Z á p i s n i c a
zo IV. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 29. 1. 2018

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

podľa pozvánky:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice,
programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v k.ú. Trenčianske
Biskupice do správy správcu Centrum sociálnych služieb –
DEMY, Biskupická č. 36, Trenčín.
b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín nadobudnutého
po ukončení realizácie diela na investičnú akciu "Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín" a investičnú akciu "Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín".
c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a
predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 345/2,
3, 4, k.ú. Sedličná.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 6103/2 k.ú. Považská Bystrica.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222/2 k.ú. Rakoľuby.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 7853/1, 7854/1 k.ú. Dolná
Súča.
g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku-budova NsP "A", pracovisko RTG
v k.ú.Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže.
h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú.
Štiavnické Bane a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže.
i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - bývalé stredisko brannej výchovy
v k. ú. Nitrianske Rudno a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže.
j) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Turá Lúka
s Miroslavom Batkom.
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k) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k pozemku pre účely realizácie projektu "Vytvorenie
podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské
Kochanovce".
4. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Europe Direct centrum Trenčín" v rámci grantového
mechanizmu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu
Európskej komisie prostredníctvom Zastúpenia Európskej
komisie v Slovenskej republike.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-pover.riad.Odb.reg. rozvoja
5. Návrh na schválenie VZN TSK č. 4/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu
rozvoja vidieka na území TSK.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-pover.riad.Odb.reg. rozvoja
6. Návrh na schválenie VZN TSK č. 6/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 o poskytovaní grantov
na podporu environmentálnych projektov na území TSK.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-pover.riad.Odb.reg. rozvoja
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.
13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 31/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
8. Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Trenčín č.
235/17/3300-8 proti VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover. riadením Odd.práv.,SM a VO
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 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-pover.riad.Odboru zdrav.a SP
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení
VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín,
príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení
podmienok úhrady týchto príspevkov.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva
11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva
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a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín,
so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,
911 35 Trenčín.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, so sídlom
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.
12. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odboru školstva
13. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine SC
TSK.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci Odboru dopravy
14. Návrh na schválenie zriadenia Výboru pre audit a menovanie
členov Výboru pre audit.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
15. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 16/2014.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
17. Návrh na voľbu podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
18. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
19. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
20. Záver.

R o k o v a n i e:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice,
programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Dnešné IV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Privítal všetkých prítomných na prvom
zasadnutí v novom roku 2018 a zároveň poprial všetkým
pevné zdravie, úspechy v pracovnom i rodinnom živote, a veľa
nadšenia do tohtoročnej práce.
Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať on-line,
na webovom sídle TSK, kde sú zverejnené aj záznamy z rokovaní.
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Oznámil overenie zápisnice z predošlého III. zasadnutia
Zastupiteľstva TSK 11.12.2017, ktorá bola zverejnená
na webovej stránke TSK.
Skonštatoval, že z celkového počtu 47 poslancov bolo v úvode
rokovania podľa prezenčnej listiny prítomných 42 poslancov,
čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred
ospravedlnili 6 poslanci: Ing. Marušinec, Ing. Máčeková, p.
Halabrín, MUDr. Cíbik, PhD. a p. Hvizdák.
O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní zaslanou pozvánkou, ktorá bola pre verejnosť vopred zverejnená
na webovej stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej
Knižnici poslancov. Materiály boli taktiež sprístupnené v intranetovej Knižnici poslancov a na webovej stránke TSK,
a boli vopred prerokované na zasadnutiach komisií pri Z TSK
a Rade predsedov komisií.
Za overovateľov zápisnice z dnešného IV. zasadnutia
boli navrhnutí: I. overovateľ: Mgr. Eva BOČINCOVÁ
II. overovateľ: JUDr. Vladimír FRAŇO,LL.M..
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 42 poslancov,
čím bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.1.2018 prerokovalo a
s ch v á l i l o overovateľov zápisnice podľa predloženého
návrhu.
(viď uznesenie č. 16/2018/A)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora Jánošková.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.1.2018 prerokovalo a
s ch v á l i l o program IV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK
podľa pozvánky. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 16/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. ___
_
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na III. zasadnutí bolo prijatých 10 uznesení,
bez ukladacej povinnosti, uznesenia z predošlého obdobia sa
týkajú hlavne prebytočného majetku, s ktorým sa pomaly vysporiadavame.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 42-ZA, Zastupiteľstvo
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TSK na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2018 prerokovalo a
v z a l o na v e d o m i e Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých III. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 17/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v k.ú. Trenčianske
Biskupice do správy správcu Centrum sociálnych služieb –
DEMY, Biskupická č. 46, Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - TSK bol investorom projektu vybudovania
Autistického centra v areáli CSS Demy (budova, prístupová
cesta a parkovisko) v hodnote vyššej ako 700 tis. eur,
a po jeho dobudovaní, v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom TSK predkladáme návrh na zverenie uvedeného
nehnuteľného majetku do správy CSS Demy Trenčín.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo
a s c h v á l i l o zverenie uvedeného nehnuteľného
majetku vo vlastníctve TSK (budova, prístupová komunikácia
a parkovisko) do správy správcu – CSS – DEMY, Biskupická
46, 911 04 Trenčín, s účinnosťou od 31.01.2018.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 18/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, nadobudnutého
po ukončení realizácie diela na investičnú akciu "Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín" a investičnú akciu "Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín".
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - TSK bol v minulom roku investorom investičnej
akcie Rekonštrukcia vstupov do budovy SOŠ Pod Sokolicami
Trenčín a Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín.
Nakoľko ide taktiež o majetok nad 700 tis. eur, a tento
bude v užívaní SOŠ Pod Sokolicami, je potrebné jeho
zverenie do správy škole schváliť zastupiteľstvom.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o zverenie majetku TSK - Dlhodobý
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hmotný majetok - do správy organizácie: SOŠ Pod Sokolicami,
Trenčín, dňom 01. februára 2018 na dobu neurčitú.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 19/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a
predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 345/2,
3, 4, k.ú. Sedličná.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - obec Trenč. Stankovce vybudovala chodník
v obci popri ceste a sčasti na pozemku, ktorý je vo vlastníctve TSK. Nakoľko stavbou sa zvýši bezpečnosť občanov,
navrhujeme v zmysle zákona o majetku VUC a Zásad hospodárenia s majetkom TSK prevod predmetných pozemkov TSK,
zastavaných stavbou, žiadateľovi – za kúpnu cenu 1,- euro.
p. predseda: - prednostne sa pozemky s obcami zamieňajú,
keďže v tomto prípade niet čo zameniť, ponúkame prevod
za euro.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo
a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti nehnuteľného
majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK, v správe SC TSK,
Trenčín, v obci Trenčianske Stankovce, k.ú. Sedličná,
s c h v á l i l o prevod uvedeného trvale prebytočného
nehnuteľného majetku TSK, v správe SC TSK, Trenčín, v obci
Trenčianske Stankovce, k.ú. Sedličná – kupujúcemu Obci
Trenčianske Stankovce, za kúpnu cenu vo výške 1,00 euro
za celý predmet prevodu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 20/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 6103/2 k.ú. Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - preložil návrh na schválenie vecného bremena
na pozemok v k.ú. Pov. Bystrica, na žiadosť stavebníka –
SSE – Distribúcia, a.s. Žilina, ktorý žiada o zriadenie
a prevádzkovanie NN siete. Navrhujeme schválenie za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018
prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie vecného
bremena pre povinného z vecného bremena, ktorým je TSK,
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na dobu neurčitú, v prospech oprávneného z vecného bremena,
ktorým je Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.,
Žilina, za odplatu - jednorazovú náhradu, stanovenú
znaleckým posudkom. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 21/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

3. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222/2 k.ú. Rakoľuby.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na zriadenie vecného bremena
na pozemku v k.ú. Rakoľuby, na žiadosť stavebníka - ZaRea
Invest, s.r.o., Kočovce, v prospech tretej osoby - Obce
Kočovce, za jednorazovú náhradu (vyššiu ako bola v tejto
lokalite schválená v minulom roku).
