Z á p i s n i c a
zo XIV. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 28.9.2015

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 XIII.
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.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava
nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a modernizácia
ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava".
b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46,
Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia Kasární
Trenčianskeho hradu“.
c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja obstaraného na základe
projektu "Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov"
do správy organizácie: Centrum sociálnych služieb –
NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov č. 197.
d) Prerokovanie zámeru organizácie Centrum sociálnych
služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno,
prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a odpredaj pozemku v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV
č. 5333.
f) Návrh na schválenie odpredaja pozemkov CKN parc. č.
3946/90 a 3946/91 v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č.
5333.
g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2014, schválenie
spôsobu odpredaja obchodnou verejnou súťažou a súťažných
podmienok OVS č. TSK/012/2015. "Predaj nehnuteľností –
SOŠ Prievidza- Areál V."
h) Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti - pozemku p.č. 527/7
v k.ú. Horovce, kúpou od Obce Horovce po zrealizovaní
stavby "Rekonštrukcia križovatky Horovce - Kvášov".
4. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja stredného
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odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky
2013-2020.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb.školstva a kultúry
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte tried
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné
odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok
2016/2017.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb. školstva a kultúry
6. Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
7. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
- aktualizácia.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy
8. Dodatok č. 1 k Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK
dodávateľským spôsobom na rok 2015.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy
9. Správa o preskúmaní Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja.
Predkladá: Ing. Rastislav Šepták - poverený riadením OIŽPaVP
10. Návrh na schválenie dokumentu: Akčný plán udržateľného
energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2013-2020 (SEAP).
Predkladá: Ing. Milan Semanco– vedúci odboru region. rozvoja
11. Návrh na schválenie dokumentu: Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013-2023.
Predkladá: Ing. Milan Semanco– vedúci odboru region. rozvoja
12. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja vidieka
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020.
Predkladá: Ing. Milan Semanco– vedúci odboru region. rozvoja
13. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 268/2015, 269/2015 a 270/2015
zo dňa 18.5.2015.
Predkladá: Ing. Milan Semanco– vedúci odboru region. rozvoja
14. Predloženie návrhu manažérskej zmluvy na riadenie nemocníc
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-vedúci odd. práv.,SMaVO
15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
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16. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok
2015.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
18. 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 XIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Na úvod ospravedlnil neprítomných poslancov,
ktorí sa vopred ospravedlnili: - Mgr. Abramovičová, Ing.
Ondračka, PhDr. PaedDr. Novotná, MUDr. Cíbik, PhD., p.
Dvonč, Mgr. Michalec, neskôr príde Ing. Panáček a Ing.
Marušinec. Privítal zamestnancov TSK, zástupcov médií, ako
aj všetkých prítomných. Materiály boli včas zverejnené
a prerokované vopred v komisiách Z TSK, na Krajskej rade
pre odborné vzdelávanie aj na Rade vlády pre odborné
školstvo.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:
I. overovateľ: Mgr. Juraj SMATANA
II. overovateľ: Ing. Ján BODNÁR.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 37 poslancov, čím
je zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 36-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.9.
2015 prerokovalo a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice
podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 286/A)
Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku
Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho
zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Veronika
Rezáková a Mgr. Darina Šimková.
p. predseda: - predniesol návrh na stiahnutie bodu číslo
8. Dodatok č. 1 k Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK
dodávateľským spôsobom na rok 2015.
nakoľko sme ušetrili cez Elektronický kontraktačný systém
560 tis. Eur, nestihneme to však obstarať a zrealizovať
tento rok, preto navrhujem o túto čiastku navýšiť návrh
rozpočtu na opravy ciest na rok 2016 (pôvodne 3 mil. Eur).
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Na základe výsledku hlasovania č. 2: 37-ZA,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.9.2015
prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh p. predsedu
na vypustenie uvedeného bodu 8. z programu rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 36-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.9.
2015 prerokovalo a s ch v á l i l o program XIV.
zasadnutia Zastupiteľstva TSK 28.9.2015, s úpravou na
základe návrhu p. predsedu. K uvedeným výsledkom hlasovaní
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 286/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - vzhľadom na rozsah programu dnešného
rokovania požiadal poslancov, aby sa k predloženým bodom
vyjadrovali konkrétne a boli sme rýchli ako Peter Sagan,
ktorému zároveň zablahoželal k historickému víťazstvu
Slovenska na MS v cestnej cyklistike v americkom Richmonde.
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na predošlom zasadnutí bolo prijatých 9
uznesení, bez ukladacieho charakteru. Plnenie uznesení
týkajúcich sa prebytočného majetku bude dlhodobejšie.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 36-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.
septembra 2015 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII.
zasadnutí Zastupiteľstva TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 287/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava
nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a modernizácia
ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava".
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predniesol návrh na udelenie
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súhlasu so zverením majetku do správy SPŠ Myjava, po realizácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta
zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava", ktorý
podlieha súhlasu zastupiteľstva.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 35-ZA, 2-SA
ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o
zverenie uvedeného majetku TSK (dlhodobý a krátkodobý
majetok) do správy organizácie: SPŠ, Myjava, dňom 01.
októbra 2015, na dobu neurčitú. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 288/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46,
Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia Kasární
Trenčianskeho hradu“.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predniesol návrh na udelenie
súhlasu so zverením majetku do správy Trenčianskeho múzea
v Trenčíne, po realizácii projektu projektu "Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“, ktorý podlieha súhlasu
zastupiteľstva.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 36-ZA,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015
prerokovalo a s ch v á l i l o zverenie uvedeného
majetku TSK (dlhodobý a krátkodobý majetok) do správy
organizácie: Trenčianske múzeum v Trenčíne, dňom 01.
októbra 2015, na dobu neurčitú. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 289/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja obstaraného na základe
projektu "Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov"
do správy organizácie: Centrum sociálnych služieb –
NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov č. 197.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predniesol návrh na udelenie
súhlasu so zverením majetku do správy CSS – NÁDEJ, Dolný
Lieskov, po realizácii projektu "Komplexný projekt CSS
Nádej Dolný Lieskov", ktorý podlieha súhlasu zastupiteľ-
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stva.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 34-ZA, 2-SA
ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o
zverenie uvedeného majetku TSK (dlhodobý a krátkodobý
majetok) do správy organizácie: CSS – NÁDEJ, Dolný
Lieskov, dňom 1. októbra 2015, na dobu neurčitú.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 290/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. d) Prerokovanie zámeru organizácie Centrum sociálnych
služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno,
prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - na budovu vo Vyšehradnom bola
vyhlásená obchodná verejná súťaž (OVS) na prenájom,
o.z. Provital ponúka socializačnú službu, a cenu nižšiu
ako trhové nájomné, priestory si zrekonštruujú.
p. predseda: - bol si osobne so starostom obce Nitr.
Pravno a poslancami pozrieť zariadenie, podporujú zámer
služby, o.z. Provital lieči závislosti. Je to náhrada
priestorov v Koši.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 33-ZA, 2-SA
ZDRŽALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a
r o z h o d l o o prebytočnosti nebytových priestorov
vo výlučnom vlastníctve TSK, v k.ú. Vyšehradné (domov
dôchodcov a čistiareň odpadových vôd), a zároveň
s ch v á l i l o nájom uvedeného nehnuteľného majetku,
v správe CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno, v prospech
o. z. PROVITAL, Koš, na dobu 3 roky, ako prípad hodný
osobitného zreteľa. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 291/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a odpredaj pozemku v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV
č. 5333.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - navrhujeme odpredaj
novovytvoreného pozemku spoločnosti BEVEX-BANSKÝ VÝSKUM,
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s.r.o., vlastníkovi susednej výrobnej haly, formou
osobitného zreteľa. Po zamietnutí vo finančnej komisii
bola vyrokovaná vyššia kúpna cena.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 35-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 28.09.2015 prerokovalo a r o z h o d l o
o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK
(pozemku) v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza,
u r č i l o prevod uvedeného prebytočného nehnuteľného
majetku TSK - ako prípad hodný osobitného zreteľa,
a zároveň s c h v á l i l o predaj prebytočného
nehnuteľného majetku pre spoločnosť BEVEX- BANSKÝ VÝSKUM,
spol. s r.o., Prievidza - ako prípad hodný osobitného
zreteľa za dohodnutú kúpnu cenu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 292/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. f) Návrh na schválenie odpredaja pozemkov CKN parc. č.
3946/90 a 3946/91 v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č.
5333.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o časť pozemku, ktorý nebol
prevedený z dôvodu chybného zamerania pri delení areálu,
navrhujeme odpredať žiadateľom za znaleckú cenu, v zmysle
zákona.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 28.09.2015 prerokovalo a u r č i l o prevod
prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK
(pozemkov) v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza,
s ch v á l i l o predaj prebytočného nehnuteľného
majetku TSK, ako prevod pozemku zastavaného stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa, kupujúcim: Erikovi
Rajnohovi, trvale bytom Bojnice a Petrovi Wesserlemu,
trvale bytom: Nitrianske Pravno, do podielového
spoluvlastníctva. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 293/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2014, schválenie
spôsobu odpredaja obchodnou verejnou súťažou a súťažných
podmienok OVS č. TSK/012/2015 " Predaj nehnuteľností –
SOŠ Prievidza- Areál V.".

