/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
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kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných
prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - v súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou so šírením choroby COVID-19 a avizovaným výpadkom dane
z príjmu FO v rozpočte TSK predložila návrh na doplnenie VZN
- oprávnenia pre predsedu TSK oznámiť žiadateľom neposkytnutie
účelových fin. prostriedkov pre príslušný kalendárny rok
v mimoriadnych prípadoch. Účinnosť VZN je dňom vyvesenia
na úradnej tabuli, pre naliehavý verejný záujem.
PaedDr. Porubcová: – spýtala sa, ak sa k septembru obnoví
vyučovanie, a bol by záujem na jeseň o poskytnutie príspevku,
či je možné sa k tomu vrátiť, alebo to platí do konca kalendárneho roka.
Ing. Hilčíková: – vo VZN sa prvé kolo žiadostí predkladá
do 31.3. a druhé do 31.5., museli by sme zmeniť VZN.
MUDr. Cíbik, PhD.: – spýtal sa to isté, k predošlému VZN – či
to platí na celý rok, alebo sa k tomu vrátime.
p. predseda: – na celý rok.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 43-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o VZN TSK č. 27/2020, ktorým sa mení VZN
TSK č. 11/2018 o poskytovaní ú čelových finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 419/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2020, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008
o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - návrh VZN opäť súvisí s ochorením COVID-19,
kde sa dopĺňa oprávnenie pre predsedu TSK, oznámiť zákonnému
zástupcovi žiaka, odpustenie mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte,
vo vymedzených prípadoch, t.j. za obdobie keď nebudú ubytovaní, nebudú platiť poplatky. Vo VZN sa upravuje aj tabuľka,
vzhľadom ku zmene v sieti školských zariadení – internátov.
Účinnosť VZN navrhujeme dňom vyvesenia na úradnej tabuli,
pre naliehavý verejný záujem.
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Na základe výsledku hlasovania č. 14: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 28/2020, ktorým sa
mení VZN TSK č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom
internáte, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 420/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady
nákladov na štúdium v jazykovej škole.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - návrh VZN reaguje na aktuálnu situáciu
v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorým sa dopĺňa oprávnenie predsedu TSK oznámiť poslucháčovi odpustenie školného
pre príslušné obdobie vo vymedzených prípadoch, t.j. v období, keď jazyková škola neposkytuje vzdelávanie poslucháčom,
nebudú platiť školné. Účinnosť VZN nadobúda dňom vyvesenia
na úradnej tabuli, z dôvodu naliehavého verejného záujmu.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 42-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 29/2020, ktorým
sa mení VZN TSK č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov
na štúdium v jazykovej škole, v zmysle predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 421/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady
za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.
_
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odboru zdravot.a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: – návrh VZN TSK č. 30/2020 sa predkladá
tiež v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID-19,
V ktorom sa upravuje znenie nasledovne:
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Výška úhrady v DSS od 16.3.2020 je 0,- eur, podobne aj v špecializovanom zariadení je výška úhrady 0,- eur, a výška
úhrady za poskytovanie vecných plnení pri poskytovaní
ambulantných sociálnych služieb je od 16.3.2020 0,- eur.
Vzhľadom na naliehavý verejný záujem sa účinnosť VZN navrhuje
dňom vyvesenia na úradnej tabuli TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 42-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 30/2020, ktorým sa
mení VZN TSK číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení
sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia,
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 422/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Hladký: - material rieši usporiadanie prímestskej autobusovej dopravy s minimalizovaním súbežnej dopravy, a vytvorením funkčnej nadväznosti pravidelnej autobusovej dopravy
na železničnú dopravu, s podporou Integrovaného dopravného
systému. Obsahuje návrh minimálnej a optimálnej dopravnej
obslužnosti. PDO spolu s Plánom udržateľnej mobility bude
podkladom v príprave VO na dopravcu prímestskej autobusovej
dopravy v Trenčianskom kraji.
Mgr. Ďureje, PhD.: – materiál je komplexný, nadväznosť spojov
nie je v súčasnosti dobre riešená a treba ju riešiť. V tabuľke
2 sú slabé stránky. Začala výstavba záchytného parkoviska
na autobusovej stanici v Prievidzi. V časti Odporúčania je rád,
že aj odborníci odporúčajú potrebu zavedenia časových lístkov.
Ďalším odporúčaním je rokovať s MD SR o zvýšení výkonov železničnej dopravy na území TSK. Osobne začal aktivitu na obnovu
vlakovej dopravy na úseku Nitr. Pravno–Prievidza. PDO uvádza,
že pri súbehu železničnej a autobusovej dopravy počet cestujúcich narastá, u trate 144. Požiadal vedenie TSK alebo Odbor
dopravy vyvinúť rokovanie s MD SR k tejto téme, ktoré už boli
aj v minulosti. Pôjdeme do znižovania tarifných km v autobusovej doprave a pokiaľ je to možné, túto nahradiť železničnou,
na uvedených linkách. Treba hovoriť o obnovení a posilnení
vlakovej dopravy. Bude hlasovať ZA materiál. Jedným z volebných
sľubov bolo zaviesť IDS. Spýtal sa, či PDO počíta s možnosťou
zavedenia IDS so Žilinským SK, či je známa časová vízia.
p. predseda: – u regionálnej železničnej dopravy bude záležať
ako to bude podporovať nová vláda. V parlamente prebieha rokovanie o Programovom vyhlásení vlády, kde sa v časti Železničná
doprava spomína dopravná autorita, ktorá by mala byť prvkom,
ktorý bude objednávať verejnú dopravu vrátane železničnej.