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018
prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie vecného bremena
pre povinného z vecného bremena, ktorým je TSK, na dobu
neurčitú, v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného
bremena – OBEC KOČOVCE, za odplatu – dohodnutú jednorazovú
náhradu, ktorú uhradí stavebník. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 22/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" parc. č. 7853/1, 7854/1 k.ú. Dolná Súča.
__
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na zriadenie vecného bremena
na pozemkoch v k.ú. Dolná Súča, na žiadosť Západoslovenskej Distribučnej, a.s., Bratislava, pre zriadenie a prevádzkovanie VN siete na pozemkoch TSK, na dobu neurčitú,
v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská
Distribučná, a.s., Bratislava, za jednorazovú odplatu
v zmysle znaleckého posudku.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo
a s c h v á l i l o zriadenie vecného bremena v prospech
oprávneného z vecného bremena – v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 23/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevod nehnuteľného majetku-budova NsP "A", pracovisko RTG v k.ú.Prievidza
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prebytočnosti
nehnuteľného majetku TSK (stavby a pozemku) – budova NsP
"A", pracovisko RTG v k.ú. Prievidza, ktorá je nevyužívaná
od roku 2009 a správca požiadal v roku 2014 o vyhlásenie
prebytočnosti. TSK nadobudol v minulom roku pozemok
do vlastníctva zámenou s mestom Prievidza. Po nadobudnutí
vlastníctva a nakoľko majetok sa trvale nevyužíva, navrhujeme schválenie jeho prebytočnosti a odpredaj predmetného
majetku formou OVS.
Mgr. Ďureje: - budova je veľká, zmena stavu bude správnym
krokom. Spýtal sa, či kraj nemá analýzu alebo strategický
dokument, a túto využiť ako zariadenie soc. služieb, resp.
transformovať na iné zariadenie.
p. predseda: - neplánujeme budovať CSS, v okrese Prievidza
sú viaceré, je to prebytočný majetok na odpredaj.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.
2018 prerokovalo a s c h v á l i l o trvalú prebytočnosť
uvedeného nehnuteľného majetku TSK, - spôsob odpredaja
majetku formou OVS a súťažné podmienky OVS, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 24/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú. Štiavnické Bane
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prebytočnosti,
spôsobu prevodu a súťažných podmienok OVS na nehnuteľný
majetok TSK (stavba a pozemky) – Rekreačné zariadenie
v k.ú. Štiavnické Bane. V máji 2017 bol majetok odňatý
zo správy správcu – SOŠ Handlová, nakoľko sa nevyužíval
a stal sa prebytočným.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29. 01. 2018 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť uvedeného
nehnuteľného majetku TSK, - spôsob odpredaja majetku formou

9
OVS, a súťažné podmienky OVS, v zmysle predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 25/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: – v minulosti sa nám podaril predaj podobného
majetku v elektronickej aukcii za 3-násobnú cenu znaleckého
posudku.
3. i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - bývalé stredisko brannej výchovy
v k. ú. Nitrianske Rudno a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prebytočnosti,
spôsobu prevodu nehnuteľného majetku (stavby a pozemkov) –
bývalé stredisko brannej výchovy v k.ú. Nitrianske Rudno
a súťažných podmienok OVS. V roku 2016 SOŠ T. Vansovej
Prievidza požiadala o vyhlásenie prebytočnosti na uvedený
majetok, tento bol následne odňatý zo správy správcu
a keďže sa nevyužíva, stal sa pre kraj prebytočným.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29. 01. 2018 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť uvedeného nehnuteľného majetku TSK, spôsob odpredaja majetku formou OVS
a súťažné podmienky OVS, v zmysle predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 26/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. j) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Turá Lúka
s Miroslavom Batkom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a schválenie zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov)
v k.ú. Turá Lúka s Miroslavom Batkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa (z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania
pozemku pod cestou). TSK a žiadateľ sú vlastníkmi susediacich pozemkov v k.ú. Turá Lúka. Nakoľko žiadateľ vlastní
pozemok pod cestou v správe TSK a má záujem o pozemok
v správe TSK (ktorý je ohradený ako ovocný sad), TSK navrhuje poskytnúť k zámene 92 m2, žiadateľ ponúka TSK 300 m2.
Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania, nakoľko TSK
získa väčšiu výmeru ako ponúka.
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Na základe výsledku hlasovania č. 13: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29. 01.
2018 prerokovalo a v zmysle predloženého návrhu - r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti uvedeného nehnuteľného
majetku v správe SC TSK, Trenčín, u r č i l o ako prípad
hodný osobitného zreteľa prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku v správe SC TSK, Trenčín, zámenou za nehnuteľný majetok vo vlastníctve Miroslava Batku, bytom Turá
Lúka, Myjava, a zároveň s c h v á l i l o prevod uvedeného prebytočného majetku v správe SC TSK, Trenčín –
zámenou za nehnuteľný majetok vo vlastníctve Miroslava
Batku, bytom Turá Lúka, Myjava, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, bez finančného vyrovnania. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 27/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. k) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku pre účely realizácie projektu "Vytvorenie podmienok
pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce".
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - nakoľko DSS Adamovské Kochanovce sídli v priestoroch kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou
a nevyhovuje požiadavkám na prevádzkovanie sociálnej služby,
TSK reagoval na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnej služby z inštitucionálnej formy na komunitnú. V prvej etape príprav bol vytypovaný
pozemok v k.ú. Mníchova Lehota, nakoľko vysporiadanie pozemkov pre výstavbu komunitného bývania rodinného typu v rámci
projektu DI DSS Ad. Kochanovce je nevyhnutnou podmienkou pre
predloženie a úspešnosť žiadosti o NFP. Kúpna cena za dva
pozemky zohľadňuje aj odstránenie existujúcich stavieb
na vlastné náklady predávajúcich. Náklady na kúpu sú oprávneným výdavkom projektu a budú refundované vo výške 95%,
pričom TSK sa bude podieľať 5% spolufinancovaním. Financovanie projektu je zabezpečené v rozpočte TSK na rok 2018.
p. predseda: - hľadáme priestory na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, čo je podmienka čerpania
eurofondov. Požiadal o ďalšie ponuky na výstavbu domčekov
pre komunitné bývanie. Chceme využiť aj bývalý internát
zdravotníckej školy.