8
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - nakoľko bol schválený odpredaj
v predošlom bode, je potrebné odčleniť pozemky Areálu V.
a upraviť podmienky OVS.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 35-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 28.09.2015 prerokovalo a z r u š i l o uznesenie č.
172/2014 Zastupiteľstva TSK zo dňa 25.08.2014, s ch v ál i l o - spôsob odpredaja nehnuteľného majetku (stavby
a pozemkov) formou OVS, v správe SOŠ, T. Vansovej 32,
Prievidza, a súťažné podmienky pre OVS „Predaj nehnuteľností – SOŠ Prievidza- Areál V.“. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 294/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. h) Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti - pozemku p.č. 527/7
v k.ú. Horovce, kúpou od Obce Horovce po zrealizovaní
stavby "Rekonštrukcia križovatky Horovce - Kvášov".
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o vysporiadanie po rekonštrukcii križovatky Horovce-Kvášov, obecné zastupiteľstvo
schválilo odpredaj pre TSK za kúpnu cenu 1,- euro.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 34-ZA, 2-SA
ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o
nadobudnutie nehnuteľného majetku (pozemku) kúpou,
vo vlastníctve Obce Horovce do vlastníctva TSK.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 295/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja stredného
odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky
2013-2020.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb.školstva a kultúry
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - stratégia bola spracovaná ako projekt
v rámci ROP, firmou Erudio, s.r.o., Prievidza, za spolupráce
odborov Úradu TSK a odbornej verejnosti. Stanovuje dva
hlavné ciele – zvýšenie kvality stredného školstva
a zlepšenie ponuky vzdelávania pre mládež a dospelých.
Je základným podkladom pre VZN, ktorým samosprávny kraj
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určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl vo svojej
územnej pôsobnosti, pre nasledujúci školský rok, v členení
na študijné a učebné odbory. Bola prerokovaná v Komisii
školstva, v Komisii reg. rozvoja a CR, v Územnej školskej
rade Trenčín a schválená v Krajskej rade pre odborné
vzdelávanie (OV), ako aj v Rade vlády pre odborné
vzdelávanie a prípravu, kde bola ocenená prioritná oblasť –
vzdelávanie pre potreby trhu práce, a skutočnosť, že nové
VZN reaguje na konkrétne požiadavky firiem v regióne.
Podiel nezamestnaných absolventov v kraji do 29 rokov
dosahuje 30%, najviac z odborov ekonomických. TSK má
od 1.9.2015 najviac žiakov v duálnom vzdelávaní - 100 žiakov
na 6 školách, v spolupráci s 12 firmami.
PaedDr. Kubičár: - veľmi pochválil materiál. Je to rozvojový
materiál, pre rozvoj stredného školstva v kraji. Pokrytie
gymnaziálneho štúdia na úrovni 18-19-20% je málo, preto
požiadal p. predsedu a tvorcov materiálu zvážiť, či je do
budúcna percento gymnazistov primerané. Poďakoval
za materiál.
p. predseda: - začali sme viac investovať do škôl. Chceme
pokračovať v znižovaní počtu ekonom. odborov a zvyšovaní
technických. Nezamestnanosť mladých v kraji je vysoká.
Na zasadnutí vlády v TSK minister práce vyčlenil pre kraj
takmer 5 mil. eur na zníženie nezamestnanosti mladých,
lepšie je nastaviť stredné školstvo na potreby trhu práce.
V duálnom vzdelávaní sme najlepší z krajov. Ing. Trstenský
sa v piatok zúčastnil pódiovej diskusie s ministrom školstva
a štátnym tajomníkom ministerstva školstva Spolkovej
republiky Nemecko, na SOŠ Bzinská, v Novom Meste nad Váhom.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - poslanci by ocenili následnú
správu, či TSK dokáže plniť rozvojový dokument v zásadných
parametroch.
PaedDr. Porubcová: - sme jediná stredná škola, ktorá má
systém manažérstva a kvality ISO, a odporúča ho každému,
práca je jednoduchšia.
Ing. Bagin: - ocenil prístup vedenia TSK a odboru školstva
za úsilie, ktoré vynaložili pre dnešnú podobu materiálu.
Pripomienky na Komisii školstva boli plne zapracované,
stotožňuje sa s kolegom Kubičárom. Pre p. Bielika – dokument
je strednodobý a otvorený, sám sa chcem venovať profilácii
škôl. Poďakoval aj autorovi stratégie f. Erudio a p.
Helbichovi. Poďakoval aj p. predsedovi, za tak potrebný
dokument pre všetky typy škôl do roku 2020.
Mgr. Smatana: - spýtal sa, či bolo zapracované aj
odporúčanie Komisie školstva na odstránenie zavedenia
povinnej maturity z matematiky na gymnáziách príp.
obchodných akadémiách, na celoštátnej úrovni, alebo to dá
ako pozmeňujúci návrh.
Ing. Hilčíková: – materiály v knižnici poslancov sú
so zapracovanými pripomienkami.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – v rozpočte TSK je najviac
prostriedkov elokovaných pre stredné školstvo. Ocenil prácu
odboru školstva, aj zapracovanie návrhov komisie
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spracovateľom. Upriamil pozornosť na región hornej Nitry
a centrá odbornej prípravy. V prípade Partizánskeho sa
hovorí o COP zameranom na obuvnícky priemysel, realita je
však iná ako kedysi, čo by malo negatívne následky pre
Spojenú školu a verí, že škola dostane čoskoro čestný názov
po J. A. Baťovi. Poprosil, aby COP nebolo úzko špecializované na obuvníctvo, ale do budúcna zamerané na širokospektrálny priemysel.
Poukázal na skutočnosť, že ideme cestou racionalizácie škôl,
aby sa počet subjektov znižoval, ale vznikajú tu súkromné
školy, ktoré sú konkurenciou. Navrhol, aby kompetencia
rozhodovať o vzniku stredných škôl bola daná aj mestu.
Schválili sme vyradenie SOŠ J. Ribaya, ktorá prechádza pod
SPŠ strojnícku. Na Rade školy postrehol, že správanie sa
subjektov nie je partnerské, čo nie je dobré pre spoluprácu
a zachovanie štruktúry študijných a učebných odborov v novej
škole. Záverom poďakoval za dobrý materiál odboru školstva
a spracovateľovi, aj za to, že všetky odporúčania komisie
boli zapracované.
p. predseda: – k COP budeme reagovať na zmenu požiadaviek
vo vašom okrese, spojená škola by sa mala profilovať, môže
niesť aj názov Baťu. Vo VZN sú aj dve súkromné školy. V NR
SR budeme komunikovať s ministrom školstva, aby prejednali
so samosprávnymi krajmi vznik súkromnej školy, ako v mestách
a obciach. K SOŠ J. Ribaya a SOŠ Farská v Bánovciach n. B.
bude vytvorený projektový tím, aby tam boli nové učebné
a študijné odbory, podľa požiadaviek trhu práce.
Ing. Bagin: – reagoval na Dr. Božika – netreba prosiť, máme
zapracovanú požiadavku horného Ponitria na profiláciu škôl,
čo bude predmetom Komisie školstva. Pán minister nemôže
meniť rozhodnutie stavovskej organizácie, v prípade TSK budú
vaše návrhy vypočuté.
Ing. Trstenský: - tiež reagoval na p. Božika – vzhľadom
na vznik súkromných škôl po schválení VZN TSK v minulom roku
treba za TSK rokovať s ministerstvom školstva, aby sa to
neopakovalo. V rámci duálneho vzdelávania by sme mali dať
smerné čísla počtov žiakov na školách v TSK, aby nedochádzalo k presunom žiakov do iných krajov. Podobný problém
po zlúčení škôl sme riešili aj v Novom Meste.
Ing. Chochlík: – nie všetky pripomienky boli zapracované, ale
boli dosť konkrétne na to, aby boli zapracované do návrhu
stratégie. Boli sme v časovom strese a nebol dodržaný
štandardný postup - materiál nebol prerokovaný vo finančnej
komisii. Spýtal sa, ako stratégia ovplyvňuje roky 2013-2015,
keď bola vytvorená v auguste 2015. Požiadal o predstavenie f.
Erudio (aké má pozície pri tvorbe strategických dokumentov,
hospodárske výsledky a pod.).
p. predseda: - nič sme neopomenuli. V čase zasadnutia Komisie
pre financie bol materiál prerokovávaný na Rade vlády pre OV
na MŠ SR, za účasti spracovateľov.
Ing. Hilčíková: – názov stratégie vznikol v roku 2012, kedy
bol schválený projekt a spolufinancovanie v rámci ROP. Celý
proces trval doteraz. Nebola spracovaná v časovej tiesni,
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dlho sme venovali sa príprave podkladov, komunikácii so
spracovateľom,
prebehol
workshop
za
účasti
škôl,
zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov, bola zverejnená
na
pripomienkovanie,
spracovávala
sa
štandardne,
bol
zverejnený návrh aj vyhodnotené pripomienky.
zástupca spoločnosti Erudio: - firma Erudio funguje už 12
rokov, na Slovensku i v zahraničí, v súťaži na stratégiu sme
spolupracovali s českou firmou z Prahy. Hospodárske výsledky
– nevie čo ste mysleli. Máme 3 zamestnancov na plný úväzok a
10
externých.