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V máji budeme mať rokovanie SK 8 na MD SR, kde chceme predniesť
veci, ktoré nás trápia, zosúladiť na obdobie 4 rokov, a s čím
môžu kraje počítať zo strany vlády. Objednávateľom služieb
na regionálnych železničných tratiach je MD SR. Za bývalej
vlády na trati Nitr. Pravno-Prievidza chceli v rokoch 2021-2022
vypísať výberové konanie na prevádzkovateľa trate, železnice
zrušili prevádzku a boli sme nútení nahradiť zrušené vlaky
autobusovými spojmi, ktoré platí kraj. Nie je isté, že pri súbehu autobusovej a železničnej dopravy narastajú výkony
vo verejnom záujme, skôr naopak. V Programovom vyhlásení vlády
je plánované zavedenie jednotného cestovného lístka v rámci SR,
na čo budeme reagovať spolu so ŽSK, ale aj ostatné VUC. Zavedenie IDS spolu so ŽSK budeme riešiť spolu s MD SR. Vítame
budovanie parkovísk v mestách, pri dopravných uzloch. ŽSR
plánujú ponúkať nehnuteľnosti pre integrované dopravné uzly.
p. Halabrín: - zúčastnil sa prezentácie na TSK. Je to najlepší
analytický materiál, ktorý dostal. Návrh je spracovaný veľmi
dobre. Železničná trať N. Mesto-Myjava je dobrá, ale zastávky
staníc sú ďaleko od obce, k čomu rokujeme so SAD. Je za budovanie prestupného terminálu v železničnej stanici, mesto
pripravuje zmeny ÚP. Prečíslovali sa niektoré spoje, ale
materiál je veľmi dobrý. Bola pozastavená trať BrezováJablonica. ŽSK ovplyvňuje TTSK, treba rokovať so závodmi Senica
a Piešťany a veľmi rád bude k dispozícii, aj k budovaniu
záchytných parkovísk. V centre Myjavy nie je parkovisko
pre cestujúcich. Poďakoval p. Hladkému a ostatným spracovateľom. Material podporí, a ak sa splní aspoň 80% pre Myjavský
región, bude rád.
p. predseda: - minulý rok predložil za SK 8 novelu zákona, že
samosprávne kraje môžu využiť dopravu 8+1 na požiadanie, chceme
pripraviť pilotný projekt, ktorý musí schváliť Protimonopolný
úrad a DJ Comp v Bruseli, aby mohli kraje využívať dopravu
na požiadanie, napr. na odľahlé časti kraja. Do VO okrem PDO
vstúpi aj táto možnosť.
K p. Ďureje treba zohľadniť financie, na májovom zastupiteľstve
bude aj schvaľovanie straty na rok 2019.
P. Ďureje súhlasí, že je to o peniazoch.
PaedDr. Porubcová: – spýtala sa, ak presadíme ľudí z nášho
autobusu do štátneho vlaku, či to neohrozí hospodársky výsledok
SAD.
p. predseda: – je to otázka prepočtov, železničná doprava je
ekologickejšia, máme viaceré regionálne trate, ktoré boli
zrušené, treba rokovať so železnicami, MD SR a SAD.
Mgr. Hladký: – treba sa riadiť podľa európskych nariadení,
ktoré dopravu na hlavných ťahoch smerujú na železnice, pripájanie na hlavnú trať má zabezpečiť prímestská autobus. doprava. PDO uvažuje trať Nitr. Pravno-Prievidza s dopojením
na Handlovú, čím by sme ušetrili náklady na prímestskú dopravu pre efektívne linky.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 45-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa dňa 27.04.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o spracovaný a predložený Plán dopravnej
obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, v zmysle
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predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 423/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej
priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 4,
Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – sú to všetko pôvodné body z marcového
zastupiteľstva, nič nie je nové.
Mgr. Baláž: - ide o zverenie majetku, ktorým sa navýšila
hodnota majetku TSK investičnými akciami – „Komplexné
riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie - 1. etapa –
SOŠ stavebná E. B. Trenčín (Študentský kampus)“ a “Stavba:
SPŠS E. Belluša – Trenčín – Úprava jestvujúceho systému
MaR spotrieb energií“, ktorých hodnota je nad 700 tis. eur,
čo v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK podlieha
rozhodnutiu Zastupiteľstva TSK. Skomentoval fotodokumentáciu
k predloženému návrhu.
p. predseda: – požiadal poslancov, či p. Baláž môže uviesť
všetky body naraz. Poďakoval za súhlas poslancom.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 44-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o zverenie dlhodobého hmotného
majetku TSK podľa predloženého návrhu, do správy organizácie – SPŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín,
dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku
TSK do správy správcu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 424/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C"
p.č. 2212/4 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech
Miroslava Ševčíka.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: – ide o predaj pozemku, ktorý tvorí ucelený
pás pri rodinnom dome žiadateľa, navrhujeme odpredaj
uvedeného pozemku za kúpnu cenu ako dôvod hodný osobitného
zreteľa, pre usporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Skomentoval fotodokumentáciu k predloženému návrhu.
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Na základe výsledku hlasovania č. 19: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.
2020 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti
nehnuteľného majetku TSK (pozemku) v správe SC TSK, v obci
Trenčianske Bohuslavice, u r č i l o prevod uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK
Miroslavovi Ševčíkovi, 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 správe
SC TSK – Miroslavovi Ševčíkovi, za kúpnu cenu, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, podľa predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 425/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 2021 k.ú. Horné Naštice v prospech
Richarda Frťalu a manž. Dáši Frťalovej rod. Hrebíčkovej.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na pozemku
pre uloženie vodovodnej prípojky k rodinnému domu žiadateľov, s určením ceny podla Zásad hospodárenia s majetkom
TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 42-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.
2020 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena k pozemku v prospech Richarda Frťalu a manž. Dáši
Frťalovej rod. Hrebíčkovej, za odplatu – jednorazovú
náhradu, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 426/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech SPP distribúcia, a.s., Bratislava.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na pozemku
pre prevádzkovanie plynovodu, náhrada bola určená podľa
Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorú uhradí investor.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 43-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena pre TSK
k pozemku, v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného
bremena – SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, za odplatu –
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jednorazovú náhradu pre mesto Trenčín, ktorú uhradí Dolná
kopanica s.r.o, Trenčín. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 427/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 704 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena pre budovanie
podzemného káblového NN a VN vedenia v rámci IBV,
za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí investor, v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 42-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.
2020 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena k pozemku TSK - v prospech tretej osoby – Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, za odplatu –
jednorazovú náhradu, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK, ktorú uhradí F - marketing, s.r.o., Trenčín.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 428/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech Obce
Štvrtok.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena v súvislosti
s vybudovaním stavebného objektu Komunikácia a spevnené
plochy v obci Štvrtok, v prospech obce Štvrtok, za jednorazovú náhradu, ktorú uhradí stavebník a investor stavby.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 44-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04. 2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena k pozemku
TSK - v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného
bremena, OBEC ŠTVRTOK, za odplatu - jednorazovú náhradu,
ktorú uhradí stavebník a investor stavby, SWEMA – R
s.r.o., Štvrtok 143, 913 05 Štvrtok. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 429/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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13. g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom
v prospech RDP, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena na pozemku
TSK pre realizáciu stavebného objektu Komunikácia a spevnené plochy, za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 44-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena k pozemku
TSK, v prospech RDP, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
za odplatu - jednorazovú náhradu v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 430/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. h) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť
I. - úsek 6 - Púchov - Nosická priehrada do správy správcu
- Správy ciest TSK.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zverenie majetku TSK v súvislosti
so stavbou "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK"
do správy Správy ciest TSK, ktorá bola skolaudovaná.