PhDr. Škultéty: - projekt DI je komplikovaný, lepšie riešenie je, mali sme to v komisii, je problém nájsť vhodné
pozemky. Bolo by dobré mať v zastupiteľstve celý materiál
o projekte, aké problémy budeme riešiť. Požiadal o opravu
v správe hlavného kontrolóra, kde sa uvádza, že bude OVS
na bývalý internát SZŠ.
p. predseda: – projekt bude náročnejší aj na prevádzku.
Je pravdou, že internát nebude ponúkaný.
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Ing. Mičega: - poznamenal, je územie je zastavané rodinnými
domami. Ak ide o DSS, takéto budovy sú v zmysle stavebného
zákona nebytový priestor, aby pri kúpe nebol problém s výstavbou tohto typu.
p. predseda: - máme podporné stanovisko zastupiteľstva obce,
preverili sme možnosť výstavby 1-2 domčekov.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o nadobudnutie vlastníckeho práva
k pozemkom v k. ú. Mníchova Lehota, vo vlastníctve p. Oľgy
Jánošíkovej, bytom Mníchova Lehota – kúpou, za účelom využívania pozemkov na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb komunitného typu v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 28/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Europe Direct centrum Trenčín" v rámci grantového
mechanizmu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu
Európskej komisie prostredníctvom Zastúpenia Európskej
komisie v Slovenskej republike.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-pov.riad.Odb.reg.rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - TSK reagoval na vyhlásenú výzvu Európskej
komisie v septembri 2017 a predložil návrh na vykonávanie
činnosti Europe Direct centra v kraji. Projekt bol v decembri
2017 schválený. Predmetom je prevádzkovanie komunikačných
činností pre zabezpečenie prístupu občanov k informáciám
zo všetkých oblastí činnosti EÚ, so zameraním na práva jej
občanov. ED centrum je prevádzkované na TSK už niekoľko
rokov, so zameraním na vekovú skupinu 15-35 rokov. Činnosť
centra zabezpečuje odbor region. rozvoja 1 pracovníkom.
Výročná správa o činnosti za rok 2017 bude po spracovaní
dostupná aj v Knižnici poslancov, ako bolo žiadané na Komisii
RR. Celkové výdavky projektu sú 96 tis. eur na 3 roky,
spolufinancovanie TSK je vo výške 25%. Schválenie realizácie
a spolufinancovania je podmienkou uzavretia rámcovej dohody
o partnerstve a osobitnej dohody o grante, ktorá sa uzatvára
na každý rok.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 38-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e predloženie
návrhu na výber partnerov na prevádzkovanie informačných
centier Europe Direct s názvom „Informačné centrum Europe
Direct Trenčín“ prostredníctvom Zastúpenia Európskej komisie
v SR, a zároveň s c h v á l i l o - zapojenie sa do pro-
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jektu „Informačné centrum Europe Direct Trenčín“, zabezpečenie jeho realizácie, spolufinancovania a financovania
projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 29/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
Ing. Lamačková: - v predošlých obdobiach bolo spolufinancovanie vo výške 40%.
5. Návrh na schválenie VZN TSK č. 4/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu
rozvoja vidieka na území TSK.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-pov.riad.Odb.reg.rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - predniesla návrh na schválenie VZN TSK č.
4/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2014 - formálnou úpravou
na základe protestu prokurátora sa nahrádza výraz “komisia“
slovným spojením „pracovná skupina“. Ide o VZN o poskytovaní
dotácií pre verejno-súkromné partnerstvá, ktorým nebol udelený štatút MAS, a ich činnosť nie je podporovaná z Programu
rozvoja vidieka, ani iných zdrojov štátneho rozpočtu.
Mgr. Smatana: - na finančnej komisii bola k tomu diskusia.
Podstata výhrad prokuratúry znie – zákon o sam. krajoch
hovorí, že zastupiteľstvu je vyhradené rokovať o základných
otázkach samosprávneho kraja, a to zriaďovať komisie a iné
orgány zastupiteľstva, určovať im úlohy, voliť a odvolávať
ich predsedov a ďalších členov. V praxi bol vo VZN o dotačnom
mechanizme schválený model, že rozhodujúcim orgánom
o rozdelení dotácií je komisia, ktorá je vytvorená predsedom
TSK. Túto skutočnosť napadla prokuratúra, a my ideme reagovať
zmenou slova komisia na prac. skupina. Je informovaný, že
zástupcovia úradu konzultovali osobne s Krajskou prokuratúrou
túto zmenu, čím bude všetko v poriadku. Upozornil poslancov,
ak je v zákone napísané, že komisie má zriaďovať zastupiteľstvo a rozpočet a financie je kompetencia zastupiteľstva.
Navrhol v budúcnosti prehodnotiť VZN a zobrať späť
kompetenciu, ktorá zastupiteľstvu patrí. Ak o financiách má
rozhodovať zastupiteľstvo a dotačný mechanizmus schválilo
zastupiteľstvo, je logické, aby orgán, ktorý bude prideľovať
financie opäť schválilo zastupiteľstvo, nie župan. Nebude
hlasovať za tento návrh, ani nedá pozmeňujúci návrh, ale bol
by rád, aby došlo k dohode poslaneckých klubov, podobne ako
v prípade limitovania rozpočtových opatrení v kompetencii
predsedu. Upozornil na to, že nemôže ísť len o premenovanie
názvu komisie. Župan vytvára viaceré komisie na úrade. Bol by
rád, aby sa postupne moc zastupiteľstva vrátila do rúk
zastupiteľstva, a nie aby sa vo veľkej miere presunula do rúk
predsedu samosprávneho kraja, ako v minulom období.
p. predseda: - zastupiteľstvo schvaľuje objem prostriedkov
podľa VZN, ale podľa výziev a pravidiel rozhoduje komisia
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alebo predseda kraja. Pripravíme ďalšie VZN, ktoré bude
riešiť rozdeľovanie dotácií cez komisie Z TSK.
PhDr. Škultéty: - na komisii bola veľká diskusia, a zastával
iný názor ako p. Smatana. Klub Nezávislých poslancov navrhol
vytvoriť z poslancov komisiu, ktorá by určovala časť dotácií.
Treba sa zamyslieť čo s týmto VZN, nakoľko dotácie na vypracovanie stratégií boli aktuálne a stratégie boli podané, dnes
nie je možné žiadať fin. prostriedky. Bude treba pripraviť
celkovú zmenu ako smerovať toto VZN.
p. predseda: - v kraji bolo úspešných 8 MAS. Požiadal upraviť
VZN, aby sa mohlo čerpať viac na VPS, ktoré sa nestali MAS.
Ing. Lamačková: - aktuálne znenie VZN hovorí o dvoch typoch
aktivít – príprava stratégie pre rozvoj územia (žiadosti),
a implementácia stratégie, ktorá nie je podporená z Programu
rozvoja vidieka. VSP nepodporené môžu požiadať na činnosť pre
implementáciu stratégie, ktorú už majú vypracovanú. Budeme
vyhlasovať výzvu na túto jednu aktivitu.