Zdôvodnené
pripomienky
sme
zapracovali,
niektoré boli nejasné.
Ing. Chochlík: – k Ing. Hilčíkovej - bol na workshope, nie
všetky ciele a hodnoty boli zapracované, ako aj pripomienky.
Požiadal tieto odpovede a otázky uviesť v zápisnici.
Mgr. Smatana: – ocenil obrovskú prácu odboru školstva, ale
princíp je chybný - zdá sa, že vieme odhadnúť čo trh práce
potrebuje,
ale
nevie
to
nikto.
Najlepšie
rozumejú
schopnostiam dieťaťa rodičia, a my máme vytvoriť najlepšie
podmienky pre výber rodičom. Aj minulý rok sme stanovili
čísla, následne MŠ SR vyhovelo odvolaniu a povolilo otvoriť
triedy. Hlási sa k pripomienke p. Kubičára ku stanoveniu
percenta gymnázií.
PaedDr. Porubcová: – nesúhlasila, rodičia nie sú spoľahlivým
indikátorom toho, čo by mali ich deti robiť, regulácia musí
byť. V tomto prípade vzácne predbehla teória prax, TSK robí
pre školy skôr, ako vydá stratégiu.
PhDr. Škultéty: – podporil ďalšiu optimalizáciu siete škôl aj
odborov. Spýtal sa, či možno určiť sumu do roku 2020 pre
zlepšenie technického stavu školských zariadení.
p. predseda: - dá sa to financovať viaczdrojovo – normatívmi,
z rozpočtu TSK, eurofondami, stratégiou energetiky.
Mgr. Kaščáková: – pripomienkovala, že stratégia školstva je
napísaná skôr než máme prijatú stratégiu rozvoja kraja PHSR. Nemôžeme písať čiastkové koncepcie, bez toho, že vieme
základnú víziu kraja, ktorú má dať PHSR, a z toho sa majú
odvíjať koncepcie škôl. Spýtala sa, ako ste spolupracovali
s mestom -zriaďovateľom základných škôl, aká bola komunikácia
s vysokými školami. Nechajme rodičom právo dať svoje dieťa
kam to bude preň najlepšie. Materiál v tomto nie je dobrý. Je
proti centrálnemu riadeniu bez toho, že vieme kam tento kraj
smeruje, aký je jeho PHSR.
p. predseda: - nikto nie je proti súkromným školám, ktoré sú
vo VZN. Počtom tried najviac klesli školy v TSK. Trh to
nevyrieši, komunikujeme so zamestnávateľmi, investormi. Kraj
má históriu a smerovanie. Dávame rodičom ponuku, ktorú
prispôsobujeme dopytu. Chceme, aby prostriedky išli do škôl,
na ktoré reaguje trh práce. Stratégia dobre korešponduje aj
s PHSR.
Ing. Trstenský: - samosprávny kraj vykonáva svoje kompetencie
v zmysle zákona, jednou je aj vypracovanie týchto materiálov
(VZN, stratégie), nesúhlasil s názorom p. Kaščákovej, váš
názor by vytváral chaos v ponuke učebných a študijných
odborov, ktorý by sa následne premietol v štúdiu na vysokých
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školách. Máme tu vysoké školy, ktorých absolventi nemajú
uplatnenie, lebo ich rodičia nechcú aby pracovali fyzicky,
vybavia im známky, školy, dajú im všetko a z ich detí potom
vyrastajú
cynickí
blbci.
Je
to
vytváranie
chaosu,
podnikatelia na západe majú svoje plánovanie a logistiku,
niektoré veci treba regulovať, lebo by nastal na svete chaos.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - je dobré, keď rodič poradí dieťaťu
školu a dieťa sa prihlási na školu podľa svojich predstáv.
Ponuka spoločnosti je formovaná. Ak dokument nevylučuje nové
odbory, školy, určuje predstavu vzdelávania na ďalšie roky.
Ing. Chochlík: – pracuje s mladými ľuďmi veľa rokov,
nezaslúžia si pripomienku o cynických blbcoch, v strategickom
materiáli chýbajú trvalo udržateľné hodnoty kraja.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – počuli sme alarmujúce čísla
o nezamestnanosti, treba nastaviť základné rámce, aby sa
deti mohli uplatniť na trhu práce, inak budeme riešiť
nešťastných nezamestnaných.
Mgr. Kaščáková: - pán predseda správne povedal, že dokumentom
reagujeme na ponuku, ktorú prispôsobujeme aktuálnemu dopytu
zamestnávateľov. Potom to nenazývajme stratégia, lebo
stratégia nie je reakcia na súčasnú situáciu, ale prognózovanie.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 33-ZA, 3-PROTI, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o „Stratégiu
rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom
samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 296/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - poďakoval vedúcej odboru školstva aj dodávateľskej firme, dokument je dobrý, smerovanie stredného
školstva je jasné.
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte tried
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné
odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok
2016/2017.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb.školstva a kultúry
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní
a príprave, po prerokovaní v Krajskej rade pre OVaP určuje
TSK do 31.10. VZN pre stredné školy vo svojej územnej
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pôsobnosti, počet tried prvého ročníka na študijné a učebné
odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.
Vychádzali sme zo Stratégie rozvoja stredného odborného
školstva v TSK, dodatočnej potreby a počtu absolventov
odborov vzdelávania, analýz nezamestnanosti absolventov
stredných škôl kraja, a potrieb zamestnávateľov v našom
kraji. Po prvý krát určilo ministerstvo školstva limity
počtu novoprijatých žiakov pre kraje, pre TSK je to 4268
žiakov, čo je o 863 menej ako minulý rok. Zámerom TSK bolo
stabilizovať počet žiakov gymnázií, znížiť počet žiakov
v skupine odborov Ekonomika, organizácia, obchod a služby
a zvýšiť počet žiakov v technických a iných odboroch. Snahou
bolo rozpísať počty žiakov - asi 20% pre gymnáziá, 18% pre
ekonomické odbory a 62% pre technické a ostatné odbory.
Návrh VZN TSK č. 20/2015 bol 11.9. zverejnený, predložené
pripomienky v počte 7 boli vyhodnotené. Na základe
stanoviska MŠVVaŠ SR sa návrh dopĺňa o 10 tried pre
dvojročné učebné odbory. Zapracovaním pripomienok nedošlo
k navýšeniu počtu 182 tried, žiaci dvojročného štúdia sa
nezapočítavajú do limitu určeného MŠVVaŠ SR. Celkový návrh
je 192 tried, 174 pre SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
vrátane 10 tried učebných odborov, 18 pre SŠ iných zriaďovateľov v rámci TSK. VZN bolo prerokované v príslušných
komisiách a schválené v KR pre OVaP pri TSK.
Ing. Krátky: - spýtal sa, či sa nemôže stať, že ministerstvo
prekročí VZN a prizná otvorenie tých odborov, ktoré nie sú
žiadané na trhu práce, ako tomu bolo tento školský rok.
p. predseda: – budeme viac komunikovať s ministerstvom
školstva, aby nové školy v kraji boli odkomunikované so
samosprávnym krajom.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – poďakoval Ing. Hilčíkovej
za vyriešenie požiadaviek SOŠ a SPŠ v Pov. Bystrici.
Ing. Bagin: - predložil 3 pozmeňujúce návrhy k VZN:
1. Dňa 25.09.2015 boli na Úrad TSK doručené rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
o zmenách v sieti škôl a školských zariadení,
s účinnosťou od 01.09.2016, ktoré navrhuje doplniť
do skupín študijných učebných odborov predmetných
stredných škôl v rámci VZN TSK č. 20/2015, nakoľko sa
jedná o novozaradené odbory do siete škôl a školských
zariadení a sú požadované trhom práce v Trenčianskom
kraji. Na základe uvedeného navrhol doplniť prílohu k VZN
TSK č. 20/2015 nasledovne:
- doplniť učebný odbor 3688 H kominár do skupiny učebných
odborov v rámci dvoch tried učebných odborov
pre SOŠ stavebnú Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín,
na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2015-11753/
32416:2-10C0 (poradové číslo 52 v prílohe VZN TSK č.
20/2015),
- doplniť učebný odbor 2433 H obrábač kovov do skupiny
učebných odborov v rámci jednej triedy učebných odborov
pre SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, na základe
rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2015-11752/32413:2-10C0

14
(poradové číslo 31 v prílohe VZN TSK č. 20/2015),
- doplniť študijný odbor 2694 M informačné a sieťové
technológie do skupiny študijných odborov v rámci
štyroch tried študijných odborov pre SPŠ, Ul.
slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica,
na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2015-11755/
32419:2-10C0 (poradové číslo 32 v prílohe VZN TSK č.