Nakoľko hodnota prevyšuje 700 tis. eur, je potrebné
schválenie v zastupiteľstve.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 44-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo
a r o z h o d l o o zverení nehnuteľného majetku TSK
- stavba „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,
časť I. - úsek 6 - Púchov – Nosická priehrada, do správy
správcu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Trenčín, dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí
majetku TSK do správy. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 431/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. i) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena
v k. ú. Nosice od spoluvlastníkov - Mesto Púchov a Jarmila
Danišková, Púchov.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Baláž: - ide o úsek 6 Púchov – Nosická priehrada
prvej časti stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry
v TSK“, ktorý bol skolaudovaný. Navrhujeme zriadenie
vecného bremena v prospech TSK za jednorazovú náhradu, kde
povinným bude mesto Púchov a Jarmila Danišková, Púchov.
p. predseda: - podľa nového číslovania sme pri bode 13.
a)-i).
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.
2020 prerokovalo a s ch v á l i l o nadobudnutie práva
vecného bremena k pozemkom pre Mesto Púchov, - za jednorazovú náhradu, a nadobudnutie práva vecného bremena
k pozemkom pre Jarmilu Daniškovú, rod. Rosinovú, 020 01
Púchov - za jednorazovú náhradu, podľa predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 432/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladali: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odboru zdrav.a SP
Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, ul.
Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - požiadal uviesť naraz všetky body a)-f),
potom predloží bod g) p. Hilčíková, bude spoločná diskusia, a môžeme hlasovať spoločne jedným hlasovaním.
PhDr. Elena Štefíková, MPH: - vo všetkých dodatkoch ide
o zosúladenie adresy sídla a adresy miesta poskytovania
sociálnych služieb v Registri poskytovateľov TSK s Centrálnym registrom adries vedenom na MV SR, nakoľko od 1.1.
2021 sa bude zavádzať Centrálny informačný systém pre poskytovateľov soc. služieb na MPSVaR SR, a údaje by sa nezhodovali.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
27: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.05.2020 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej
listine CSS – Bánovce nad Bebravou, ul. Textilná č. 900,
957 01 Bánovce nad Bebravou, podľa predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 433/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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14. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštinská č. 1620,
020 01 Púchov.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
27: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.05.2020 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej
listine CSS – Chmelinec, Hoštinská č. 1620, 020 01 Púchov,
podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 434/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, ul. Staromyjavská
č. 77, 907 01 Myjava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
27: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.05.2020 - Dodatok č. 7 k Zriaďovacej
listine CSS – Jesienka, ul. Staromyjavská č. 77, 907 01
Myjava, podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 435/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08
Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
27: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27. apríla 2020 prerokovalo a s ch v á –
l i l o s účinnosťou od 01.05.2020 - Dodatok č. 5
k Zriaďovacej listine CSS – Juh, Liptovská 10, 911 08
Trenčín, podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 436/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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14. e) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, ul. J. Smreka č.
486, 020 01 Púchov – Kolonka.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
27: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27.04. 2020 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.05.2020 - Dodatok č. 7 k Zriaďovacej
listine CSS – KOLONKA, ul. J. Smreka č. 486, 020 01
Púchov – Kolonka, podľa predloženého návrhu. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 437/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. f) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80,
020 61 Lednické Rovne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
27: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27.04. 2020 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.05.2020 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej
listine CSS – Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61
Lednické Rovne, podľa predloženého návrhu. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 438/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. g) Návrh na schválenie Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,
911 01 Trenčín.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – MŠ SR vydalo oprávnenie pre Jazykovú
školu vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok
do 31.12.2022, k čomu treba upraviť ZL Jazykovej školy TN.
Dodatok navrhujeme s účinnosťou od 1.5.2020.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
27: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27.04. 2020 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.05.2020 - Dodatok č. 10 k Zriaďovacej
listine Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, podľa pred-
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loženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 439/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
15. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Inšpirovaní Európou" v rámci programu Erasmus+ realizovanému
Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – rozpočtová organizácia nemá prostriedky
na úhradu záverečnej platby, ktorá bude zrefundovaná škole až
po realizácii projektu, preto škola požiadala TSK o poskytnutie
finančných prostriedkov na predfinancovanie záverečnej platby
projektu a po jeho zúčtovaní poukáže uvedenú čiastku TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 43-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo
a s ch v á l i l o poskytnutie finančných prostriedkov
Gymnáziu Partizánske, na úhradu záverečnej platby projektu
„Inšpirovaní Európou“ v rámci programu Erasmus+, a poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov TSK Gymnáziom,
Partizánske do 15 pracovných dní od prijatia záverečnej
platby z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu. V prípade, že organizácia prekročí
výdavky na projekt, alebo jej záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov,
znáša tieto výdavky Gymnázium Partizánske z iných zdrojov
a finančné prostriedky poskytnuté TSK poukáže v plnej výške.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 440/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
16. Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej
odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín do siete škôl
a školských zariadení SR.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – SOŠ Pod Sokolicami stravuje žiakov a
zamestnancov v rámci podnikateľskej činnosti (z počtu 160
stravníkov je len 6 žiakov) a žiaci si platia plnú hodnotu
obeda. V ostatných zariadeniach školského stravovania zákonný
zástupca žiaka uhrádza len potravinový limit, na režijné
náklady prispieva TSK podľa VZN. Pre zosúladenie stavu s platnou legislatívou navrhujeme zaradiť do siete škôl a školských
zariadení SR Školskú jedáleň ako súčasť SOŠ Pod Sokolicami,
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od 1.9.2020.
Na základe výsledku hasovania č. 29: 43-ZA, 1- NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020
prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh na zaradenie
školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Pod Sokolicami
14, Trenčín, ako súčasť SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
do siete škôl a školských zariadení SR, s účinnosťou od 01.09.
