Z á p i s n i c a
z XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 8. 7. 2019

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

podľa pozvánky:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

_

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca
sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske,
na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena
v k.ú. Nemšová od vlastníčky Júlie Lubinovej, Nemšová.
c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku
registra "C" parc. č. 3437 vo vlastníctve TSK s pozemkom
registra "C" parc. č. 4692/8 vo vlastníctve Jozefa Bátoru
a manž. Janky v k.ú. Bánovce nad Bebravou.
d) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku
registra "C" parc. č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána Hanku
a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou.
e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1682/5
k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.
f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 299
k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.
g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" p. č.
119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a. s., Žilina.
h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.
1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou "Udiča - Pri družstve rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú.
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Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
j) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou "Udiča Prosné vývod NNK,
Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. Udiča
v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
k) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy
správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.
5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok
v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia
s majetkom TSK v platnom znení.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
6. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2019-2021 (2.zmena).
Predkladá: Ing. Renata Ozimová, vedúca Odboru finančného
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK
č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018
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 Odb.školstva a kult.
8. Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK. ___
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej
školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova
332, 972 71 Nováky.
b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I.
Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná
škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020
32 Púchov.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom
Staničná 8, 911 05 Trenčín.
9.

Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej
starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022."
Predkladá: Ing. Vladimír Vido - riaditeľ NsP Prievidza

10. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej
efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho
kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou
úsporou energie.
_
Predkladá: Ing. Beáta Tichá–pover. riad. Odb. investícií, ŽPaVP
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a) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy
v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
b) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica
vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
c) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
d) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Myjava vo vlastníctve
TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
11. Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia
5/2019.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja
12. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
_
Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa".
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika 2014-2020 s názvom "Zlepšenie
dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny".
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Efektívna
verejná správa s názvom "Lepší Trenčiansky kraj".
13. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania
a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja
14. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa 20.11. 2017 –
zmena členstva v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
15. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov.
Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. funkcie
16. Diskusia – Rôzne.
17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
18. Záver.
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R o k o v a n i e:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Dnešné XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je
na dnešnom zasadnutí zo 47 poslancov prítomných 37 poslancov,
čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred
ospravedlnili poslanci: p. Filo, Habánik, Halabrín, Hvizdák,
Škultéty, Vaňo a Hort. Pani Bočincová, Abramovičová a p. Panáček prídu neskôr.
Za overovateľov zápisnice z dnešného XVIII. zasadnutia boli
navrhnutí:
I. overovateľ: doc. PhDr. PaedDr. Karol JANAS, PhD.
II. overovateľ: Tomáš MERAŠICKÝ.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 36 poslancov, čím
bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 36-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019 prerokovalo
a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice podľa predloženého
návrhu.
(viď uznesenie č. 302/2019/A)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Ľubomír Bobák.
p. predseda: - predniesol návrh na stiahnutie bodu č. 15.
z programu dnešného rokovania, nakoľko pán poslanec, o ktorom
sa má rokovať, je v zahraničí a nemôže sa vyjadriť k tomuto
bodu.
15. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov.
Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. funkcie