20/2015),
- doplniť študijný odbor 2694 M informačné a sieťové
technológie do skupiny študijných odborov v rámci dvoch
tried študijných odborov pre SOŠ, Farská 7, Bánovce nad
Bebravou, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 201511754/32418:2-10C0 (poradové číslo 37 v prílohe VZN TSK
č. 20/2015).
2. pre SOŠ, Pruské 294, Pruské, požiadal - pridať jednu
triedu v rámci skupiny učebných odborov 2954 H mäsiar,
2964 H cukrár, 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia,
4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo, 2987 H 01 biochemik
– mliekarská výroba a 4571 H záhradník (poradové číslo 39
v prílohe VZN TSK č. 20/2015).
3. pre SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza požiadal
- zaradiť učebný odbor 2962 H pekár do skupiny učebných
odborov 2954 H mäsiar a 2987 H 01 biochemik – mliekarská
výroba (poradové číslo 44 v prílohe VZN TSK č. 20/2015),
na základe potreby Prievidzských pekární a cukrární, a.s..
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Chochlík: - ak schválime predložený návrh, treba niekde
ubrať.
p. predseda: - pri uvedených návrhoch sa nenavyšuje počet
tried.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - uvítal by predloženie návrhov
predkladateľkou, požiadal vyvarovať sa rozsiahlym pozmeňujúcim návrhom.
p. predseda: - prvý návrh reaguje na rozhodnutie MŠ SR
z minulého týždňa, druhý podal MUDr. Cíbik, PhD. po lehote,
a tretí PaedDr. Gaman v piatok. Ing. Hilčíková nemôže
predkladať návrhy, len poslanci.
PaedDr. Kubičár: - požiadal o zmenu pre SOŠ I. Krasku 491,
Púchov - zaradiť učebný odbor 3158 M styling a marketing
do spoločnej triedy učebných odborov 3760 M prevádzka
a ekonomika dopravy a 2940 M 09 potravinárstvo-potravinárkvalitár (poradové číslo 48 v prílohe VZN TSK č. 20/2015),
ako tretí odbor v triede. Je to posledný krajčírsky študijný
odbor z bývalej odevnej školy, škola má plné vybavenie
pre daný odbor, návrh nevyžaduje navýšenie tried.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Bagin: - ako predseda komisie odporučil návrh schváliť.
Ing. Chochlík: - je riaditeľom školy, ktorá pripravuje
žiakov pre strojársky a elektrotechnický priemysel. 14.7.
okolo 13.00 h sme prejednávali počty tried s Ing.
Hilčíkovou, mali sme ešte jednať koncom augusta. Bude mať
viaceré otázky. Nevie či stratégia je braná vážne, pre koho
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budeme pripravovať žiakov. Spýtal sa, či má prečítať všetky
otázky, alebo postupne.
p. predseda: - áno prečítajte všetky, Ing. Hilčíková si
pripraví odpovede.
Ing. Chochlík: - spýtal sa – 24.-tého okolo 15.-16.00 h
prišla mailom informácia, že bola vypracovaná dôvodová
správa. Spýtal sa:
1. Kedy bola vytvorená dôvodová správa k návrhu VZN TSK č.
20/2015 a kedy zverejnená na úradnej tabuli?
2. Kto vyhodnocoval akým spôsobom boli vytvorené kritériá
v zmysle § 31, odst. 3, zák. 61/2015 Z.z., kde sú
výsledky vyhodnotenia uvedené a komu boli poskytnuté?
Ja som ich nevidel.
3. Krajská (školská) rada pre odborné vzdelávanie, zákon
určuje presnú špecifikáciu - § 35, zák. 61/2015 Z.z., –
kto sú členovia krajskej rady a akým spôsobom bola
kreovaná?
4. Pre aký počet žiakov sa určuje počet tried prvého ročníka
na ďalší školský rok, aká je prognóza a rozdiel oproti
škol. roku 2015/2016?
5. Aký počet žiakov študoval v prvých ročníkoch stredných
škôl, z toho na súkromných stredných školách, v šk. roku
2015/2016?
6. Boli určené na šk. rok 2015/2016 výnimky pre najnižší
počet žiakov denného štúdia, pre aké školy, o aký počet
tried sa jedná, či sa tak bude postupovať aj pre budúci
školský rok?
7. Pre aký počet žiakov v triedach sa pripravoval návrh VZN
pre rok 2016/2017, počíta sa s nižším počtom žiakov
v niektorých školách a odboroch - ak áno, pre ktoré?
8. Či existuje zápisnica z prerokovania VZN v krajskej rade
podľa § 31, odst. 2, zák. 61, požiadal aby bola
zverejnená.
9. Či počet navrhnutých tried prvého ročníka zodpovedá počtu
žiakov, ktorí sa majú prihlásiť do prvého ročníka.
10. Či boli poslancom predložené všetky podklady, z ktorých
vychádza príprava návrhu VZN TSK č. 20/2015.
Ing. Bagin: - toto nie je diskusia, ale otázky ako podklad
na interpeláciu poslanca, v zmysle Rokovacieho poriadku.
Mal by tiež poznámky ku škole, kde je riaditeľom Ing.
Chochlík - ako je možné, že škole Pod Sokolicami sme dali
výkony a z počtu sa stratilo vyše 30 detí počas škol. roka,
t.j. nenaplnil potreby trhu práce (diskusia v Konštrukte
Industry), ako plní stratégiu strojníckej školy, nesúhlasí
teraz reagovať na typickú interpeláciu.
Ing. Trstenský: - požiadal vrátiť sa k diskusii a nezachádzať
do osobnej roviny. K príspevku Ing. Chochlíka otázky súvisia
s prerokovanou témou, bolo ich veľa, do budúcna je lepšie
vopred si prečítať materiál a otázky doniesť na odbor
školstva, bez prípravy nie je ľahké odpovedať.
Ing. Hilčíková: - dôvodová správa bola spracovaná pred
zasadnutím Komisie školstva, materiál bol prerokovaný 8.9.
na Krajskej rade pre OVaP, 9.9. zasadala Komisia školstva
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a 10.9. bola Rada vlády pre OVaP, 11.9. bol termín na zverejnenie návrhu VZN na úradnej tabuli v súlade so zákonom, čím
začala plynúť vyše 10 dňová lehota na predloženie pripomienok, ktoré boli vyhodnotené komisiou a zapracované do materiálu, ktorý ste dostali vo štvrtok. V pondelok bol zverejnený v pôvodnom znení, vo štvrtok s pripomienkami.
MŠ SR určilo pre budúci školský rok limit počtu žiakov 4268,
čo je o 863 žiakov menej ako pre tento školský rok.
Členovia Krajskej rady sú zástupcovia zamestnávateľských
zväzov, inštitúcií a asociácií, firiem, SOPK, zoznam môžeme
dať k dispozícii. Predsedom je pán predseda TSK, podpredsedom
Ing. Homola z SOPK, tajomníčkou Ing. Hilčíková. Zo zasadnutí
KR pre OVaP sú zápisnice a uznesenia a sú k nahliadnutiu
na odbore školstva.
Ing. Chochlík: - odpovedal Ing. Baginovi – má právo na
otázky, ktoré vyplynuli z dnešnej diskusie. Ťažko sa robí
nábor na 3-ročné odbory, deti odchádzajú inde, nevie prečo,
z učebných odborov, ktoré prax potrebuje.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 29-ZA, 10NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o prvý pozmeňujúci
návrh poslanca Ing. Bagina.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 31-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a s ch v á –
l i l o druhý pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Bagina.
p. predseda: - po schválení budeme mať jednu triedu navyše –
nie 192 ale 193.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 33-ZA, 6NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o tretí pozmeňujúci
návrh poslanca Ing. Bagina.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 28-ZA, 4-SA
ZDRŽALI HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a s ch v á –
l i l o pozmeňujúci návrh poslanca PaedDr. Kubičára.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 32-ZA, 6NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č.
20/2015, vrátane predložených pozmeňujúcich návrhov.
K uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 297/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - v súlade so zákonom o samospráve vyšších
územných celkov predniesla Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2015. Plnenie príjmov
k 30.6.2015 bolo vo výške 61.609.535,54 Eur, čo predstavuje
53,07% z rozpočtovanej sumy. Bežné výdavky boli k 30.6.2015
čerpané vo výške 50.877.440,62 Eur, čo predstavuje 47,05%
rozpočtovanej sumy na rok 2015. Kapitálové výdavky boli
k 30.6.2015 čerpané vo výške 1.559.560,25 Eur, čo je 10,58%
z rozpočtovaného objemu. Nízke čerpanie bolo spôsobené
oneskorením procesu implementácie operačných programov - nie
sú výzvy na podávanie projektov a nebolo možné začať
s prípravou projektov. V druhom polroku sa očakáva čerpanie
investičných akcií z vlastných zdrojov, po realizácii
verejných obstarávaní. Materiál bol prerokovaný vo všetkých
komisiách Zastupiteľstva TSK a v Rade predsedov komisií,
ktoré odporučili materiál zobrať na vedomie.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - vzhľadom na nízke čerpanie kap.
výdavkov sa spýtal, či sa môžeme tomu vyhnúť, aby sa stav
nezopakovať v budúcom roku.
p. predseda: – nebola dostatočne pripravená projektová
dokumentácia organizácií, budúci rok zapracujeme do rozpočtu
len veci rozpracované a projektovo dobre pripravené.