PhDr. Škultéty: - stratégie MAS sú v státisícoch eur, máme 25
tis. eur pre neúspešné MAS, s čím je nemožné stratégie
realizovať, nakoľko iné zdroje nemajú.
p. predseda: - požiadal p. Lamačkovú - pripraviť prehodnotenie VZN v spolupráci s Komisiou reg. rozvoja.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – na Komisii pre financie sme veľa
diskutovali k bodom 5.-7., akou formuláciou vyhovieť alebo
nevyhovieť protestu prokurátora. Komisia odporučila navrhovaný postup. Pripomenul kolegom hlasovanie z komisie - 9-ZA,
0-PROTI, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA. Budeme požadovať prípravu
nového VZN, aby aj zastupiteľstvo mohlo formovať veci ku
schvaľovaniu projektov.
p. predseda: - pre prijatie VZN sú potrebné 3/5 hlasov
všetkých poslancov, t.j. 29.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 38-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK
č. 4/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2014 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území
TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 30/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrh na schválenie VZN TSK č. 6/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 o poskytovaní grantov
na podporu environmentálnych projektov na území TSK.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-pov.riad.Odb.reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - ide o zmenu VZN TSK č. 27/2016, ktoré bude
nahradené VZN TSK č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu
environmentálnych projektov na území TSK (grantový systém
Zelené oči). Zmena je taktiež formálna, výraz „komisia“ je
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nahradený slovným spojením „pracovná skupina“.
p. predseda: - na prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina hlasov
všetkých poslancov, t.j. 29.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 38-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK
č. 6/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK
č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 31/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č.
13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 31/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - týmto VZN sa článok 3, bod 2. a 3., článok
6, bod 13. prvá veta a článok 7, bod 1. prvá veta dáva
do súladu s protestom prokurátora zo dňa 11.8.2017, doručený
na TSK 11.9.2017, a to odstránením rozporu základných pojmov
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
zákonom o neziskových organizáciách, zákonom o nadáciách –
s odkazom na príslušné zákonné ustanovenie sa v celom texte
VZN sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „pracovná skupina“.
Ruší sa príloha 3 k VZN a nahrádza sa prílohou „Čestné
vyhlásenie člena pracovnej skupiny“.
Ďalšia zmena, ktorá nesúvisí s protestom prokurátora je
v článku 5, kde sa v bode 3. vypúšťa slovo „všetky“. Tým sa
umožňuje poskytovať dotácie z rozpočtu TSK aj právnickej
a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí na území TSK pôsobia,
alebo vykonávajú činnosť, alebo poskytujú služby, pričom
nemajú v našom kraji sídlo ani trvalý pobyt.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 38-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2018 prerokovalo a s ch v á l i l o
VZN TSK číslo 5/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 13/2014
v znení VZN TSK č. 31/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 32/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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8. Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Trenčín č.
235/17/3300-8 proti VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - schválením VZN sme vyšli v ústrety protestu
prokurátora.
Mgr. Baláž: - TSK bol doručený protest prokurátora proti
článku 3, bod 2. a 3., článku 6, bod 13. prvá veta a článku
7, bod 1. prvá veta - VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu TSK, ktoré bolo schválené Z TSK 24.11.2014,
a týkal sa dvoch oblastí - rozporu v definovaní pojmu „všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešné účely a verejnoprospešné účely“ vo VZN s definíciou v príslušných zákonoch.
Rozpor bol odstránený schválením VZN v predošlom bode programu. Druhou oblasťou je pojem „komisia“, v zmysle zákona
o samosprávnych krajoch môže komisiu zriaďovať len zastupiteľstvo. Rozpor bol odstránený schválením VZN v predošlých
bodoch programu. V tomto bode zastupiteľstvo deklaruje prerokovanie a vyhovenie protestu v zmysle návrhu na uznesenie.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 34-ZA, 2-SA ZDRžALI
HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo a v y h o v e l o protestu prokurátora KP Trenčín č. Kd 235/17/3300-8 proti VZN TSK
č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK, schválenému
uznesením Z TSK č. 203/2014 dňa 24. novembra 2014.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 33/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 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-pov.riad.Odb.zdrav.a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: – VUC ako zriaďovateľ zariadení soc.
služieb (ZSS) má zákonnú kompetenciu určovať sumu úhrady
za soc. službu, a spôsob určenia a platenia vo VZN. Súčasné
VZN určuje spôsob úhrady bez rozčlenenia druhov a foriem soc.
služieb, v predloženom návrhu výška úhrady rozdielna v závislosti od druhu a formy soc. služby. Dôvodom rozčlenenia je
potreba rozčlenenia ekonomicky oprávnených nákladov (EON)
v dôsledku napĺňania počtu zamestnancov v zariadeniach
v zmysle zákona, a tým aj zvyšovania EON. Účinnosť navrhujeme
od 1.3.2018, po zverejnení k materiálu neboli podané žiadne
pripomienky zo strany verejnosti.
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p. predseda: - VZN znižujeme platby pre klientov, aby boli
zachované zákonné výšky ich príjmu a nadväzovalo na rozpočet
schválený v decembri.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 34-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 2/2018 o poskytovaní soc. služieb v ZSS zriadených TSK, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 34/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení
VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín,
príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení
podmienok úhrady týchto príspevkov.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - v dôsledku nárastu cien niektorých potravinových komodít požiadalo 6 školských jedální stredných škôl
o zmenu finančného pásma nákladov a úpravu výšky príspevku
zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
na nákup potravín. K návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky. Účinnosť navrhujeme účinnosť od 1.2.2018, t.j. od II.
polroka školského roku.
p. predseda: - na prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina hlasov
všetkých poslancov, t.j. 29.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 34-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 3/2018, v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 35/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín,
so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Ing. Hilčíková: - predložila návrh Dodatku č. 6 k ZL SZŠ,
Veľkomoravská 14, Trenčín. TSK podal na MZ SR žiadosť
vo veci udelenia čestného názvu škole, a MZ SR udelilo
škole čestný názov - Stredná zdravotnícka škola Celestíny
Šimurkovej, od 1.2.2018, k čomu treba upraviť ZL školy.
Celestína Šimurková bola významná ošetrovateľská a učiteľská osobnosť, bola riaditeľkou školy 28 rokov.
p. predseda: – škola oslávila minulý rok 70. výročie založenia. Zmena musí byť schválená aj zastupiteľstvom. Už rok
máme podobnú žiadosť na MŠ SR – o udelenie čestného názvu
– Jana Antonína Bati pre SOŠ v Partizánskom, ktorá bude
tento rok sláviť 80. jubileum.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 32-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.
02. 2018 - Dodatok č. 6 k ZL SZŠ, Veľkomoravská 14, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 36/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,
911 35 Trenčín.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - Jazyková škola požiadala o úpravu ZL
doplnením o podnikateľskú činnosť, v rámci ktorej bude
škola poskytovať jazykové kurzy, individuálne a podnikové
vzdelávanie, letné a krátkodobé kurzy podľa požiadaviek
verejnosti, odlišné od hlavnej činnosti.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 30-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.
02.2018 - Dodatok č. 8 k ZL Jazykovej školy, Trenčín,
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 37/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, so sídlom
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.