Mgr. Smatana: - na komisii sme dostali informáciu, že zo
zákona musíme rozhodnúť do 60 dní od podania podnetu, spýtal
sa, či nedôjde k nedodržaniu zákona.
p. predseda: - podľa zákona má zastupiteľstvo rozhodnúť do 60
dní, ale zastupiteľstvo má umožniť vyjadriť sa osobe, ktorej
sa to týka. Nakoľko nie je dnes prítomný, bude sa môcť vyjadriť v septembri.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 36-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019 prerokovalo
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a s ch v á l i l o program dnešného rokovania ako celok,
vrátane predloženého návrhu - bez bodu 15.. K obom uvedeným
výsledkom hlasovania bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 302/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na predošlom zasadnutí boli prijaté 3 uznesenia, vzhľadom na program zasadnutia, bez ukladacieho charakteru. Jedno uznesenie z predošlého zasadnutia s ukladacou povinnosťou je predmetom dnešného rokovania, ktoré predloží
riaditeľ NsP Prievidza-Bojnice a uznesenie
k polročnému
hodnoteniu nemocníc ešte trvá, nakoľko Ozdravné plány nemocníc ešte neboli schválené ministerstvom. Ostatné uznesenia sú
dlhodobého charakteru.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 36-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08. júla 2019
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu z kontroly
plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva
TSK, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 303/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Slovo pre verejnosť.
p. predseda: - o vystúpenie vopred písomne požiadal Mgr. Medal, poslanec MsZ Trenčín a zástupca Spoločnosti environmentálne výchovných organizácií Špirála, ktorý chce vystúpiť
k bodu č.
13. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania
a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.
V tomto bode Vám dáme slovo.
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca sa
na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV
č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Baláž: – ide o nájom v prospech nájomcu Koinonia J.
Krstiteľa Oáza Sklené. V novembri zastupiteľstvo rozhodlo
o nájme časti budovy, ide o rozšírenie priestoru pre žiadateľa, z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o tento druh
cirkevnej MŠ. V obchodno-verejnej súťaži bol ako jediný záujemca uvedený žiadateľ. Nájom sa navrhuje ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Do priestorov už investovali v rámci
rekonštrukcie 20 tis. eur a 10 tis. do mobiliáru.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 35-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o nájom nebytových
priestorov o celkovej výmere 86,42 m2 v budove TSK v správe
SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske, v prospech nájomcu
Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, Sklené, na dobu
určitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 304/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena
v k.ú. Nemšová od vlastníčky Júlie Lubinovej, Nemšová.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena k pozemkom
spoluvlastníčky p. Lubinovej, v súvislosti s projektom
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ v úseku
Trenčín-Dubnica nad Váhom, v prospech TSK, na dobu neurčitú, za jednorazovú náhradu podľa znaleckého posudku.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 32-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o nadobudnutie práva
vecného bremena pre povinného z vecného bremena p. Lubinovú k pozemkom zaťaženým výstavbou a umiestnením stavby
v rámci projektu cyklotrasy v obci Nemšová, v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 305/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku – pozemku
registra "C" parc. č. 3437 vo vlastníctve TSK s pozemkom
registra "C" parc. č. 4692/8 vo vlastníctve Jozefa Bátoru
a manž. Janky v k.ú. Bánovce nad Bebravou.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Baláž: - TSK do zámeny ponúka pozemok pôvodne pod
cestou, ktorá bola preložená, a manželia ponúkajú pozemok
pod preloženou cestou. Zámena sa navrhuje bez finančného
vyrovnania, pričom TSK získa pozemok o väčšej výmere, ide
o susediace pozemky.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 36-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku (pozemku) TSK v správe Správy
ciest TSK, Trenčín, v okrese Bánovce nad Bebravou,
u r č i l o prevod uvedeného nehnuteľného majetku TSK
v správe SC TSK, Trenčín, z á m e n o u s nehnuteľným
majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jozefa Bátoru
a manž. Janky, bytom Ruskovce okres Bánovce nad Bebravou,
bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v usporiadaní vlastníckych vzťahov
k pozemku pod cestným telesom cesty Uhrovec - Pochabany
vo vlastníctve TSK, a zároveň s c h v á l i l o prevod
uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK
v správe SC TSK z á m e n o u s nehnuteľným majetkom
v bezpodielovom spoluvlastníctve Jozefa Bátoru a manž.
Janky, bytom Ruskovce, okres Bánovce nad Bebravou, bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 306/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
d) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku
registra "C" parc. č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána Hanku
a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad a zámenu pozemkov TSK
pod pôvodnou cestou, manželia majú pozemok pod súčasnou
cestou. Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania,
nakoľko TSK ponúka väčšiu výmeru, ide o susediace pozemky,
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 37-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku (pozemku) TSK v správe Správy
ciest TSK, Trenčín, v okrese Bánovce nad Bebravou,
u r č i l o prevod uvedeného nehnuteľného majetku TSK
v správe SC TSK, Trenčín, z á m e n o u s nehnuteľným
majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Hanku,
a manž. Tatiany Hankovej, bytom Bánovce nad Bebravou,
bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného
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zreteľa, ktorý spočíva v usporiadaní vlastníckych vzťahov
k pozemku z dôvodu prístupu k pozemku vo vlastníctve Jána
Hanku a manž. Tatiany a k pozemku pod cestným telesom
cesty Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.
a zároveň s c h v á l i l o prevod uvedeného trvale
prebytočného nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK
z á m e n o u s nehnuteľným majetkom v bezpodielovom
spoluvlastníctve Jozefa Bátoru a manž. Janky, bytom Ruskovce, okres Bánovce nad Bebravou, bez finančného vyrovnania, ako prípad hodný osobitného zreteľa. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 307/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
e) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.
1682/5 k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie zákonného vecného bremena