2020. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 441/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.
a) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Jazykovej škole, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája
2, 911 01 Trenčín.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - navrhol predložiť body a) – d) naraz,
následne otvoríme diskusiu ku všetkým bodom a budeme
hlasovať o všetkých bodoch spoločne, en bloc.
Ing. Hilčíková: – nakoľko skončilo funkčné obdobie rady
školy, navrhujeme delegovať zástupcov TSK – poslancov
Z TSK do Rady školy pri Jazykovej škole, Trenčín, s účinnosťou od 28.4.2020.
p. predseda: - radám škôl skončilo 5-ročné funkčné obdobie.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
30: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
27.04. 2020 prerokovalo a d e l e g o v a l o s účinnosťou
od 28.04.2020 - Bc. Eduarda Fila, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., Ing. Juraja Maláňa, MVDr. Stanislava Svatika,
Ing. Máriu Hajšovú, PhD., Ing. Zuzanu Máčekovú - do Rady
školy pri Jazykovej škole, Trenčín. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 442/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17. b) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová, so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – nakoľko v marci skončilo funkčné
obdobie rady školy, navrhujeme delegovať zástupcov TSK –
poslancov Z TSK a p. Lovásza, do Rady školy pri SOŠ
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Handlová, dňom 28.4. 2020.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
30: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
27.04. 2020 prerokovalo a d e l e g o v a l o dňom 28.04.
2020 – RNDr. Vieru Beňovú, Ing. Miroslava Žiaka, JUDr. Ing.
Jozefa Stopku, PhD. a Mariána Lovása - do Rady školy
pri SOŠ, Lipová 8, Handlová. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 443/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17. c) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Strednej priemyselnej škole, Obrancov mieru 343/1,
Dubnica nad Váhom, so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – nakoľko v marci skončilo funkčné
obdobie rady školy, navrhujeme delegovať zástupcov TSK –
poslancov Z TSK a Ing. Baču, nominanta SOPK, do Rady školy
pri SPŠ Dubnica nad Váhom, dňom 28.4.2020.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
30: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
27.04. 2020 prerokovalo a d e l e g o v a l o dňom 28.04.
2020 - Mgr. Evu Bočincovú, Ing. Juraja Horta, Ing. Pavla
Bagina a Ing. Petra Baču - do Rady školy pri SPŠ, Dubnica
nad Váhom. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 444/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17. d) Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy
pri Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá,
so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – nakoľko v apríli skončilo funkčné
obdobie rady školy, navrhujeme delegovať zástupcov TSK –
poslancov Z TSK a p. Mertela, nominanta SOPK, do Rady
školy pri SOŠ Stará Turá, od 28.4.2020.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
30: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
27.04. 2020 prerokovalo a d e l e g o v a l o s účinnosťou
od 28.04.2020 - doc. MUDr. Jána Bielika, CSc., Ing. Annu
Halinárovú, JUDr. Vladimíra Fraňa, LL.M. a Ľubomíra Mertela
do Rady školy pri SOŠ, Stará Turá. K uvedenému bolo
prijaté
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U z n e s e n i e číslo 445/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
18. Zmena Uznesenia číslo 296/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva
TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
IROP 2014-2020 s názvom "Obslúžime aj anglického kráľa –
škola, ktorá teóriu s praxou spája" (SOŠ OaS Trenčín).
Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: – projekt je zameraný na modernizáciu priestorov a vybavenie strediska praktického vyučovania SOŠ OaS
pre gastronomické profesie. Po spracovaní PD pre stavebné
povolenie boli predložené viaceré zásadné požiadavky, ktoré
spôsobili navýšenie výdavkov projektu. Realizácia sa plánuje
na roky 2021-2022. V prípade neschválenia zmeny uznesenia
budú výdavky nad rámec pôvodného rozpočtu projektu neoprávnené, hradené z rozpočtu TSK.
p. predseda: - do 7.5. je potrebné doručiť zmenu uznesenia.
Na základe výsledku hlasovania č. 31: 43-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04. 2020 prerokovalo a
A.
m e n í
Uznesenie číslo 296/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK
zo dňa 6. mája 2019 v bode c) nasledovne:
s ch v a ľ u j e
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky
182 141,39 EUR.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 446/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
19. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ Fond
malých projektov s názvom "Na začiatku bola kniha".
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg.rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: – Gymnázium Púchov reagovalo na výzvu správcu
Fondu malých projektov a spolu s Gymnáziom Valašské Klobouky
predložilo žiadosť o NFP pre uvedený projekt. Žiadosť bola
odporučená na schválenie, pre uzavretie zmluvy je potrebné
deklarovať spolufinancovanie projektu uznesením zastupiteľstva. Finančné prostriedky sú plánované v rozpočte TSK na rok
2020 -2022.
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Na základe výsledku hlasovania č. 32: 38-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.04.2020
prerokovalo a s c h v á l i l o predloženie žiadosti
o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Na začiatku
bola kniha“, zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého
projektu; financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu TSK; a financovanie malého projektu z prostriedkov
TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
(EFRR) a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 447/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
20. Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce TSK a zmlúv s partnerskými regiónmi.
Predkladala: Ing. Zuzana Máčeková–predsedníčka Komisie reg.rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – materiál vznikol ako úloha z Rady predsedov
komisií na podnet p. Božika, pre vyhodnotenie spolupráce.
Ing. Máčeková: - Komisia RR a CR sa na svojom zasadnutí
zaoberala dohodami o zámeroch medzinárodnej spolupráce s partnerskými regiónmi – Zlínsky kraj-ČR, Jihomoravský kraj-ČR,
Volgogradská administratívna oblasť-RF, Čuvašská republikaRF, Región Picardia-Francúzska republika, Región IstriaChorvátska republika, Región Sør-Trøndelag-Nórské kráľovstvo.
Nakoľko u niektorých sa neuskutočnili žiadne spoločné
aktivity a z dohôd nevyplývajú TSK žiadne finančné ani právne
záväzky a spolupráca je formálna, s výnimkou partnerských
regiónov v ČR, Komisia odporúča uznesením ukončiť dohody
o spolupráci s 3 partnerskými regiónmi:
1. Čuvašská republika, Ruská federácia
2. Región Picardia, Francúzska republika
3. Región Sør - Trøndelag, Nórske kráľovstvo.
Mgr. Ďureje, PhD.: – poďakoval za predložený materiál, zaujal
ho záujem Trenč. univerzity nadviazať spoluprácu s univerzitami v Pule a vo Francúzsku. Požiadal p. Habánika o zaslanie
zoznamu aktivít, ktoré prebehli na akademickej pôde.
doc. Ing. Habánik, PhD., rektor Trenč. univerzity: – naša
univerzita má veľmi dobré vzťahy s univerzitou v Pule výmenou
študentov i učiteľov, v publikačnej činnosti. Spolupráca s Picardiou je utlmená, máme spoluprácu s inými francúzskymi univerzitami.
