Zápisnica
číslo 4/2017
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja
konaného dňa 12.06.2017 v Trenčíne
Prítomní:

- 4 členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny,
- zastúpenie TSK: Ing. Horváth, Ing. Semanco,
Mgr. Rezáková, Ing. Čarnogurská
- prizvaní hostia: PhDr. Frývaldská

Mgr.

Baláž,

Zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK sa
nezúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých hlasujúcich členov.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola stanovísk
3. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia priestorov a
vybavenia praktického vyučovania" (SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2,
Považská Bystrica).
b Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia praktického
vyučovania" (SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom).
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Lepšou praxou k lepšiemu
zamestnaniu" (SOŠ, Lipová 8, 972 51 Handlová).
d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Dovybavenie COVP v SOŠ
Pruské" (SOŠ, Pruské 294, 018 52 Pruské).
e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Moderné odborné
vzdelávanie v gumárenskom priemysle" (SOŠ, I. Krasku 491, Púchov).
f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Zriadenie centra odborného
vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske" (SOŠ, Námestie SNP 5,
Partizánske).
g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia odborného
vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou"
(SOŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou).
h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Modernizácia odborného
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vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica" (SOŠ, Ul. slovenských partizánov
1129/49, 017 01 Považská Bystrica).
4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
5. Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných
komisií pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
6. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
na
roky
2013-2023
k
31.12.2016.Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2016.
7. Informatívna
správa
- Stratégia
rozvoja
vidieka
Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2013-2020.
8. Návrh stanovísk
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK (ďalej len
„komisia“) otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Ing. Randziaková. V úvode
ospravedlnila neprítomnosť predsedu komisie, privítala prítomných členov komisie
a zástupcov TSK a oboznámila ich s programom rokovania.
K bodu 2:
Ing. Čarnogurská informovala, že všetky body programu rokované komisiou boli
Zastupiteľstvom TSK (ďalej len „Z TSK“) prijaté v znení, ako odporučila komisia.
K bodu 3:
Ing. Randziaková odovzdala slovo vedúcemu odboru regionálneho rozvoja Ing.
Semancovi, ktorý predstavil predkladané Návrhy projektov na schválenie podania
žiadosti o NFP v rámci IROP 2014 - 2020. Informoval o pozitívnom hodnotení
projektových zámerov, predložených v rámci Výzvy IROP, prioritná os 2, špecifický
cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní. Oboznámil prítomných so
zameraním pripravovaných projektov,
celkovým objemom oprávnených výdavkov ako aj výškou spolufinancovania TSK
v rámci jednotlivých projektových žiadostí. Prítomní členovia komisie nemali
k predkladanému materiálu ďalšie otázky.