Ing. Krátky: - spýtal sa aj na finančnej komisii na pokutu
za verejné obstaranie na dodávateľa tejto stavby, treba to
uzavrieť v rámci hospodárenia, ak máme prebytok, navrhol,
aby to odznelo na tomto fóre.
p. predseda: - dali sme podanie na súd a uzatvorili sme
splátkový kalendár s ÚVO na 3 roky. Médiá sa zaujímali, ak
súd potvrdí pokutu, podáme trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa. V januári 2006 bola podpísaná zmluva, pred
nástupom nového župana. Ak súd vyhráme, prostriedky nám ÚVO
vráti.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 28-ZA, 9NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I.
polrok 2015, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 298/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
- aktualizácia.
Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - pre čerpanie eurofondov (z IROP na cesty)
bolo potrebné materiál aktualizovať.
JUDr. Pleva: – TSK je povinný v zmysle zákona zabezpečiť
Plán dopravnej obslužnosti (PDO). V roku 2008 bol zostavený,
ale bolo potrebné ho odsúhlasiť zastupiteľstvom, preto sme
pôvodný dali aktualizovať. Cieľom PDO je zabezpečiť
optimálnu ponuku služieb občanom regiónu primeranej kvality
a efektívne využívanie verejných finančných zdrojov.
Pri spracovaní sme využili podklady od dvoch dopravcov
prímestskej autobusovej dopravy – SAD Trenčín, a.s. a SAD
Prievidza, a.s., zo Železníc SR a Štatistického úradu SR.
Je jedným zo strategických dokumentov kraja, popri Pláne
trvale udržateľnej mobility miesta a Územnom genereli
dopravy. Aktualizáciu PDO vypracoval Ing. Ripka z f. IR
Data, pripomienky Komisie dopravy a Komisie pre financie
boli zapracované a tento bol 21.9. zverejnený v knižnici
poslancov.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - spýtal sa, ako sa posudzuje
počet cestujúcich.
Ing. Ripka: - v železničnej doprave iba cestujúci, ktorí
v kraji nastúpia a vystúpia, v autobusovej doprave
z predaných lístkov s nástupom a výstupom v rámci kraja.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 25-ZA, 11NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a s c h v á l i l o predložený
Plán dopravnej obslužnosti TSK – aktualizáciu, v prijatom
U z n e s e n í číslo 299/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Správa o preskúmaní Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja.
Predkladal: Ing. Rastislav Šepták -poverený riadením OIŽPaVP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - správa je začiatkom prípravy zmien
územno-plánovacej dokumentácie TSK.
Ing. Šepták: - podľa stavebného zákona je samosprávny kraj
povinný aspoň raz za 4 roky preskúmať územný plán, či nie sú
potrebné zmeny alebo obstaranie nového. Platný územný plán
kraja bol schválený zastupiteľstvom 26.10.2011. V máji t.r.
sme preskúmali územný plán a zistilo sa 30 nových javov,
ktoré je treba zmeniť, napr. zmena trasy rýchlostnej
cesty R2. Oslovíme každého kto má na území kraja svoje
záujmy, po vyhodnotení sa spracuje podklad pre spracovateľa,
ktorý bude vysúťažený cez verejné obstarávanie. Výsledný
materiál verejne prerokujeme a zašleme na ministerstvo
dopravy. Po potvrdení sa materiál predloží zastupiteľstvu.
Navrhol začať proces obstarávania zmeny Územného plánu
Trenčianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov číslo 3.
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doc. MUDr. Bielik, CSc.: - v prípade miest existuje územný
plán mesta a zóny, spýtal sa, či takáto analógia je aj v ÚP
samosprávneho kraja.
Ing. arch. Drobný: - analógia v ÚP kraja neexistuje, ÚP
kraja zahŕňa celé územie kraja. Je územný plán mesta, obce.
V územnom pláne obce môže spracovateľ určiť územné plány
zón, na území kraja sa do detailov nejde, rieši koncepčné
záležitosti.
Mgr. Kaščáková: – spýtala sa, či komunikujete aj s tvorcami
PHSR.
Ing. arch. Drobný: - PHSR je podklad, spolupracujeme.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 29-ZA, 8NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
Správu o preskúmaní aktuálnosti Územného plánu Veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja, v prijatom
U z n e s e n í číslo 300/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrh na schválenie dokumentu: Akčný plán udržateľného
energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2013-2020 (SEAP).
Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Semanco: - zastupiteľstvo v júni 2012 schválilo
predloženie žiadosti o NFP z ROP a spolufinancovanie
projektu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK
na roky 2013-2020. SEAP je strategický dokument pre zlepšovanie energetickej hospodárnosti v kraji a zvýšenie ochrany
životného prostredia. Je prítomný aj spracovateľ Ing. Balaj,
zástupca MAGNA ENERGIA, a.s.. Stratégia je kvalitne
spracovaná, obsahuje možnosti ako ušetriť pre celý kraj.
Mgr. Smatana: - je rád, že začali práce na Akčnom pláne
udržateľného energetického rozvoja, ale je sklamaný, že
šanca zostala nevyužitá. Uniká nám význam slova akčný plán
a stratégia, je to oblasť pre šetrenie energie, ale aj jej
získavanie. Chýbajú opatrenia a merateľné kritériá. Kvôli
krátkosti času pre dodávateľov sa do pripomienkovania
zapojilo minimum subjektov, celý proces prebehol cez
prázdniny, závery boli na 7. poschodí, bez pripomienok.
Na škodu je aj fakt, že TSK zadal posúdenie akčného plánu
spracovateľovi (hodnotiacu správu vypracoval zhotoviteľ).
Dokument potrebujeme, nemali sme zľahčiť spracovanie.
Ing. Balaj: - hodnotiacu správu vypracoval zhotoviteľ,
v rámci zadania verejného obstarávania. Odborný posudok robí
nezávislá osoba, záverečné stanovisko dáva odbor ŽP, termíny
boli dodržané, vzhľadom na krátkosť času je dokument veľmi
dobre spracovaný. Monitorovali sme 98 budov, zistili sme, že
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ceny komodít hlavne na školách sú dvojnásobné, teda
dodávatelia sa nemenili, je to na zamyslenie. Odporúčame
pozrieť sa na energetiku kraja v globále, legislatíva hovorí
o garantovanej energetickej službe, robíme EPC projekty,
ktoré sa splácajú z úspor.
p. predseda – nevieme ako zatlačiť na Slovenské elektrárne,
ktoré vlastnia Vážsku kaskádu. Energetický rozvoj sa týka
našich organizácií, plán má navrhnúť, ako by sa dalo šetriť
na prevádzke našich organizácií, ušetrené prostriedky môžeme
inak využiť. Ďalšie kroky budeme realizovať v spolupráci
so zastupiteľstvom (pripravujeme projekt Zelená župa, chýba
nám Ekocentrum).
Mgr. Smatana: - zahlasuje za materiál, naliehavá je energetická bezpečnosť. Poslanecký zbor by sa mal zamerať na kontrolu, či sa podarí ciele realizovať, stratégia môže byť
podkladom pre Zelenú župu.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 33-ZA, 4NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený
strategický dokument „Akčný plán udržateľného energetického
rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 –
2020 (SEAP)“, v prijatom
U z n e s e n í číslo 301/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrh na schválenie dokumentu: Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013-2023.
Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Semanco: - zastupiteľstvo v roku 2012 schválilo
predloženie žiadosti o NFP z ROP a spolufinancovanie
projektu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK
na roky 2013-2023. Súčasný dokument už nebol aktuálny. PHSR
je záväzný rozvojový dokument kraja, vytvorený v zmysle
zákona, ktorý musí TSK vyhodnocovať a dopĺňať o nové
aktivity. Všetky projekty na území kraja, ako aj PHSR miest
a obcí musia byť v súlade s PHSR TSK. Materiál bol
prerokovaný vo všetkých komisiách a v Rade predsedov
komisií, spracovateľom na základe výberového konania je f.
GfK Slovakia, s.r.o., a garantom Ing. Sitanyi. PHSR bol
na verejnom pripomienkovaní, prešiel pracovnými skupinami,
pri spracovaní sme zohľadňovali RIUS.
Mgr. Tám: – spýtal sa, či je zakomponovaný aj bojnický zámok,
a na letisku je potrebné vybudovanie dráhy.
Ing. Semanco: – bojnický zámok je, dotýkame sa aj leteckej
dopravy.
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Mgr. Kaščáková: – predniesla pripomienky závažného
charakteru. Je to najdôležitejšie hlasovanie, popri územnom
pláne a rozpočte je PHSR nástroj na riadenie rozvoja tohto
kraja. Je to šanca ukázať, že kraj riadiť vieme, z originálnych kompetencií je toto naša najzákladnejšia kompetencia,
inak sme len inštitúcia, cez ktorú pretekajú peniaze zo štátu
do regiónu cez byrokraciu, na ktorú si VUC postavila budovu.