Na základe výsledku hlasovania č. 33: 37-ZA, 3-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a na základe odporúčania
Komisie RRaCR s ch v á l i l o ukončenie dohôd o spolupráci
s regiónmi, podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo pririjaté
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U z n e s e n i e číslo 448/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
21. Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok
2019.
Predkladal: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – predseda Pracovnej
skupiny pre zdravotníctvo
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – požiadal, aby pre zlý zvuk p. Bielika materiál
predložila p. Štefíková, členka komisie.
PhDr. Štefíková, MPH: – od 1.2.2019 mala vytvorená pracovná
skupina 4 zasadnutia. Jej nosným materiálom je vypracovaný
Dotazník spokojnosti pacienta, ktorý bol od 1.1.2020 zavedený
v nemocniciach
v ZP
TSK.
Pracovná
skupina
spracovala
uznesenie č. 246/2019 schválené Z TSK, pre ponechanie nemocníc v ZP TSK, bez možnosti privatizácie. Počas roka 2019
prebiehala diskusia k materiálu Štandardy riadenia nemocníc,
ohľadom legislatívy ku stratifikácii nemocníc a kvality.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – k súčasnej situácii uviedol, že
v Partizánskom vznikla iniciatíva Pomôž nemocnici, vyrobili
sme vyše 500 ochranných štítov, ktoré boli rozdané lekárom,
pričom sa zameral na nemocnice v kraji - ako sú funkčné.
Všeobecné
nemocnice
majú
funkčné
max.
2
oddelenia.
V Partizánskom
máme aj infekčné oddelenie, ale nemáme
infektológa.
Po zriadení
pracoviska pre COVID-19
boli
pacienti s ochorením umiestnení aj v Partizánskom. K úlohám
z Ústredného
krízového
štábu
a vlády
SR
sme
mali
videokonferenciu so 6 primátormi miest nad 20 tis. obyvateľov
a predsedom TSK. Stratifikácia sa začína opať skloňovať. Bol
by rád, aby pracovná skupina vyhodnotila, ako sa nemocnice
v rámci
kraja
zapojili
do
boja
s COVID-19,
v koľkých
fungovali infekčné oddelenia a ambulancie COVID-19 so 16 h
službou lekára a sestier, čoho výsledkom bude koľko reálnych
nemocníc máme a koľké v tomto režime pôsobili. V nemocnici je
predsedom dozornej rady a zdravotné sestry z infekčného
oddelenia žiadali o ubytovanie, aby doma nenakazili svojich
blízkych. Poďakoval za prácu pracovnej skupiny.
p. predseda: - máme možnosť vidieť ako funguje krízové
riadenie. Za subjekty hospodárskej mobilizácie (HM) bolo vyhlásených 6 nemocníc, pribudli ďalšie 3, čo sme komunikovali
s primátorkou a poslancami za okres Bánovce. Systém HM
v krízovom režime nefunguje a pri stratifikácii by mal štát
zohľadniť skúsenosti s mimoriadnou situáciou,
súvisiacou
s ochorením COVID-19 a šírením koronavírusu SARS-CoV-2, o tom
mala rokovať aj pracovná skupina.
PhDr. PaedDr. Novotná: – reagovala na p. podpredsedu Božika.
Naša nemocnica je monoblok, kde nie je možné urobiť červenú
zónu, odborných lekárov a sestry by bolo treba priviesť,
k čomu sme písali aj ministrovi zdravotníctva, a poďakovala,
že sa rozhodnutie zmenilo.
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MUDr. Daňo: – vyjadril sa k nemocnici v Ilave, ktorá tiež
mala byť červenou nemocnicou so 175 lôžkami v rámci Pandemického plánu, ale nie je na to pripravená materiálne ani
personálne, ak sa s ňou ráta, treba ju dovybaviť.
p. predseda: - javí sa, že sieť nemocníc nie je pripravená
na pandémie a pri stratifikácii sa to bude musieť prehodnotiť.
Na základe výsledku hlasovania č. 34: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL
Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. apríla
2020 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu o činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok 2019,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 449/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
22. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – privítal p. Horvátha na rokovaní.
Ing. Horváth: - poďakoval p. predsedovi a poslancom za presun
bodov, za 18 rokov nevynechal žiadne rokovanie.
Na januárovom zasadnutí bolo prijatých 17 uznesení, všetky
k prebytočnému majetku, ukladací charakter bude až k Plneniu
ozdravných plánov nemocníc, ktoré budú hodnotené na ďalších
zasadnutiach.
Mgr. Ďureje, PhD.: - navrhol zrušiť platnosť uznesení č.
393/2007 a 691/2009 k prebytočnosti majetku NsP Pov. Bystrica
a NsP Bojnice, nakoľko ide o časti pozemkov v areáli.
Uznesenie č. 478/2017 navrhol vylúčiť zo sledovania, zápis
do katastra nehnuteľností bol už zapísaný.
Uznesenie 108/2018 – predaj budovy formou OVS, kde sa prihlásil 1 uchádzač a kúpu si rozmyslel, bola mu vrátená
zábezpeka. Do budúcna odporučil, ak je v podmienkach OVS,
že si zloženú zábezpeku ponecháme a táto prepadá v prospech
vyhlasovateľa, aby podmienky boli dodržané. Kraj s tým mal
výdavky, aby sme postupovali iným spôsobom.
MUDr. Steiner, MPH: – upozornil na situáciu v NsP Myjava
i Pov. Bystrica, predseda dozorného orgánu oboch nemocníc
skončil prácu na ministerstve a vzdal sa predsedníctva, čím sú
orgány nemocníc nefunkčné, nakoľko nikoho nepoverili, čakáme
na vyjadrenie MZ SR, záver možno bude ten, že dozorný orgán
nezasadá.
p. predseda: – hned po vzdaní sa predsedníctva v dozornej
rade sme požiadali p. ministra, aby za MZ SR menoval nového
predsedu dozorných rád oboch nemocníc.