K bodu 4:
Podpredsedníčka komisie vyzvala Mgr. Baláža k uvedeniu predkladaného materiálu:
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mgr. Baláž vysvetlil, že Dodatok č. 2
reflektuje na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v zmysle
ktorého majú subjekty poskytujúce, či prijímajúce plnenie od subjektov verejnej
správy od 1.8. 2017 povinnosť sa registrovať v registri partnerov verejného sektora.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu ďalšie otázky.
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K bodu 5:
Ing. Randziaková uviedla ďalší bod rokovania v zmysle programu a odovzdala opäť
slovo Mgr. Balážovi, ktorý oboznámil členov komisie s predkladaným materiálom:
Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných
komisií pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mgr. Baláž
podal informáciu o základných zmenách v usporiadaní volebných obvodov ako aj
počte volených poslancov za jednotlivé okresy samosprávneho kraja.
Odôvodnil navrhované zmeny, spočívajúce v presune obcí Horná Ves a Radobica,
nachádzajúcich sa na hranici okresov Partizánske a Prievidza do volebného obvodu
Partizánske a obce Dolná Poruba nachádzajúcej sa na hranici okresov Ilava
a Trenčín do volebného obvodu Ilava. Uskutočnením uvedených presunov si vo
volebných obvodoch Partizánske a Ilava budú môcť občania zvoliť rovnaký počet
poslancov ako v minulom volebnom období. Vo volebných obvodoch Trenčín
a Prievidza sa bez ohľadu na uskutočnenie presunov počet volených poslancov
oproti predchádzajúcim voľbám o jedného zvýši. Celkový počet poslancov tak bude
47 poslancov (oproti 45 v minulých voľbách).
V úvode diskusie navrhované volebné obvody a počty poslancov podporila Ing. Iveta
Randziaková. Skonštatovala, že riešenie je naozaj šalamúnske, vyjadrila spokojnosť,
že počet poslancov za okres Partizánske je zachovaný. Obce Radobica a Horná Ves
sú na hranici okresov a napríklad sa podieľajú sa spolu s obcou Veľké Uherce aj na
spoločných kultúrnych a športových podujatiach v rámci združenia Medzihorie. PhDr.
Mjartan skonštatoval, že u starostov dotknutých obcí vyvolala zmena negatívnu
reakciu, nakoľko boli občania zvyknutí voliť v Prievidzi poslancov z prievidzského
okresu. Ing. Takáč navrhované riešenie zhodnotil pozitívne. K predloženému
materiálu nemali prítomní členovia Komisie otázky.

K bodu 6:
Ing. Randziaková
vyzvala v rámci ďalšieho bodu rokovania Ing. Semanca
k predstaveniu predkladaného materiálu: Informatívna správa o plnení Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na
roky 2013-2023 k 31.12.2016. Ing. Semanco vysvetlil, že materiál má informatívny
charakter, je určený do knižnice poslancov. V zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov vyplýva
Trenčianskemu samosprávnemu kraju povinnosť ročného hodnotenia. Zároveň je
ročné vyhodnotenie plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja schváleného
Zastupiteľstvom TSK 28.9.2015 zakotvené
aj v uvedenom dokumente. Ing.
Semanco stručne zhodnotil plnenie cieľov a ukazovateľov PHSR v roku 2016.
Skonštatoval, že nedostatočné plnenie merateľných ukazovateľov úzko súvisí
s obmedzenými možnosťami získavania finančných prostriedkov z fondov EU
vzhľadom k tomu, že väčšina operačných programov nebola v roku 2016 v procese
implementácie projektov. Uviedol, že bude potrebné aktualizovať merateľné
ukazovatele PHSR, nakoľko ich vypovedacia schopnosť pri jednotlivých opatreniach
PHSR nie je dostatočná a preukázateľná. Prítomní členovia Komisie vzali materiál na
vedomie.

K bodu 7:
Ing. Semanco oboznámil prítomných s materiálom určeným do knižnice poslancov:
Informatívna správa - Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho
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kraja na roky 2013-2020. Ide strednodobý strategický dokument schválený
Zastupiteľstvom TSK dňa 28.9.2015, z ktorého pre TSK vyplýva povinnosť
monitorovať a každoročne hodnotiť implementáciu plánovaných opatrení. Správa
uvádza prehľad za projektové opatrenia PRV SR 2014-2020 za Trenčiansky
samosprávny kraj k 31.12.2016.
V následnej diskusii k materiálu Ing. Randziaková konštatovala na strane starostov
malých obcí ako aj ZMOS-u veľkú nespokojnosť s možnosťami čerpania prostriedkov
z PRV. Kriticky zhodnotila časté zmeny podmienok v priebehu prípravy projektových
žiadostí (zrušenie vyhlásených výziev) resp. zmeny v priebehu hodnotiaceho procesu
predkladaných projektov zo strany RO. Obzvlášť negatívne postoje u starostov obcí
vyvolali opakované zmeny v podmienkach financovania činnosti MAS. Ing. Horváth
označil takýto postoj RO k oprávneným žiadateľom Programu za nekorektný.