Toto však nie je strategický materiál, nástroj ani plán
na najbližšie roky, je to kompilát dát pracne zostrojený za 3
mesiace. Venuje sa tomu na meste, dlhodobo, strategický
dokument musí vzniknúť v partnerstve, je to dokument, ktorým
sa budú mestá a obce riadiť. Považuje to za nepoužiteľný
materiál do šuflíka, mal byť spracovaný v partnerstve socioekonomických partnerov. Ako bola táto podmienka dodržaná? Čas
na spracovanie bol veľmi krátky. Dokument neuvádza ako sa
vysporiadať so zlou demografiou, neobsahuje scenáre,
strategická časť je na úrovni bakalárskej práce, neposkytuje
nástroje. Máme šancu byť najatraktívnejším regiónom po
Bratislave, máme veľa skúseností, nikto nás neoslovil, júnová
Komisia reg. rozvoja bola zrušená s tým, že nemáme agendu na
prerokovanie. Pre vážne výhrady nemôže hlasovať za takýto
materiál a podáva poslanecký návrh na zmenu uznesenia: –
materiál neschváliť, ale zobrať na vedomie, ako prvotný
návrh, na základe ktorého sa bude pokračovať na príprave
programu rozvoja VUC (zákon hovorí o Programe rozvoja miest
a obcí, nie PHSR), ktorý by vyhovoval novelizovanému zákonu
o podpore region. rozvoja, ktorý by odrážal predstavy nielen
spracovateľskej firmy ale aj stakeholdrov. Navrhla spojiť
sily, vytvoriť pracovnú skupinu z poslancov, prispieť
poznatkami spracovateľskej firme na dopracovanie materiálu
do konca roka, a zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvo
s jediným bodom. Ak by bol problém so schválením, poprosila
p. predsedu odporučiť poslancom, aby sa pri hlasovaní zdržali
hlasovania.
p. predseda: - nemyslí si, že spracovatelia vychádzali
z nuly a nesúhlasí, že to je kompilát. V kraji máme 276
miest a obcí, ktorých PHSR by mali vychádzať z nášho PHSR,
ambíciou nie je riešiť obce a mestá, úlohou je dať rámec,
ako sa dajú riešiť veci v TSK. Požiadal o vysvetlenie,
z čoho sa vychádzalo pri spracovaní, aký bol celkový postup,
koho sme oslovili.
Ing. Semanco: - podmienkou zmluvy so spracovateľom je
osloviť subjekty v kraji až po záverečné pripomienkovanie,
vytvorili sme pracovné skupiny, oslovili sme ľudí, 7.9. aj
mesto Trenčín, nikto neprišiel ani neposlal pripomienku.
Ide o to, aby tam boli zapracované veľké skupiny, obce sa
tam musia nájsť a vychádzať z nášho PHSR, dokument je
relevantný a je povinnosťou TSK prehodnocovať ho, je to
otvorený dokument.
Ing. Sitanyi: - firma urobila maximum, sme medzinárodná
spoločnosť, robíme stratégie pre EU, konzultanti realizovali
hĺbkové rozhovory, demografia sa nedá riešiť, dokument má
formu stratégie, má merateľné ukazovatele, pre potreby
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kraja sú tam v súlade so zákonom potrebné veci.
Mgr. Kaščáková: - úlohou PHSR nie je spolupracovať s mestami
a obcami, strategické dokumenty sa tvoria na báze ideovej
zhody a workshopov, ak prebehli hĺbkové rozhovory, kedy bol
takýto s mestom Trenčín, mestá boli pozvané 7.9. až na
základe mojej pripomienky na komisii, ale vtedy bol už iný
pracovný program. K pracovným skupinám - RIUS ako implementačný nástroj na čerpanie fondov IROP nemožno porovnávať
so stratégiou rozvoja kraja do roku 2023. Predošlý PHSR bol
účelový dokument pre čerpanie eurofondov. Materiál nemá
charakter stratégie, nebola dodržaná metodika a zákon,
neboli prizvaní partneri, ktorí s ním robia, je to kľúčová
vec. Demografiu riešime aj na území mesta, treba na to
reagovať, pritiahnuť mladých ľudí, aby sem prišli žiť.
p. predseda: - povedal som, že nie je možné v PHSR kraja
uviesť detaily ako v PHSR miest a obcí. Prešiel som si
všetkých 276 miest a obcí kraja, poznám ich potreby. Naše
PHSR spracovali skôr. Bolo nám vyčítané zo strany
ministerstva, že sme neskoro predložili RIUS, čakali sme
na vyjadrenie mesta Trenčín.
RSDr. Cipov: – dokument by mal signalizovať ako sa v kraji
uberať, rozhodujúce časti sú analýza a poukázanie čo treba
v kraji, meste, obci robiť. PHSR kraja obsahuje hlavné rysy
zamerania, prognózy na ďalšie obdobie, mestá a obce sa budú
oň opierať. Odporučil jeho schválenie. Uviedol pripomienku –
nedopatrením sa uvádza v tabuľke 37 str. 208, že okresy
Prievidza a Partizánske sú dlhodobo s najvyššou mierou
nezamestnanosti. Musia byť v centre pozornosti regionálnej
politiky. Požiadal, aby sa to dostalo do dokumentu. Treba
akceptovať význam kultúry na hornej Nitre, vypadol rozvoj
strojárstva, cyklotrasy, doprava letecká, je to otvorený
dokument, pripomienky treba dať schváliť, dopracovať
niektoré veci, dokument ako taký treba schváliť, bude zaň
hlasovať.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - je to materiál na 270 stranách,
Fakulta zdravotníctva vznikla v roku 2007, chybne sa uvádza
2006. Silným stránkam sú venované 2 strany, slabým 3 strany,
na rok 2016 fin. zabezpečenie na str. 242 je 215 mil. eur,
otázne je, ktoré priority sa uplatnia ako prvé.
Ing. Sitanyi: - 215 mil. je 5% financovanie v rámci
operačných programov, je to odhad prostriedkov, ktoré môžu
prísť do TSK.
Mgr. Kaščáková: – reagovala na p. Bielika a Cipova – údaje
nemôžu byť dobré od stola. Uviedla príklad za všetky –
v časti Priemysel a priem. parky chýba Chirana Stará Turá,
nakoľko Sario uvádza len tie, na ktorých sa podieľa
samospráva. V meste Trenčín nie je spomenutá AUO, Acebono.
Ak takýto dokument schválime, v roku 2020 zistíme, že sme ho
ani nemuseli otvoriť. Nemáme nástroj na použitie fondov, je
otázne, či to bude efektívne a či sa bude kraj rozvíjať tak,
ako sme si predsavzali.
p. predseda: - kritiku pri spracovaní by prijal od iných
poslancov. Ministerstvo pôdohospodárstva nám pri príprave
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RIUS (na ktorej sa podieľal TSK s mestom Trenčín) poslalo
v auguste zásadnú pripomienku k časti Územný rozvoj
krajského mesta Trenčín a okolitých obcí – ...“absolútne
nedostatočné, v prípade že nebude časť fakticky a dátovo
správne rozpracovaná, nebude RIUS zo strany riadiaceho
orgánu schválený.“ Je to konštatovanie ministerstva
na časť pod vaším vedením. Kritizujete tvorbu nášho PHSR
ale vy ste nám blokovala RIUS.
Mgr. Kaščáková: – RIUS a PHSR sú odlišné, RIUS je
implementačný nástroj na čerpanie operačného programu IROP,
PHSR je strategický nástroj na riadenie kraja. K meškaniu
uviedla, že dnes je všetko dopracované, komunikácia s p.
Kotrhovou bola nepretržite, ministerstvo nevedelo čo od nás
požaduje. Ako mesto sme to nechávali na posledný moment,
materiál je už odovzdaný, ministerstvo žiadne nemá výhrady.
Nedalo sa stále reagovať na nové požiadavky ministerstva.
Považuje to za nefér, nedá sa to porovnávať s prípravou
PHSR, spôsob spracovania nám krajské mestá závidia, robíme
ho presne podľa metodiky, viem o čom hovorím.
p. predseda: - dvakrát to ministerstvo pripomienkovalo.
Ing. Chochlík: - je to dôležitý materiál, bol na poslednú
chvíľu, mohlo sa na ňom začať pracovať skôr. Pred rokom
pripomienkoval, že PHSR nie je spracované.
p. predseda: - p. Cipov nepredložil konkrétny pozmeňujúci
návrh. Mgr. Kaščáková návrh predložila písomne.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 5-ZA, 15-PROTI,
13-SA ZDRŽALI HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
n e s ch v á l i l o predložený poslanecký návrh Mgr.
Kaščákovej, a uznesenie nebolo prijaté.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 33-ZA, 3-PROTI,
1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a s ch v á l i l o strategický
dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023“.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 302/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja vidieka
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020.
Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Semanco: - rovnako aj tento materiál bol schválený
uznesením 402/2012 ako žiadosť o poskytnutie NFP z ROP
na vypracovanie a spolufinancovanie projektu Stratégia
rozvoja vidieka TSK. Je strednodobý strategický dokument,
hlavným cieľom je určiť priority rozvoja vidieka a zlepšiť
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spravovanie vidieka do roku 2020. Po schválení budú dokument
využívať obce a mestá, združenia, podnikatelia, ...