Ing. Horváth: – akceptuje pripomienky p. Ďureje, ale prvé dve
musí zrušiť uznesením zastupiteľstvo, o čom treba hlasovať.
Mgr. Ďureje, PhD.: – na Finančnej komisii otvoríme tému a ak
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bude vôľa, zaradíme na rokovanie zastupiteľstva, sú to
staršie uznesenia.
p. predseda: - súhlasil s p. Horváthom.
Na základe výsledku hlasovania č. 35: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2020 prerokovalo
a v z a l o na v e d o m i e Správu z kontroly plnenia
uznesení prijatých na XXI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 450/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
23. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2019.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - správa bola prerokovaná na všetkých komisiách.
Za sledované obdobie bolo na TSK prijatých 6 sťažností, 4 boli
postúpené kompetentným orgánom, 1 bola odložená, 1 nebolo
možné riešiť. Evidencia sťažností bola skontrolovaná s evidenciou v podateľni, bez zistení. Petície boli prijaté 2, obe
opodstatnené. Celkovo bolo prijatých sťažností o 10 menej
a petícií o 4 menej ako v predošlom období.
Na základe výsledku hlasovania č. 36: 41-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2020 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 2019, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 451/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
24. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok
2019/príloha č. 1.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - správa bola prerokovaná vo všetkých komisiách. Zastupiteľstvo určilo ÚHK v Pláne kontrolnej činnosti
69 kontrol, skutočne bolo zrealizovaných 78, čo je plnenie
na 113%. Počet zistení predstavuje nárast o 87. Prevencia
nedostatkov bola vykonávaná formou Metodických dní, na poradách, alebo individuálne, podľa potrieb. Najviac nedostatkov
bolo na Športovom gymáziu Trenčín a Gymnáziu Myjava, bez
zistení boli SOŠ Púchov a OA Trenčín.
Pre podozrenie z trestnej činnosti boli podané aj trestné
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oznámenia na políciu, ale v priebehu roka prišlo vyjadrenie,
že sa nejedná o trestný čin. Jeden podnet nezodpovedal
protikorupčnému zákonu a bol preverený v rámci tematických
kontrol. Poďakoval poslancom, p. riaditeľovi úradu a predsedovi TSK za spoluprácu.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – poďakoval za predloženú správu aj
celému kolektávu ÚHK za kvalitnú prácu počas minulého roka.
p. predseda: - Návrh na schválenie odmeny HK TSK za rok 2019
sme posunuli na septembrové zastupiteľstvo, vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
Tiež sa pripája k p. Habánikovi, urobili ste o 9 kontrol viac.
Na základe výsledku hlasovania č. 37: 41-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 27. apríla 2020 prerokovalo a
v z a l o na v e d o m i e Správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 452/2020
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
25. Diskusia – Rôzne.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - otvoril 2 okruhy tém – 1. pre región
Partizánske a požiadal p. predsedu o vyjadrenie k rekonštrukcii
cesty II/579 na úseku Partizánske-Hradište. Cesta je najfrekventovanejšia v rámci kraja, jej stav sa zhoršuje, musel požiadať
p. riaditeľa SC TSK o opravu výtlkov, ktoré sú stále väčšie. Ak
sa nezačne s realizáciou, bude rád ak príde p. predseda osobne
do Partizánskeho. Spýtal sa aký je stav, oprava začala minulý rok
a mala byť zrealizovaná do konca roka, potom bol termín po 15.
marci a stále nie je termín ukončenia.
2. téma prešla médiami, kraj pomáha inštitúciám vo svojej
pôsobnosti. V Partizánskom sme osadili prvý dezinfekčný tunel
na Slovensku pred DSS, naša látka má účinnosť aj v nepriaznivom
počasí, nová technológia difúzerov prezentovaná na TA3 sa vyrába
v Partizánskom a je vhodná na preventívnu dezinfekciu (kombinácia
vône a dezinf. látky). Komunikoval aj s p. ministrom práce.
Z 2500 testovaných boli iba 2 pozitívni. Keďže sme rušili
grantové schémy a budeme nakupovať ochranné pracovné pomôcky
(OOPP).
Poďakoval
za
možnosť
distribúcie
OOPP
pre
okres
Partizánske, dodaných prostredníctvom TSK zo Správy štátnych
hmotných rezerv. Preto dáva do pozornosti možnosť preventívnej
dezinfekcie, produkt je veľmi dobrý, najohrozenejší sú klienti
v našich zariadeniach.
p. predseda: - odpovedali sme aj médiám v Partizánskom a informovali o stave rekonštrukcie eurofondového projektu. Ovplyvňuje
to aj pandémia. Poslali sme žiadosť na RO minulý rok a čakáme
na vyjadrenie RO, ako postupovať pri navýšení zdrojov na rekonštrukciu cesty. Tento týždeň vo štvrtok máme videokonferenciu
so zhotoviteľmi a stavebnými dozormi 4 eurofondových ciest
k tomu, ktoré kroky zo zmlúv s RO sa budú realizovať, a ako budú

30

riešené nadpráce podľa rozhodnutia RO, pri realizácii cesty
II/579.
Aj keď klesá počet ochorení na COVID-19, môžu prísť mutácie
a ďalšie vlny pandémie. Zaoberáme sa viacerými došlými ponukami,
zriadili sme zdravotnícky filter v našich 3 nemocniciach a chceme
mať technológie, ktoré by nám pomohli. Chcem vystúpiť aj
k Programovému vyhláseniu vlády, aby štát myslel na domácich
výrobcov a nespoliehal sa na dovoz zo zahraničia. Testovanie
v našich ZSS zo strany štátu mešká, v priebehu týždňa majú byť
testovaní cez súkromnú spoločnosť. Budeme radi, ak pošlete
kontakty na nové technológie.
Mgr. Ďureje, PhD.: – nie sme odborníci na dopravu, ale PDO, ktorý
ráta
s
mínus
7
mil.
tarifných
km
a nutnosťou
rokovať
s ministerstvom dopravy k aktivizácii železničnej dopravy, bude
treba škrtať kilometre. V analytickej časti obrázok č. 14 sa
uvádza, že najviac obsadené autobusové spoje sú v úseku súbehu
so železničnou dopravou.