_

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - zariadenie sídlilo v prenajatých priestoroch mesta Prievidza, ktoré výpoveďou zmluvu o nájme
ukončilo. Po presťahovaní knižnice do priestorov Obchod-
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nej akadémie v Prievidzi je potrebné upraviť aj ZL HN
knižnice na nové sídlo.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 33-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
29.01.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou
od 01.02.2018 - Dodatok č. 2 k ZL HN knižnice v Prievidzi
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 38/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - materiál predkladá návrh na delegovanie
zástupcov do Rád škôl a škol. zariadení. Členmi rady školy,
ktorých je 11, sú aj 4 zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je
1 zástupca inštitúcie, podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ho táto nominuje. Členmi rady pri Jazykovej škole, sú aj 6 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Pre nové funkčné obdobie Z TSK navrhujeme odvolať doterajších zástupcov zriaďovateľa v radách
škôl a škol. zariadení, a delegovať nových zástupcov.
Materiál bol konzultovaný s predsedami poslaneckých klubov
a odsúhlasený Radou predsedov komisií pri Z TSK.
p. predseda: - môže dôjsť ku zmenám aj počas 5 rokov.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 35-ZA, 4-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 29. januára 2018 prerokovalo a o d v o l a l o
dňom 29. januára 2018 zástupcov zriaďovateľa v 41 Radách škôl
a školských zariadení, a zároveň d e l e g o v a l o dňom
30. januára 2018 nových zástupcov zriaďovateľa do 41 Rád škôl
a školských
zariadení
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
TSK,
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 39/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine SC TSK.
Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci Odboru dopravy
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
JUDr. Pleva: - predniesol návrh na schválenie dodatku k ZL SC
TSK, nakoľko organizácia vykonáva pre Slovenskú správu ciest
zimnú a letnú údržbu ciest I. triedy, preto navrhujeme k tomu
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rozšírenie hlavnej činnosti v bode 14., a upraviť predmet
vedľajšej (podnikateľskej) činnosti, čím reagujeme na požiadavky miest a obcí, vykonávať pre nich letnú a zimnú údržbu
ciest za úhradu.
p. predseda: - zmena je aj na základe podnetu hlav. kontrolóra, pre nesúlad so ZL, navrhujeme rozšírenie možností.
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 40-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29. 01. 2018
prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01. 02. 2018
– Dodatok č. 4 k ZL SC TSK, Trenčín, v prijatom
U z n e s e n í číslo 40/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. Návrh na schválenie zriadenia Výboru pre audit a menovanie
členov Výboru pre audit.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - v súlade so zákonom o štatutárnom audíte je TSK
subjektom verejného záujmu a je povinný zriadiť výbor pre audit. Členmi výboru boli: p. Habánik, p. Fialová a p.
Suletyová. Nakoľko sa p. Habánik stal poslancom Z TSK, preto
sa písomne vzdal funkcie vo výbore. V snahe o zvýšenie právnej istoty je ponechané právo na schválenie výboru Zastupiteľstvu TSK, v navrhovanom zložení: - p. Kavecká (hl. kontrolór
mesta Púchov) + p. Fialová a p. Suletyová.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 40-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018
prerokovalo a s c h v á l i l o zriadenie Výboru pre audit
pre účtovnú jednotku TSK, a zároveň m e n o v a l o členov
Výboru pre audit pre TSK v zmysle predloženého návrhu, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 41/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
15. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - nakoľko niektorí zástupcovia už nie sú poslanci, aj po dohode poslaneckých klubov sú navrhovaní členovia
z radov poslancov. Výmena sa týka 5 úradov práce, v zložení
od 1.2.2018 nasledovne:
a) Nové Mesto nad Váhom - Ing. Anna HALINÁROVÁ
a Pavel HALABRÍN
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b) Partizánske - doc. PaedDr. Jozef BOŽIK, PhD.
a Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.
c) Považská Bystrica - MUDr. Igor STEINER
a Ing. Milan PANÁČEK
d) Prievidza - Ing. Richard TAKÁČ
a PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ
e) Trenčín - Ing. Juraj HORT
a Bc. Eduard FILO.
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 41-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK po prerokovaní materiálu na svojom
riadnom zasadnutí dňa 29.01.2018 - o d v o l a l o dňom
31.01.2018:
a) Ing. Annu Halinárovú a Ing. Vladislava Petráša z funkcie člena výboru pre otázky zamestnanosti, zriadený
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) so sídlom
Nové Mesto nad Váhom
b) doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD. a Ing. Máriu Hajšovú,
PhD. - z funkcie člena výboru pre otázky zamestnanosti,
zriadený ÚPSVaR so sídlom Partizánske
c) MUDr. Igora Steinera a Jozefa Hollana - z funkcie člena
výboru pre otázky zamestnanosti, zriadený ÚPSVaR so sídlom
Považská Bystrica
d) Ing. Richarda Takáča
a RSDr. Jána Cipova - z funkcie
člena výboru pre otázky zamestnanosti, zriadený ÚPSVaR
so sídlom Prievidza
e) Ing. Jána Krátkeho a Ing. Milana Bereca - z funkcie člena
výboru pre otázky zamestnanosti, zriadený ÚPSVaR so sídlom
Trenčín, a zároveň z v o l i l o dňom 01.02.2018 zástupcov
TSK - členov výborov pre otázky zamestnanosti zriadených
ÚPSVaR, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 42/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 16/2014.
Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - na základe dohody s poslancami bol zaradený
tento bod, nakoľko sa týka rozpočtu a jeho zmien, a kompetencie zastupiteľstva. Požiadal o predloženie predsedu Komisie
pre financie, rozpočet a investície.
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.: - na základe návrhov poslancov
z decembra minulého roka, pre spracovanie návrhu na určenie
finančných limitov pre rozpočtové opatrenia vykonávané predsedom TSK, a na základe diskusie predsedu fin. komisie s predsedami poslaneckých klubov predniesol návrh na zmenu uznesenia
č. 16/2014 s tým, že pán predseda bude oprávnený vykonávať
zmeny rozpočtu do výšky 10% schváleného rozpočtu TSK, a ako
doteraz, budú poslanci a verejnosť o tom informovaní v Knižnici
poslancov a na webových stránkach TSK. Doteraz žiadne
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z vykonaných rozpočtových opatrení nebolo pripomienkované
zo strany poslancov. V zmysle návrhu treba zrušiť predošlé
kompetencie a určiť nové, od 1.2.2018. Návrh bolo prerokovaný
na K-finančnej i v Rade predsedov komisií.
p. predsedu: - návrh bol spracovaný po vzájomnej konzultácii
poslancov a vedenia TSK. Zmena rozpočtu sa robí obvykle v máji,
všetky rozpočtové opatrenia boli zverejnené poslancom s odôvodnením a podpisom kompetentných zamestnancov. Je to vaša
zákonná kompetencia, v porovnaní s inými krajmi máme podrobný
rozpočet, preto aj zmien býva viac.
Na základe výsledku hlasovania č. 29: 42-ZA, Zastupiteľstvo TSK po prerokovaní materiálu na svojom zasadnutí dňa 29.