Materiál bol prerokovaný v Komsii RRaCR, Komisii pre
financie, aj v Rade predsedov komisií. Spracovateľom je f.
GfK, garantom doc. RNDr. Plesník, PhD..
Mgr. Kaščáková: – stratégia by mala vychádzať a reagovať
na PHSR, jednostranne sa zameriava na cestovný ruch, firma
má skúsenosti v globálnom marketingu, nie pre strategické
dokumenty. Osobne ponúkla vytvorenie pracovnej skupiny
a spoluprácu pre využitie skúseností.
doc. RNDr. Plesník, PhD.: - dokument podobne ako PHSR sa
bude každý rok aktualizovať, zmeny sú reálne, zamerali sme
sa na oblasti, ktoré sú súčasťou Stratégie rozvoja vidieka
SR.
Ing. Semanco: - v materiáli je previazanosť s PHSR.
p. predseda: - dokument je dôležitý voči ministerstvu
pôdohospodárstva, MAS musia získať štatút, bol by rád, ak
by TSK získal aspoň 6 MAS, teda viac ako 4.
p. Halabrín: - odkedy vznikol kraj sme prijali veľa
koncepcií, ale nejde sa podľa koncepcií, ale materiály treba
mať. MAS-kám sme sa venovali, pripomienky zo 16.9. neboli
akceptované, bolo by treba aj spätnú väzbu.
doc. RNDr. Plesník, PhD.: - nedostal pripomienky,
zapracujeme.
Ing. Randziaková: – uvítala osobnú podporu p. predsedu
pre MAS na hornej Nitre a strednom Ponitrí, osobne ste
navštívil obce, MAS sa znovu aktivizujú, urobíme všetko
pre kvalitné stratégie a získanie prostriedkov z Programu
rozvoja vidieka.
Ing. Semanco: - reagoval na p. Halabrína, e-mail sme
nedostali, preveríme a zapracujeme.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 31-ZA,
ZDRŽALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prerokovalo a
s ch v á l i l o strategický dokument „Stratégia
vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2020“. K uvedenému bolo prijaté

3-SA
TSK
rozvoja
2013 –

U z n e s e n i e číslo 303/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 268/2015, 269/2015 a 270/2015
zo dňa 18.5.2015.
Predkladal: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Semanco: - predniesol návrh na zrušenie uznesení
č. 268/2015, 269/2015 a 270/2015 zo dňa 18.5.2015 –
predloženie žiadosti o NFP na spolufinancovanie projektu
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Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenie NsP
Prievidza-Bojnice, NsP Pov. Bystrica a NsP Myjava. Nakoľko
predložené žiadosti neboli schválené, navrhujeme zrušiť
uvedené uznesenia. Materiál bol prerokovaný v Komisii RRaCR,
Komisii sociálnej a zdravotníctva, Komisii pre financie
a v Rade predsedov komisií.
p. predseda: - prostriedky chceme nechať pre nemocnice
na prístrojové vybavenie nemocníc.
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 36-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
28.09.2015 prerokovalo a z r u š i l o uvedené uznesenia
číslo 268/2015, 269/2015 a 270/2015 zo dňa 18.05.2015,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 304/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Predloženie návrhu manažérskej zmluvy na riadenie nemocníc
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.-vedúci odd.práv.,SMaVO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - uviedol materiál, predložený na základe
uznesenia z marcového zastupiteľstva. Zmluva je
vypovedateľná, sú nastavené ekonom. parametre. Polročne bude
predkladaná správa o stave ekonom. ukazovateľov na zastupiteľstvo. Nejde o prenájom ani predaj majetku. Manažér bude
pravidelne komunikovať so zriaďovateľom. Chceme zlepšiť
hospod. výsledok nemocníc, sú tam lehoty, zmluva bude
súčasťou súťažných podkladov a vysúťaží sa ako služba.
Privítal zástupcov spoločnosti KPMG Slovensko, s.r.o.,
ktorú sme vybrali na spracovanie zmluvy, je to nadnárodná
spoločnosť. Nechceme stratiť kontrolu nad nemocnicami
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - materiál bol vo všetkých komisiách,
Komisia soc. pomoci a zdravotníctva zasadala dvakrát. Právna
forma nemocníc sa nemení, nad nimi bude manažér, s právom
navrhovať riaditeľov nemocníc, čím preberá zodpovednosť
za menovaných. Kompetencia TSK nie je dotknutá. V zmluve je
rozsiahla zodpovednosť, poistenie, odškodnenie, cieľom je
dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za 2,5 roka,
čiastkové ciele budú vyhodnocované polročne. Za neplnenie
je možné krátenie odmeny a predčasné ukončenie zmluvy.
Odmena je dvojzložková - mesačná paušálna a ročná
variabilná. Na základe pripomienok Komisie finančnej
a Komisie sociálnej a zdravotníctva boli v návrhu zmenené 3
veci: - nominačným právnom manažéra nie je dotknutá
kompetencia TSK, bolo upravené substitučné plnomocenstvo
pre tretie osoby a zmenený čiastkový cieľ (znižovanie
nadlimitných výkonov za zvýšenie percentuálneho podielu
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výnosov zo zdravotníckych činností).
MUDr. Steiner: – námestník NsP v Pov. Bystrici - v súlade
s tým, čo bolo dohodnuté na komisii (o substitúcii) je ešte
potrebné okrem článku 6. upraviť aj článok 4., preto
predniesol poslanecký návrh na vypustenie časti bodu 2.,
v článku 4. manažérskej zmluvy: „Manažér je oprávnený udeliť
im substitučné plnomocenstvo na výkon jednotlivých činností
a to v rámci nemu udeleného plnomocenstva. Manažér zodpovedá
za činnosť týchto osôb v plnom rozsahu tak, akoby konal on
sám.“
p. Halabrín: – zdravotníctvo sa snažíme riešiť od roku 2001.
Za predošlého predsedu sme vedeli o zdravotníctve a stave
nemocníc všetko, a každý polrok sme si vypočuli správu,
o koľko nemocnice zvýšili stratu, ktoré činnosti z nemocníc
odišli a že je to všetko zle. Naopak teraz si myslíme, že ak
príde manažér, vyrieši všetko, keď za 13 rokov sme neboli
schopní zaviesť jednotný systém účtovania a kontroly. Aj
poradenská firma, tvorca analýzy uviedla, že nemožno získať
porovnateľné údaje od nemocníc. Je rád, že sa tomu venujeme,
ale musí tomu veriť. Neverí tomu, že za 2,5 roka nemocnice
prejdú do zisku, to je nemožné. Dá sa nájsť rezerva, ale to
sú malé možnosti ku zmene na fungujúci mechanizmus, získať
zdroje do nemocníc od poisťovní je tiež problematické.
V okrese Myjava nemáme nič dôležitejšie ako nemocnica.
Problém zdravotníctva nie je v riaditeľoch nemocníc, ale
v tom, že s peniazmi nás všetkých rozhoduje úzka skupina
ľudí. Keby 90% zdrojov zostalo nemocniciam, nemusíme robiť
straty. RZP nemocníc museli prejsť do súkromných rúk (24
mil.). Od 1.7. bol vymenený riaditeľ nemocnice Myjava,
veľmi ocenil čo odvtedy nový p. Gašparík dokázal.
Ku zmluve – nie je pravda, že to máme pod kontrolou. Citoval
časti zmluvy, ktorým nerozumie. Takáto zmluva môže jestvovať
vo vyspelých spoločnostiach, ale našim nemocniciam
neprinesie nič. Prioritná úloha bola, aby sme sa my s tým
potrápili, je to spôsob neakceptovateľný a po rokoch mi dáte
viacerí za pravdu. Môže to fungovať len tam, kde je systém,
nie na Slovensku a nie v zdravotníctve.
p. predseda: - si poslancom 14 rokov, po nástupe do funkcie
v decembri 2013 som sa oboznámil so stavom (zadlžením)
nemocníc. Nechceme to nechať tak, ale aby fungovali a boli
v pozitívnych číslach. Z možností ako to urobiť a udržať si
kontrolu je forma manažérskej zmluvy najvýhodnejšia. Chceme,
aby manažér priviedol dobrých lekárov, aby prišli pacienti,
peniaze, manažér bude úkolovaný aj odmeňovaný. 13 rokov
nevieme porovnať naše nemocnice, chceme dať prostriedky
na nákup jednotného systému, aby manažér robil vyššie
príjmy, je snaha riešiť nemocnice. Požiadal spracovateľov,
aby ozrejmili pripomienky p. Halabrína.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - nemocnice zostanú naše príspevkové
organizácie, budú rešpektovať všetky naše smernice a interné
predpisy. Manažér síce nemôže zodpovedať za každý úkon
riaditeľa, na ktorý nedal pokyn, ale ak jedná riaditeľ
v rámci pokynov manažéra, je zodpovedný manažér. Riaditeľ
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bude zodpovedať aj ako zamestnanec.
Ing. Vančo: - zodpovednosť manažéra sme značne upravovali.