Poďakoval odboru dopravy, že vyhovel pracujúcim zamestnancom
posilnením spojov a spýtal sa, či a odkedy počítame so zavedením
bežného režimu v doprave, nakoľko viacero spoločností nabieha
na normálny režim.
p. predseda: – s tarifnými km sme mysleli na Nitr. Pravno
a Prievidzu, kde nie je paralelná doprava. PDO reaguje hlavne
na Považie, kde sa dá usporiť viac finančných prostriedkov,
nakoľko je tam paralelne železnica aj autobusy. Ked sa zrušila
v roku 2012 železničná trať Nitr. Pravno-Prievidza, museli sme
prebrať cestujúcich na autobusovú dopravu. Do budúcna budú zrejme
autobusy zvážať k vlakom.
V dôsledku mimoriadnej situácie sme v autobusovej doprave prešli
na prázdninový režim a potom na režim sobota, ale bolo treba
posilniť
viaceré
spoje.
Teraz
sme
medzi
režimom
sobota
a prázdninovým. Prechod na normálny režim budeme analyzovať podľa
požiadaviek občanov a firiem v kraji. Podľa toho, ako sa začnú
uvoľňovať opatrenia vlády a otvárať prevádzky, budeme pridávať
spoje a postupne sa vracať do normálneho režimu. Termín nevieme
povedať.
PhDr. PaedDr. Novotná: - pripomenula poslancom, že do 30.4.2020
sú 3 dni, dokedy treba podať majetkové priznanie a doručiť
do
podateľne
TSK,
alebo
hlavnému
kontrolórovi.
Tlačivá
a usmernenia boli zaslané e-mailom 7.4.2020.
K testovaniu na COVID-19 uviedla, že poslankyniam TSK za okres
Bánovce sa podarilo vyrokovať, aby naša nemocnica realizovala
testy. Budú to 2 typy komerčných testov, ktoré si klient na svoju
žiadosť môže kúpiť za 65,- eur, a osoby s príznakmi a od lekára
budú testované bezplatne. Ak treba testovať plošne zamestnancov
ZSS, pomôže to. Poďakovala starostom z 2 mikroregiónov, ktorí
prispeli na OOPP, na testovanie, a to Mikroregión Uhrovská dolina
a Mikroregión Bánovecko.
p. predseda: – spýtal sa, koľkí poslanci ešte nepodali majetové
priznanie. Zmenou zákona to poslanci, primátori aj župan podávajú
na výbor NR SR, starostovia podávajú komisiám na obecných
zastupiteľstvách, ale poslanci Z TSK vyplnia formulár na stránke
NR SR, a odovzdávajú tajomníkovi komisie na TSK, resp. p. hlav-
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nému kontrolórovi.
Ing. Horváth: – doplnil informáciu p. predsedníčky Novotnej k 24.4. bolo len 13 majetkových priznaní doručených. Požiadal
vyplniť aj skrátenú formu, ktorá sa bude zverejňovať. Rozhodujúce
pre posledný termín podania je razítko pošty 30.4.2020.
PhDr. PaedDr. Novotná: – v e-maili, ktorý bol zaslaný poslancom
bolo uvedené, že nebudeme akceptovať odovzdanú len skrátenú
verziu priznania, každý je povinný podať klasickú verziu, ale
dohodli sme sa, že na stránku TSK budeme publikovať skrátené
verzie.
MUDr. Daňo: - poďakoval TSK za pomoc a poskytnutie OOPP lekárom
prvého kontaktu, čo nie je kompetencia župy a má to riešiť
niekto iný. Lekári prvého kontaktu nevedia, kde sa môžu domáhať
OOPP a obstarávajú si ich sami, preto pomoc župy je vítaná.
Spýtal sa, či je možné aj v budúcnosti rátať s pomocou župy,
a požiadal informovať lekárov prvého kontaktu, kde sa môžu
dopracovať k pomôckam.
1.6.2020 sa má otvárať cyklotrasa Trenčín-Nemšová, spýtal sa, či
termín platí a je reálny, a ako bude prebiehať v rámci súčasných
mimoriadnych opatrení.
p. predseda: – vysvetlil, že OOPP zo štátnych hmotných rezerv sme
len rozdelili podľa istého kľúča a plánujeme nakúpiť ďalšie. V NR
SR sme schválili zákon, že OOPP nemôžu predávať priekupníci, ale
len samospráva, alebo iní poskytovatelia zdravotnej a sociálnej
pomoci. Kupujúcim môžu byť len tí, ktorí sú v zákone definovaní.
K otvoreniu cyklotrasy 1.6. práce prebiehajú výborne, termín
kolaudácie do konca mája platí. Chceli sme otvárať s veľkou
účasťou pozvaných (školy, občania, hostia), ale oslovili sme
hygienu, za akých podmienok môžeme cyklotrasu slávnostne otvoriť.
Ak to nebude možné, od 1.6. bude fungovať, ale slávnostne ju
otvoríme až neskôr.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – k príspevku p. Novotnej a p. Horvátha
uviedol, že majetkové priznanie primátorov bude zverejňovať NR
SR, a skrátená verzia primátorov, zverejnená na TSK, nemá význam
pre primátorov, lebo bude zverejnené v NR SR.
p. predseda: - áno, treba si stiahnuť tlačivá zo stránky NR SR,
vyplniť a odoslať.
Ing. Horváth: - po ujasnení s p. predsedníčkou doplnil, že sa
neakceptuje skrátená verzia podania ako jediná, veľké tlačivo je
rozhodujúce. Zverejňovať nebudeme na TSK, keď to zverejní NR SR.
p. predseda: - primátor musí odovzdať aj do NR SR, starosta
v obci aj na TSK, ako poslanec Z TSK.
PhDr. Škultéty: – k rekonštrukcii cesty II/516 z IROP bude asi
stav rovnaký. K ekonomickej situácii TSK s predikciami Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť - z hľadiska výpadku rozpočtu ani napriek
opatreniam nebudú škrty stačiť zvládnuť tento rok. Spýtal sa, ako
sa vyvíjajú rokovania s MF SR a kedy dajú stanovisko ako pomôcť
župám.
p. predseda: - za marec sme dostali menej financií z daní
z príjmov
FO.
V NR
SR
sme
zmenili
zákon
o rozpočtových
pravidlách, že úvery 5 žúp v kríze môžu byť použité aj na bežné
výdavky. Na rokovaní s ministrom financií sme navrhli, aby MF
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úverovo pomohlo aj 3 župám, za rovnakých podmienok (úroková
sadzba bola 0 a odloženie splátok o 3 roky, čo nám ešte
nepotvrdili). Ak dostaneme informácie, budem vás informovať.