1. 2018 prerokovalo a z r u š i l o s účinnosťou od 31.01.
2018 bod II. Rozsah kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie
zmien rozpočtu TSK v rámci uznesenia Z TSK č. 16/2014, zo dňa
31.3.2014, a zároveň u r č i l o s účinnosťou od 1.2.2018
v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. - oprávnenie predsedovi
TSK na vykonávanie zmien rozpočtu TSK na príslušný rozpočtový
rok, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 43/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17. Návrh na voľbu podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - nakoľko sú 3 poslanecké kluby, ponúkli sme
zástupcom klubov miesto podpredsedu, kluby navrhli uvedené
mená. Kompetencia zastupiteľstva je zvoliť podpredsedov, a ich
kompetencie určuje predseda TSK. Návrh bol prerokovaný na Rade
predsedov komisií, dnes bude malá zmena v znení uznesenia.
Návrh obsahuje voľbu 3 podpredsedov (návrh bol 2 neuvoľnení,
1 uvoľnený na výkon funkcie), - určenie odmeny, a paušálne
náhrady podpredsedom.
PaedDr. Porubcová: - predniesla pozmeňujúci návrh k návrhu
uznesenia – v bode I. c) u PaedDr. Porubcovej sa vypúšťa časť
o dlhodobom uvoľnení podpredsedu,
- v bode II. c) sa mení suma 1500,- eur na 800,- eur,
- v bode III. sa dopĺňa bod c) poslankyni TSK PaedDr.
Porubcovej, zvolenej do funkcie podpredsedu TSK – paušálnu
náhradu vo výške 400,- eur mesačne, s účinnosťou od
1.2.2018, na pokrytie náhrad výdavkov podľa osobitného
predpisu, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie
podpredsedu TSK.
p. predseda: - t. j. všetci navrhnutí nebudú dlhodobo uvoľnení
na výkon funkcie, budú pôsobiť v celom kraji. Poslanci majú
odmenu 550,- eur, predsedovia komisií 600,-.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ako predseda posl. klubu sa
zúčastnil spoločného rokovania, a o všetkých podpredsedoch sa
má hlasovať en bloc. Na poslaneckom klube Nezávislých pred
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dnešným zastupiteľstvom bol názor, aby sa hlasovalo o každom
osobitne. Je vôľa podporiť všetkých predložených kandidátov.
Od roku 2001 sa vždy volili jednotlivo. Požiadal o procedúre
hlasovať osobitne.
p. predseda: - požiadal o písomné predloženie návrhu.
Mgr. Smatana: - nezahlasuje za tento návrh. Zostavenie vicežupanov bolo výsledkom spoločnej dohody poslaneckých klubov,
a jedným hlasovaním sa schvália. Požiadal, aby sa netaktizovalo a nebola zvrátená dohoda.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - s p. Smatanom máme korektné
vzťahy. Návrh predkladá na podnet poslaneckého klubu.
Väčšina členov klubu má vôľu podporiť všetkých kandidátov.
V minulom voleb. období sme tiež hlasovali samostatne.
p. predseda: - na Rade predsedov nebol takýto návrh, pred 4
rokmi sme tiež predkladali oboch naraz, ale hlasovalo sa
o každom osobitne. Dáme o tom hlasovať.
PhDr. Škultéty: - podporil p. Božika a doplnil, že ak to bude
jedným hlasovaním schválené, je riziko, keby sa niektorý
z podpredsedov vzdal, ako by sme to riešili. Ak sme deklarovali, že je vôľa podporiť všetkých, nie je transparentné
hlasovať naraz o všetkých. Podporí každého kandidáta.
Mgr. Smatana: - p. Škultéty uviedol argument, keby niektorý
podpredseda odstúpil a schválili by sme všetkých naraz, došlo
by k právnemu problému. Aj dnes sme množstvo nominácií do Rád
škôl schválili jedným hlasovaním.
Mgr. Ďureje: - požiadal o vysvetlenie, prečo p. Porubcová
podala pozmeňujúci návrh.
p. predseda: - je to na p. Porubcovej.
RNDr. Beňová: - hlasovanie o 3 osobách považuje za manipulatívne, bude hlasovať proti, čo jej je ľúto.
Na základe výsledku hlasovania č. 30: 39-ZA, 2-SA ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK s ch v á l i l o pozmeňujúci návrh poslankyne PaedDr. Porubcovej.
Na základe výsledku hlasovania č. 31: 15-ZA, 9-PROTI,
17-SA ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK n e s ch v á –
l i l o procedurálny návrh poslanca doc. PaedDr. Božika, PhD..
Na základe výsledku hlasovania č. 32: 35-ZA, 1-PROTI, 4SA ZDRŽALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK
po prerokovaní materiálu na svojom riadnom zasadnutí dňa 29.
01. 2018 z v o l i l o s účinnosťou od 01.02.2018 poslancov
a poslankyňu TSK - Ing. Jozefa TRSTENSKÉHO, doc. PaedDr.
Jozefa BOŽIKA, PhD., a PaedDr. Eleonóru PORUBCOVÚ - za podpredsedov TSK.
(viď uznesenie č. 44/2018 I.)
Na základe výsledku hlasovania č. 33: 39-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK po prerokovaní materiálu na svojom
riadnom zasadnutí dňa 29. 01. 2018 - u r č i l o uvedeným
poslancom zvoleným do funkcie podpredsedu TSK – odmenu
vo výške 800,00 EUR mesačne, s účinnosťou od 01.02.2018,
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- odmenu počas poberania platu poslanca NR SR v sume mesačnej
minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom pre prípad,
ak sa počas výkonu tejto funkcie stane poslancom NR SR, a to
dňom vykonania najbližších volieb do NR SR,
- odmenu počas poberania platu starostu obce alebo primátora
mesta, alebo ich zástupcov v sume mesačnej minimálnej mzdy
ustanovenej osobitným predpisom pre prípad, ak sa počas
výkonu tejto funkcie stane po najbližších voľbách starostov
obcí a primátorov miest starostom obce alebo primátorom
mesta, a to dňom vykonania najbližších volieb starostov obcí
a primátorov miest.
(viď uznesenie č. 44/2018 II.)
Na základe výsledku hlasovania č. 34: 40-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK po prerokovaní materiálu na svojom
riadnom zasadnutí dňa 29. 01. 2018 - u r č i l o poslancom
TSK, zvoleným do funkcie podpredsedu TSK - paušálnu náhradu
vo výške 400,00 EUR mesačne, s účinnosťou od 01.02.2018
na pokrytie náhrad výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré
mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie podpredsedu TSK,
Odmena a paušálna náhrada poslanca TSK zvoleného za podpredsedu TSK podľa tohto uznesenia sú splatné po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a vyplácajú sa vo výplatných termínoch dohodnutých v KZ zamestnancov TSK bezhotovostným prevodom
na účet poslanca zvoleného za podpredsedu TSK.
Odmena a paušálna náhrada poslanca TSK zvoleného za podpredsedu TSK patria podpredsedovi TSK do dňa nasledujúceho po dni
zániku funkcie podpredsedu TSK. Odmena a paušálna náhrada
patria v pomernej časti vykonávania funkcie v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
(viď uznesenie č. 44/2018 III.)