K bodu 8:
Stanovisko č. 7/2017
Stanovisko č. 7/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborného
vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – Kód
výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 80 102,00 EUR;
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh
Stanovisko č. 8/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
b) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Lepšou praxou k lepšiemu
zamestnaniu“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 54 928,50 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh
Stanovisko č. 9/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
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Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
c) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborného
vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ realizovaného v rámci výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC2232016-14, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného
celku Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 31 011,20 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh

Stanovisko č. 10/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
d) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie centra odborného
vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“ realizovaného v rámci výzvy
na
predkladanie
žiadostí
o nenávratný
finančný
príspevok
na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – Kód
výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
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plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 47 348,85 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh
Stanovisko č. 11/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
e) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Dovybavenie COVP v SOŠ
Pruské“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
na
zvýšenie
počtu
žiakov
stredných
odborných
škôl
na praktickom vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 54 979,35 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh
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Stanovisko č. 12/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
f) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Moderné odborné vzdelávanie
v gumárenskom priemysle“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 63 734,00 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh

Stanovisko č. 13/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
8

schvaľuje
g) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia priestorov a
vybavenia praktického vyučovania“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 114 400,00
EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh
Stanovisko č. 14/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
h) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia praktického
vyučovania“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky 2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 66 000,00
EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh
Stanovisko č. 15/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
s účinnosťou od 01.08.2017 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 137/2014 zo dňa 07.07.2014, v znení
Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja číslo 398/2016 zo dňa 26.09.2016.
Hlasovanie: jednohlasne za návrh

Stanovisko č. 16/2017
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri
Zastupiteľstve TSK zo zasadnutia konaného dňa 12.06.2017
Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4
Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa
3. júla 2017 prerokovalo a
schvaľuje
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a) volebné obvody
b) počet poslancov
c) sídla obvodných volebných komisií
pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2017
nasledovne :
Volebný obvod č. l – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU:
Bánovce nad Bebravou
Borčany
Brezolupy
Cimenná
Čierna Lehota
Dežerice
Dolné Naštice
Dubnička
Dvorec
Haláčovce
Horné Naštice
Chudá Lehota
Krásna Ves
Kšinná
Libichava
Ľutov
Malá Hradná
Malé Hoste
Miezgovce
Nedašovce
Omastiná
Otrhánky
Pečeňany
Podlužany
Pochabany
Pravotice
Prusy
Ruskovce
Rybany
Slatina nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou
Šípkov
Šišov
Timoradza
Trebichava
Uhrovec
Uhrovské Podhradie
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Veľké Chlievany
Vysočany
11