Pozastavili sme investičné akcie aj na organizáciách, viac o tom
budeme rokovať na zastupiteľstve 18.5.2020, prioritne pôjdu
investície z eurofondov a štátneho rozpočtu. Uvidíme ako sa budú
príjmy vyvíjať, župy zrejme budú musieť použiť aj úverové zdroje
na bežné výdavky. Ešte budeme rokovať s ČOB, či by sa nedali
v prípade najhorších scenárov odložiť splátky úverov a odpustiť
úroky, o čom budeme informovať na májovom zastupiteľstve.
K ceste II/516 je to rovnaké ako II/579, ak získame harmonogram,
budeme informovať a zmeny, ktoré prišli počas rekonštrukcie
závisia od riadiaceho orgánu, ktorý budeme urgovať.
doc. MUDr. Šramková, PhD.: - pozdravila všetkých v tomto ťažkom
čase, poďakovala všetkým za pomoc, hlavne TSK aj za podporu
vedeniu nemocnice, ktoré medzi prvými zabezpečilo filtračné
stany,
karanténnu
sekčnú
sálu,
pôrodnú
sálu,
karanténne
oddelenie, operačnú a pooperačnú sálu. Všetci ľudia, ktorí sú na
JIS trpia a niektorí zomierajú na trombo-embolické príhody.
Dostala list s prosbou od cievnych chirurgov, ktorým doslúžil
dlhoročný
angiogram
a požiadala
o pomoc
pri
zabezpečení
angiografického prístroja, čo by veľmi pomohlo celému regiónu
a dalo by sa pomôcť riešeniu takýchto príhod. Treba si dávať
pozor na zrážanlivosť krvi a zápalové ochorenia.
p. predseda: - treba priniesť požiadavku, zvážime možnosti
pomoci. Ak majú aj ostatné nemocnice požiadavky v tejto mimoriadnej situácii, treba ich predložiť p. Štefíkovej. Poďakoval
všetkým lekárom aj v ZSS, ktorí robia veľmi ťažkú prácu v tomto
náročnom období, chránia nás všetkých a nasadzujú vlastné
životy, všetci si zaslúžia veľkú vďaku.
PaedDr. Porubcová: - k VZN o štátnej jazykovej škole, ktorá je
závislá na príspevkoch študentov sa spýtala, ako kríza ohrozí
školu a či budeme schopní rýchlo obnoviť vyučovanie.
p. predseda: - odpovie Ing. Hilčíková.
Ing. Mičega: – k rekonštrukcii cesty II/516 Tr. Teplá - Dežerice
požiadal informovať aj samosprávy (mesto Tr. Teplice), kedy sa
bude pokračovať. Počká na doriešenie vo štvrtok s dodávateľmi.
V októbri 2019 bolo zasadnutie vlády na TSK, kde bola daná úloha
pripraviť
jednoduché,
rýchle
a finančne
nenáročné
riešenie
križovatky ciest Tr. Teplá–Tr. Teplice. Aj keď cesta I/61 nie je
v správe TSK, spýtal sa, či nie je možné zo strany TSK zabezpečiť
posun riešenia ďalej. Bol svedkom vážnej nehody v tom mieste
a z hľadiska bezpečnosti požiadal kontaktovať SSC z pozície TSK
a predsedu TSK.
p. predseda: – situácia s cestami je rovnaká, po štvrtkovom
rokovaní dáme informáciu o harmonograme prác aj p. Janasovi a p.
Trstenskému. Z 25 investícií okrem ciest 22 funguje, boli
pozastavené len 3 (CSS Jesienka, SŠŠ TN a ...). Vo februári malo
byť sedenie ku križovatke Tr.Teplá-Tr.Teplice so SSC IVSC Žilina,
preverí u p. Hladkého, či sa uskutočnilo a s akým záverom.
Generálny riaditeľ SSC bol odvolaný, asi treba počkať na nové
vedenie, na rade je SSC, budeme vás informovať.
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doc. MUDr. Bielik, CSc.: – v mene všetkých poslancov poďakoval
zdravotníkom, zamestnancom ZSS, pedagógom za zvládanie súčasných
prác.
26. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

_

p. predseda: - požiadal interpelácie písomne doručiť na e-mail
Mgr. Hájkovej.
27. Záver.

______

p. predseda: - poďakoval za priebeh dnešnej videokonferencie.
Májové zasadnutie, ktoré malo byť 4.5.2020 bude presunuté na 18.5.
2020 o 13.00 h. Veríme, že bude možné zvolať ho na TSK, za prísnych hygienických opatrení, nakoľko od stredy minulého týždňa
platí táto možnosť. Hygienik vychádzal z odporučení, ktoré dal NR
SR a vláde SR. Ak sa nič nezmení, bude zabezpečený len pitný režim
(nápoje-káva, čaj) bez stravy, za použitia OOPP a meraním teploty
na vstupe do budovy. V prílohe pozvánky dostanete pokyny.
V programe bude hlavne Záverečný účet za rok 2019, schválenie
preukázanej straty pre SAD a prvá Zmena rozpočtu TSK na rok 2020.
Zmenou zákona budeme môcť použiť cudzie zdroje aj na bežné
výdavky, a po 31.8.2020 môžu samosprávy schvaľovať zmeny rozpočtu
do deficitu. Bežné výdavky za rok 2019 zo štátneho rozpočtu sa
môžu minúť aj po 31.3.2020. Rada predsedov bude zasadať na TSK
4.5.2020, za prísnych hygienických opatrení, komisie majú 3
možnosti - zasadať na TSK, alebo formou per rollam alebo videokonferenciou. Fyzicky môžu komisie rokovať v utorok, stredu,
alebo vo štvrtok, podľa rozhodnutia predsedov komisii.
Na záver poďakoval poslancom za trpezlivosť a úspešný
priebeh rokovania. Poďakoval aj všetkým, ktorí sa v tomto vážnom
čase o nás starajú a pomáhajú - v zdravotníckych i sociálnych
zariadeniach, i tým, ktorí vyrábajú OOPP (štíty, rúška),
na školách, bez nároku na odmenu a patrí im veľké ďakujem. Verí,
že to spoločne zvládneme.
Trenčín, 7. 5. 2020
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK
I. overovateľ: Mgr. Juraj SMATANA, v.r.
II. overovateľ: Mgr. Dušan BUBLAVÝ, v.r.
Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.

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