K uvedeným výsledkom hlasovania č. 32, 33 a 34 bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 44/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
18. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.
Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - predložil návrh K-pre financie
na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra TSK za rok 2017
vo výške 30% súhrnu platov v zmysle zákona 302/2001. Odmena
je v súlade so zákonom, návrh je výhradne vecou zastupiteľstva, výška je rovnaká ako schválená v minulom roku, počtom
hlasov 35-ZA. Návrh bol prerokovaný na Rade predsedov komisií
a predsedov poslaneckých klubov 15.1.2018 a bol prijatý bez
pripomienok. Nakoľko sú niektorí poslanci noví, požiadal
predsedov poslaneckých klubov, aby sa k tomuto návrhu
vyjadrili ešte pred hlasovaním v diskusii. Komisia pre financie ako poradný orgán zastupiteľstva odporúča návrh odmeny
schváliť. Hlasovanie komisie – 7-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA.
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doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval za dôveru p. predsedovi
i všetkým, ktorí podporili kandidátov na funkciu podpredsedu
TSK. Názor poslaneckého klubu Nezávislých je zhodný s návrhom
p. Habánika. Je už piate funkčné obdobie poslancom Z TSK a po
tretí krát bude mať česť byť podpredsedom kraja, Prácu p.
kontrolóra si veľmi váži, nakoľko sa snaží vychádzať v ústrety poslancom i poslan. klubom, má záujem o spoluprácu aj
so starostami a primátormi miest kraja. Podporil návrh p.
Habánika.
PaedDr. Porubcová: - pán Božik povedal všetko čo chcela,
prácu hlav. kontrolóra pozná a tak bude hlasovať.
Ing. Trstenský: – úprimne poďakoval kolegom poslancom za podporu vo funkcii podpredsedu TSK, čo si človek musí zaslúžiť
svojou prácou, a je to veľký záväzok. S p. Božikom sme naraz
prišli do parlamentu a dlho poznáme prácu Ing. Horvátha,
rovnako si váži jeho prácu, bol otvorený aj k požiadavkám
poslancov, ochotný rokovať a vyjadriť sa. Za uplynulý rok
urobil všetko čo mal, aj jeho podriadení pracovali dobre,
preto sa stotožňuje s návrhom p. Habánika.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - stotožňuje sa s názorom p.
Trstenského, podpredsedu klubu.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - ako poslanec sa vyjadrí podobne
ako predošlí kolegovia. Pozrel si Plán kontrolnej činnosti,
bolo vykonaných 71 kontrol, 28 komplexných, 454 zistených
nedostatkov, všetky jeho správy boli prijaté bez pripomienok,
treba sa poďakovať aj všetkým jeho zamestnancom.
Na základe výsledku hlasovania č. 35: 35-ZA, 2-PROTI,
5-SA ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o hlavnému kontrolórovi TSK - odmenu
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 45/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
19.

Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK z 29.1.2018.

_

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - upozornil na vážny problém
v meste, pri rekonštrukcii žel. trate Púchov-Pov.Bystrica v m. č.
Milochov. Cesta TSK, po ktorej chodí väčšina vozidiel a strojov
je preťažená a poškodzovaná. Na MsÚ sme spolu s OU v Pov.
Bystrici vytvorili prac. skupinu. Požiadal, aby v nej bol aj
zástupca TSK a spoločne sme vyzvali investora, aby rešpektoval
záujmy obyvateľov m. č. horný Milochov, ktorí stavbou trpia,
a aby dostali investíciu, ktorá by toto kompenzovala.
p. predseda: - vieme o probléme, boli už stretnutia, doplníme
člena za odbor dopravy resp. SC TSK. Našu cestu musia dať
do pôvodného stavu. Navrhol rokovať so Železnicami, pre zabezpečenie náhradného bývania občanom v blízkosti stavby.
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doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - občania už vyvinuli značné
úsilie aj formou petície, ale neúspešne, preto žiada o pomoc
orgány verejnej správy.
PaedDr. Porubcová: - cesta PDA – TN je štátna. Požiadala TSK, aby
vyzval SSC k vyčisteniu cesty v úseku Jerichov-Hradište od náletových drevín, je tam veľa zveri a cesta je nebezpečná.
Mgr. Ďureje: - predniesol 2 interpelácie:
1. Rekonštrukcia operačných sál kvôli neexistujúcej radiačnej
ochrane nebola dokončená.
2. V apríli 2017 mali zástupcovia TSK a Železničnej spoločnosti
rokovať o navýšení vlakových spojov na trati Nitr. Pravno –
Prievidza. Spýtal sa na výsledky rokovaní. Interpelácie odovzdá
písomne.
PhDr. PaedDr. Novotná: - požiadala o vyriešenie problému s neurologickou
ambulanciou,
nakoľko
opakovane
dostávame
podnety
od občanov na nedostupnosť odbor. vyšetrenia v meste po úmrtí
MUDr. Tvarožkovej. MUDr. Košecká nemôže zvládnuť nápor oboch
ambulancií. Kraj sa tým intenzívne zaoberá, ale požiadala
o urýchlené vyriešenie problému. Poďakovala aj v mene riaditeľky
nemocnice v Bánovciach poslankyni Ing. Hajšovej, Máčekovej,
vedeniu TSK i Dr. Štefíkovej za pochopenie a riešenie zatvorenia
interného odd. v Bánovciach v januári, ktoré bude otvorené
od 1.2. 2018.
p. Dvonč: - spýtal sa, aká je možnosť z hľadiska investície
Jaguar LandRower. Na území kraja sú kameňolomy, z ktorých bol
dovážaný kameň na stavbu. Vieme, že sú isté prostriedky zo stavby
určené aj na opravu zaťažených a zničených ciest. Spýtal sa, či
sa môžeme tiež uchádzať o takú možnosť, treba rokovať.
p. predseda: – budeme sa pýtať.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - predniesol nie priamo interpelácie,
ale skôr diskusné príspevky:
1. Otázka dostupnosti neurolog. ambulancií je kritická aj
v Partizánskom. Na Rade predsedov sme sa dohodli s p. predsedom,
že budeme iniciovať stretnutie s p. ministrom na TSK, prizveme aj
primátorov dotknutých miest, nakoľko ľudia sa obracajú na
primátora a poslancov. Bez zásahu to nezvládne ani TSK ani
primátor. Lekárov je nedostatok, po špecialistoch prídu na rad aj
všeobecní a detskí lekári, je to celoslovenský problém.
2. Na území hornej Nitry v okrese Prievidza je neriešená oblasť mobilné hospice a paliatívna starostlivosť. Preferovaná je detská
paliatívna
starostlivosť,
ale mobilné
hospice
a preplácanie
výkonov lekárov, ktorí poskytujú terénnu paliatívnu starostlivosť
(popoludní a večer chodia k ľuďom, ktorí prežívajú posledné
chvíle života). Prístup poisťovní nie je adekvátny, čo bude aj
témou rokovania s p. ministrom. Požiadal, aby sa o téme vedelo,
a našli sme podobne ako v Nitr. samosprávnom kraji možnosti
riešenia pre žiadané výkony lekárov.