Manažér nemôže zaručiť, že dáva zákazku niekomu, kto
časom nezbankrotuje. Odmena je rozdelená do fixnej
a variabilnej časti zámerne, účelom je, aby potenciálni
záujemcovia ponúkli, čomu dajú prednosť. Bežne hľadáme
investorov pre firmy a takýto systém odmeňovania sa používa.
Mgr. Kaščáková: - stotožňuje sa so slovami p. Halabrína,
je tiež skeptická. Ak má byť šetrenie kritériom úspešnosti,
kde bude kvalita zdravot. starostlivosti. Kontrolu sme dávno
stratili, prečo už dávno nemanažujeme riaditeľov nemocníc?
Manažérskou zmluvou dáme niekomu spústu informácií
o fungovaní nemocníc, či to nie je len príprava pre ďalšiu
privatizáciu.
p. predseda: - nechceme sa zbaviť kontroly v rozsahu
zdravot. starostlivosti.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - riaditelia nemocníc nie sú schopní
obstarávať spoločne ani základné položky. Nemocnice sú
príspevkové organizácie kraja, podľa infozákona sú
informácie, okrem zákonných výnimiek dostupné.
JUDr. Dzuroška, PhD.: - naša úloha bola pripraviť zmluvu, sú
tam informácie, ktoré zo zákona nesmú poskytnúť. Kvalita by
sa nemala znižovať, čo je podmienené tým, že väčšina
rozhodnutí je na TSK.
p. Halabrín: - oceňuje odvahu, ak sa to zvládne v tomto
systéme. Má skúsenosti s rôznymi spoločnosťami, v ktorých
pôsobil, aby sme tomu neublížili ešte viac.
PhDr. Škultéty: - v zmluve ideme diskriminovať audítorov 4
spoločností, - kompetenčné vymedzenie riaditeľa a manažéra,
prečo nedosadíme manažérov priamo za riaditeľov nemocníc?
Spýtal sa, čo bude kritériom pri obstarávaní formou služby.
V marci bolo povedané, že systém financovania zdravotníctva
nie je dobrý, je veľmi optimistické doviesť nemocnice
do kladného hospodárenia.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - po roku nám manažér doručí návrh
na odmenu, ak nebudeme súhlasiť, zmluvná strana môže osloviť
spoločnosť z veľkej štvorky, aby rozhodla o výške odmeny.
Vyhrá to zrejme spoločnosť, ktorá nemôže byť štatutár, ten
bude v nemocnici. Manažér nebude povinný zaviesť závery
audítorov z Grant Thornton, je to preňho skôr základná
informácia o stave nemocníc. Súťaž bude medzinárodný tender.
Kritériom vo verejnom obstarávaní bude výška odmeny a jednotlivé zložky (paušálna a variabilná) budú mať rôzne váhy.
Mgr. Smatana: - vyjadril podporu postoju p. Halabrína.
Návrh sugeruje, akoby problémom zdravotníctva bolo, že
nemocniciam chýba know-how, ktoré majú zahraničné
spoločnosti. Problémom je legislatívne prostredie a staré
finančné záťaže, ktoré zdedili. Manažérska zmluva to nemôže
zlepšiť. Na ochranu získaných informácií v zdravotníctve
upozornila Mgr. Kaščáková. Návrh nepodporí kvôli riskantným
miestam.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - sú tu obavy z nepoznaného. Za 10
rokov na Slovensku ubudlo 20% lôžok v ústavných zariadeniach
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a počet hospitalizácií sa znížil o 8-9%. Je trvalý
nedostatok zdravotníckeho personálu. Zvýšila sa frekvencia
výkonov a skrátila doba hospitalizácií. Nemocnice TSK majú
predpoklady, aby tu boli minimálne 10 rokov. Osobne chápe
manažérsku zmluvu ako Prenájom riadenia nemocníc, navrhol
predradiť názov pred manažérsku zmluvu pri verejnom
obstarávaní - ako Projekt transformácie riadenia nemocníc.
Chýba tam Plán činnosti ako projekt a správa (vyhodnotenie)
činnosti. Navrhol verejné obstarávanie založiť na Projekte
transformácie riadenia nemocníc.
p. predseda: - manažér bude môcť robiť projekty a organizačné zmeny, ale po odsúhlasení TSK. Nie je to predaj ani
privatizácia, ale iný spôsob výberu manažéra. Máme väčšie
páky na manažéra cez zmluvu, ako na zamestnanca, nech si
na odmenu zarobí, nech jej výška vyjde v súťaži. Nechce sa
dožiť zredukovania nemocníc, preto chceme mať kontrolu nad
manažérom.
Ing. Krátky: - často diskutoval k zdravotníctvu. Zdravie je
tiež tovar, ale riadené iným spôsobom. V minulých obdobiach
TSK neriadilo metodicky svoje organizácie, výsledok vidíme
v zdravotníctve, čakali sme na oddlženie. Boli aj zahraniční
záujemcovia o prenájom, čo bolo odmietané. Požiadal
vysvetliť model odmeňovania na príklade.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predpoklady manažéra (podmienky
účasti) budú nastavené v súťažných podkladoch. Kontrola TSK
je upravená v zmluve, môže byť kedykoľvek. K modelovému
príkladu majú poslanci tabuľky, vysvetlil systém
odmeňovania.
p. predseda: - zachovávame si možnosť kontroly manažéra,
nemôžeme nechať nemocnice v tomto stave.
Ing. Vančo: - prostredie je rovnaké pre všetky nemocnice, sú
aj pozitívne príklady z praxe.
PaedDr. Porubcová: – nemocnice fungujú rovnako zle, majú iné
prostredie ako štátne. Problém je na strane príjmov, nie
výdavkov, úlohou je zosúladiť ceny za výkon. Či dokážeme
po roku posúdiť, že cesta je dobrá. Dopracovať sa ku kladnému hospodárskemu výsledku bez obmedzenia zdravotnej
starostlivosti nebude možné. Upozornila, ak povie manažér,
že musí zredukovať zamestnancov, spoločne ich prepustíme,
80% výdavkov nemocníc sú mzdy a odvody.
p. predseda: - chceme aby zvyšoval príjmy, chceme nemocnice
posunúť dopredu.
Ing. Krátky: – sú vždy dve strany, otázka je objem príjmov
a výdavkov.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 28-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015 prerokovalo a
s ch v á l i l o poslanecký návrh MUDr. Steinera –
na vypustenie časti bodu 2., v článku 4. manažérskej zmluvy:
„Manažér je oprávnený udeliť im substitučné plnomocenstvo
na výkon jednotlivých činností a to v rámci nemu udeleného
plnomocenstva. Manažér zodpovedá za činnosť týchto osôb
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v plnom rozsahu tak, akoby konal on sám.“
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 28-ZA, 6-SA
ZDRŽALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015 prerokovalo a
v z a l o na v e d o m i e návrh manažérskej zmluvy
na riadenie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
vrátane predloženej úpravy.
K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 305/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - bolo prijatých 19 sťažností a 3 petície, 10
sťažností bolo odstúpených, 7 odložených nakoľko nespĺňali
zákonné náležitosti, zvyšné 2 boli neopodstatnené,
Petície boli prijaté 3, z toho 1 neopodstatnená.
Na základe výsledku hlasovania č. 29: 21-ZA, 14NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.
septembra 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 I. polrok 2015, v prijatom
U z n e s e n í číslo 306/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok
2015.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - Plán činnosti bol splnený, zistených
177 nedostatkov, bez zistení bolo CSS Pov. Bystrica a
Gymnázium Púchov. Po prvý krát bolo podané trestné oznámenie
po zistení škody na organizácii vyše 4 tis. eur, škoda bola
neúmyselná. Ocenil spoluprácu s vedením a odbormi Úradu TSK
pri vykonávaní kontrol.
Na základe výsledku hlasovania č. 30: 23-ZA, 11NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.
septembra 2015 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok
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2015, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 307/2015
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - ako námet k téme migračná kríza –
navrhol na nasledujúce zasadnutie informovať verejnosť
o situácii v TSK, príprava, situácia...
p. predseda: - súhlasil zaradiť do programu novembrového
zastupiteľstva bod – migračná kríza, dôsledky a dopady
na TSK.
PaedDr. Porubcová: – poďakovala vedeniu kraja aj odboru
školstva aj právnemu oddeleniu, že sú nápomocní našim
organizáciám, keď to potrebujeme.
17. Záver.
p. predseda: - na záver pozval všetkých na druhý ročník Dňa
otvorených dverí TSK, ktorý sa bude konať vo štvrtok,
1.10.2015 od 9.00 h do 16.00 h. Ústredným motívom dňa je
Hrdina remesla, budú sa prezentovať aj iné odbory a školy.
Otvorili sme úrad verejnosti a občanom, aby občania boli
informovaní. Najnižšia účasť na voľbách bola práve
v Trenčianskom kraji.
Poďakoval za účasť všetkým prítomným a pozvánkou na novembrové zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23.11.
2015, rokovanie ukončil.

Trenčín, 5.10.2015
Zapísala: Mgr. Anna Hájková
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK
I. overovateľ: Mgr. Juraj SMATANA, v.r.
II. overovateľ: Ing. Ján BODNÁR, v.r.

....................
....................

Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r. ....................

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