Zlatníky
Žitná – Radiša
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
Volebný obvod č. 2 – ILAVA:
Bohunice
Bolešov
Borčice
Červený Kameň
Dolná Poruba
Dubnica nad Váhom
Dulov
Horná Poruba
Ilava
Kameničany
Košeca
Košecké Podhradie
Krivoklát
Ladce
Mikušovce
Nová Dubnica
Pruské
Sedmerovec
Slavnica
Tuchyňa
Vršatecké Podhradie
Zliechov
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1
018 41 Dubnica nad Váhom
Volebný obvod č. 3 – MYJAVA:
Brestovec
Brezová pod Bradlom
Bukovec
Hrašné
Chvojnica
Jablonka
Kostolné
Košariská
Krajné
Myjava
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Podkylava
Polianka
Poriadie
Priepasné
Rudník
Stará Myjava
Vrbovce
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná priemyselná škola
Ul. SNP 413/8
907 01 Myjava
Volebný obvod č. 4 – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM:
Beckov
Bošáca
Brunovce
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Častkovce
Dolné Srnie
Haluzice
Horná Streda
Hôrka nad Váhom
Hrádok
Hrachovište
Kálnica
Kočovce
Lubina
Lúka
Modrová
Modrovka
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Nová Lehota
Nová Ves nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Očkov
Pobedim
Podolie
Potvorice
Považany
Stará Lehota
Stará Turá
Trenčianske Bohuslavice
Vaďovce
Višňové
Zemianske Podhradie
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Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Volebný obvod č. 5 – PARTIZÁNSKE:
Bošany
Brodzany
Horná Ves
Hradište
Chynorany
Ješkova Ves
Klátova Nová Ves
Kolačno
Krásno
Livina
Livinské Opatovce
Malé Kršteňany
Malé Uherce
Nadlice
Nedanovce
Ostratice
Partizánske
Pažiť
Radobica
Skačany
Turčianky
Veľký Klíž
Veľké Kršteňany
Veľké Uherce
Žabokreky nad Nitrou
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola
Námestie SNP 5
958 23 Partizánske
Volebný obvod č. 6 – POVAŽSKÁ BYSTRICA:
Bodiná
Brvnište
Čelkova Lehota
Dolná Maríková
Dolný Lieskov
Domaniža
Ďurďové
Hatné
Horná Maríková
Horný Lieskov
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Jasenica
Klieština
Kostolec
Malé Lednice
Papradno
Plevník – Drienové
Počarová
Podskalie
Považská Bystrica
Prečín
Pružina
Sádočné
Slopná
Stupné
Sverepec
Udiča
Vrchteplá
Záskalie
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná priemyselná škola
Ul. slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
Volebný obvod č. 7 – PRIEVIDZA:
Bojnice
Bystričany
Cígeľ
Čavoj
Čereňany
Diviacka Nová Ves
Diviaky nad Nitricou
Dlžín
Dolné Vestenice
Handlová
Horné Vestenice
Chrenovec – Brusno
Chvojnica
Jalovec
Kamenec pod Vtáčnikom
Kanianka
Kľačno
Kocurany
Kostolná Ves
Koš
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Liešťany
Lipník
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Malá Čausa
Malinová
Nedožery – Brezany
Nevidzany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitrianske Sučany
Nitrica
Nováky
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Podhradie
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Prievidza
Ráztočno
Rudnianska Lehota
Sebedražie
Seč
Šútovce
Temeš
Tužina
Valaská Belá
Veľká Čausa
Zemianske Kostoľany
(bez obce Horná Ves a obce Radobica)
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza
Volebný obvod č. 8 – PÚCHOV:
Beluša
Dohňany
Dolná Breznica
Dolné Kočkovce
Horná Breznica
Horovce
Kvašov
Lazy pod Makytou
Lednica
Lednické Rovne
Lúky
Lysá pod Makytou
Mestečko
Mojtín
Nimnica
Púchov
Streženice
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Visolaje
Vydrná
Záriečie
Zubák
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul.1. mája 1264
020 01 Púchov
Volebný obvod č. 9 – TRENČÍN :
Adamovské Kochanovce
Bobot
Dolná Súča
Drietoma
Dubodiel
Horná Súča
Horňany
Horné Srnie
Hrabovka
Chocholná – Velčice
Ivanovce
Kostolná – Záriečie
Krivosúd – Bodovka
Melčice – Lieskové
Mníchova Lehota
Motešice
Nemšová
Neporadza
Omšenie
Opatovce
Petrova Lehota
Selec
Skalka nad Váhom
Soblahov
Svinná
Štvrtok
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
Trenčín
Veľká Hradná
Veľké Bierovce
Zamarovce
(bez obce Dolná Poruba)
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Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Sídlo obvodnej volebnej komisie : Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí celkom 47 poslancov.
Sídlo volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja :
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

K bodu 9:
V rámci bodu Rôzne neboli predložené žiadne informácie od prítomných členov.

K bodu 10:
Zasadnutie komisie ukončila
podpredsedníčka komisie Ing. Randziaková, ktorá
poďakovala všetkým prítomným za účasť a konštruktívne prerokovanie jednotlivých
pracovných materiálov.

Ing. Iveta Randziaková, v. r.
podpredsedníčka
Komisie regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu

V Trenčíne, dňa 12.6.2017
Zapísala: Ing. Ivana Čarnogurská, tajomníčka komisie RRaCR
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