3. V súvislosti s VZN o dotáciách a projektom Zelená župa už
informoval o riešení nadlimitných emisií oxidu siričitého, ktorý
bol vypúšťaný počas prevádzkových pokusov, a poďakoval za podporu
novele zákona, ktorá zakázala tieto pokusy bez vedomia MŽP SR
a Slovenskej inšpekcie ŽP. Horná Nitra má ďalší problém – čistej
vody. Najnovšie zistenia mesta Partizánske a organizácie Greenpeace dokázali, že v okrese Prievidza je 84-násobné prekročenie
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limitov ortute v rieke Nitra, v okrese Partizánske je 14-násobné.
Okrem toho sa vo vode nachádza aj vinylchlorid a arzén, ktoré sú
prudko karcinogénne, avšak nemáme zákonom stanovené limity oboch
prvkov vo vode. Budeme vyvíjať kroky, aby aj TSK reagoval na
potrebu čistého vzduchu a vody na území TSK.
p. predseda: - dohodneme stretnutie.
Ing. Mičega: - interpeloval p. predsedu. Minulý týždeň bola
na rokovaní MsZ v Trenčíne predložená správa hlav. kontrolórky
mesta za uplynulý polrok z ktorej vyplýva, že zmluva o nájme
nebyt. priestorov na župný dom kde sídli Trenč. múzeum je
nezákonná. Ide o nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Trenčín
a múzeum v správe TSK. Nezákonnosť je v rozpore so zákonom
o majetku a obcí a VZN mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien
nájmu... Ako Trenčan má záujem o zachovanie činnosti a priestorov
múzea a spýtal sa: - či vás oslovil p. primátor mesta Trenčín vo
veci nezákonnej nájomnej zmluvy na župný dom, ak áno kedy?
- ak vás primátor mesta neoslovil, či viete že uvedená zmluva je
nezákonná?
- aký bude ďalší postup TSK na odstránenie nezákonného stavu
spôsobeného mestom Trenčín,
- aký je technický stav župného domu z pohľadu záujmu TSK
na jeho ďalšie užívanie,
- aké stavebné zásahy boli vykonané v objekte župného domu
zo
strany mesta Trenčín, za obdobie Vášho pôsobenia vo funkcii
predsedu TSK? Otázky sa týkajú zmluvy a zmluv. priestorov.
Občania zainteresovaní na kultúrnom živote mesta ma informovali
o doručení podnetu k činnosti múzea. Spýtal sa, či podnet bol
vyriešený a či môže byť predložený na Komisiu kultúry.
p. predseda: - pripomenul poslancom, že v zmysle Rokovacieho
poriadku je potrebné interpelácie predložiť písomne, aby sme
mohli odpovedať.
RNDr. Beňová: – predložila písomnú interpeláciu ku kauze kotolne
na prievidzskom gymnáziu. Na uvádzané otázky nenašla odpovede
v stanovisku p. Žitňanského.
p. predseda: - dozviete sa viacej v stredu na gymnáziu.
Mgr. Smatana: – k rekonštrukcii železnice a návrhu na náhradné
ubytovanie občanov uviedol, že toto bolo prisľúbené pri hĺbení
tunela, avšak výstavba tunela začala skôr než výstavba bytovky.
Súčasťou
podmienok
bolo
náhradné
ubytovanie,
ale
reálne
sa bytovka nezačala stavať. Bolo to aj publikované.
p. predseda: - mali to byť bytovky v Nosiciach, ale p. Janas
hovorí o hornom Milochove.
Ing. Trstenský: - potvrdil podnet p. Janasa. Aj v N. Meste
Železnice robili úsek rýchlodráhy. Odporučil, aby sa všetky
problémy počas výstavby riešili operatívne, ak odídu dodávatelia
zo stavby, nevybavíte nič.
Tiež máme problémy v okrese s reumatologickou ambulanciou,
poďakoval
p.
predsedovi
za
podporný
list,
34
primátorov
a starostov sme napísali na VšZP a MZ SR, a dostali sme odpoveď
o zabezpečení služby na 228% pre reumatologických pacientov.
Zdravotnícke problémy máme v celom kraji. Verí, že mestá a okresy
nájdu podporu na úrovni kraja.
Mgr. Bočincová: - nadviazala na p. Novotnú, p. Božika a p.
Trstenského. K vážnej situácii v zdravotníctve sme rokovali
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na Komisii SP, aj na Rade predsedov komisií tento problém
otvorila. Dohodli sme sa s p. predsedom, že na pôde TSK bude
zorganizované stretnutie s ministrom, požiadala o stretnutie čo
najskôr.
PhDr. PaedDr. Novotná: - informovala všetkých o výstave prác
fotografa p. Čanigu, člena Fotoklubu Rokoš, s prírodnou tématikou
vo vestibule TSK, kde je aj pamätná kniha.
p. predseda: - uzatvoril bod Interpelácie a požiadal o ich
písomné predloženie, na ktoré odpovieme v lehote do 30 dní.
20.

Záver.

p. predseda: - ďalšie zastupiteľstvo bude 26. marca, komisie
zasadnú od 5.3.2018, Rada predsedov 12.3.2018.
Budúci pondelok tu na TSK sa bude konať rokovanie s p.
Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie k budúcnosti hornej
Nitry,
organizované
Úradom
vlády,
ktorý
už
má
pozvaných
účastníkov, členov vlády, štát. tajomníkov a odborníkov z EK,
a zástupcov regiónu horná Nitra.
Ďalšie rokovanie chceme iniciovať s p. ministrom zdravotníctva,
a jeho odborníkmi,
- ďalšie bude s ministrom dopravy na tému výstavba rýchlostných
ciest a rekonštrukcia ciest I. triedy, výstavba železnice PúchovPov. Bystrica, a iné témy pre ministerstvo dopravy.
- na rokovaní NR SR bude na náš návrh novela zákona, aby aj sam.
kraje
mohli
vyvlastňovať
pozemky
pod
cyklotrasami
(pre
pokračovanie
Vážskej
cyklotrasy
a výstavbu
Hornonitrianskej
magistrály, panelovú cestu a rekonštrukciu ciest I. triedy).
- 7.2. máme rokovanie so VšZP, podobne sa stretneme aj s Dôverou
a Union.
Noví podpredsedovia budú na marcovom zasadnutí sedieť spolu
za predsedníckym stolom, a v kanceláriách na úrade.
Ing. Horváth: - vyslovil úprimné poďakovanie za ocenenie jeho
práce za rok 2017. Zdôraznil, že je k dispozícii 24 h denne.
Nakoľko termín ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva je schválený
na marec, zašle každému správu o kontrolnej činnosti do konca
februára na e-mailové adresy.
p. predseda: - poďakovaním za účasť rokovanie ukončil.
Trenčín, 9.2.2018
Zapísala: Mgr. Anna Hájková, zapisovateľka Zastupiteľstva TSK
I. overovateľ: Mgr. Eva BOČINCOVÁ, v.r.
II. overovateľ: JUDr. Vladimír FRAŇO,LL.M., v.r.
Mgr. Michal ŽITŇANSKÝ, LL.M., riaditeľ Úradu TSK, v.r.

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