na pozemku TSK v k. ú. Púchov, v prospech Slovak Telekom,
a.s., Bratislava, za jednorazovú náhradu podľa znaleckého
posudku, ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 36-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o uvedenú jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v prospech
oprávneného: Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 308/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
f) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.
299 k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad - zriadenie zákonného
vecného bremena na pozemku TSK v k. ú. Šišov, v prospech
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, za jednorazovú náhradu
podľa znaleckého posudku, ktorú uhradí oprávnený z vecného
bremena.
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Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o uvedenú jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v prospech
oprávneného: Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 309/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
g) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" p. č.
119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a. s., Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlých bodoch – zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku
TSK v k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a. s., Žilina, za jednorazovú náhradu podľa
znaleckého posudku, ktorú uhradí oprávnený z vecného
bremena.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 34-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o uvedenú jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 310/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
h) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.
1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlých bodoch – zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku
TSK v k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina, za jednorazovú náhradu podľa znaleckého posudku, ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 33-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
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2019 prerokovalo a s ch v á l i l o uvedenú jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 311/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
i) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena stavbou "Udiča - Pri družstve –
rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú.
Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.,
Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlých bodoch – zriadenie zákonného vecného bremena ku stavbe
Udiča, rozšírenie NNK na pozemku v k. ú. Udiča v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina, za jednorazovú náhradu podľa znaleckého posudku, ktorú uhradí
oprávnený z vecného bremena.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o uvedenú jednorazovú
náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 312/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
j) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou "Udiča Prosné vývod NNK,
Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. Udiča
v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlom bode,
– zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku "Udiča
Prosné vývod NNK, Hladký" v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a. s., Žilina, v zmysle zákona o energetike,
za jednorazovú náhradu podľa znaleckého posudku, ktorú
uhradí oprávnený z vecného bremena.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 34-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o uvedenú jednorazovú
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náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 313/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
k) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy
správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zverenie nehnuteľného majetku TSK
do správy SC TSK – 2 podjazdy na ul. Brnianska a Vlárska,
o zmluve o prevode do správy už zastupiteľstvo rozhodovalo
v marci 2019. Nakoľko boli splnené podmienky a nadobúdacia
hodnota je nad 700 tis. eur, predkladáme návrh zastupiteľstvu.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 32-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 08.07. 2019 prerokovalo a r o z –
h o d l o o zverení uvedeného nehnuteľného majetku
TSK v hodnote 832.391,87 eur - do správy správcu: Správa
ciest TSK, Trenčín, dňom podpisu Protokolu o odovzdaní
a prevzatí. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 314/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok
v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia
s majetkom TSK v platnom znení.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predniesol 3 pohľadávky, ktoré sa stali nevymožiteľnými, nakoľko ich hodnota je nad 3.500,- eur.
Pohľadávka SPŠ Myjava voči spoločnosti PSB a.s., Bratislava
vo výške 52 990,14 EUR – prešla na školu delimitáciou,
exekúcia bola zastavená z dôvodu nemajetnosti dlžníka a po
zastavenom konkurze pre nedostatok majetku bola spoločnosť
vymazaná z Obchodného registra.
Pohľadávka SOŠ OaS, Púchov voči spoločnosti Považské hotely
a reštaurácie, š.p. Považská Bystrica „v likvidácii“ vo výške
101 830,02 EUR bola predmetom súdneho konania, spoločnosť
bola následne zrušená a konkurz na majetok bol taktiež
zrušený a spoločnosť bola vymazaná z OR.
Pohľadávka Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom
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v Trenčíne vo výške 325 957,38 EUR za pokutu uloženú rozhodnutím ÚVO v roku 2006. TSK zaplatil pokutu 9,8 mil. korún
za neoprávnené použitie rokovacieho konania bez zverejnenia
pri súťaži na opravu ciest II. a III. triedy a nesúdil sa
s UVO, bola zriadená škodová komisia, ktorá nebola uznášania
sa schopná a nároky na úhradu pohľadávky sú premlčané.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 34-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07. 2019
prerokovalo a s ch v á l i l o odpísanie nevymožiteľných
pohľadávok v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 315/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2019-2021 (2.zmena).
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - predložila návrh na zmenu Rozpočtu TSK na
roky 2019-2021, 2. zmena. Dôvodom na predloženie návrhu je
hlavne zmena výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín v škol. jedálni a výdajnej
škol. jedálni, v nadväznosti na zmenu finančných pásiem,
vyhlásenú MŠVVaŠ SR a proces optimalizácie SŠ TSK k 1.9.2019.
Zmenou rozpočtu sa zvýši rozpočet na úseku vzdelávania
i celkový rozpočet TSK na rok 2019 v časti Bežné príjmy
a výdavky. V oblasti výdavkov ide o presuny, ktoré nemajú
dopad na rozpočet TSK.
Mgr. Ďureje, PhD.: - k presunu SOŠ Vansovej sa spýtal, čo
všetko sa bude robiť v jedálni, či ide o nákup vybavenia.
Ing. Ozimová: – išlo o zosuv pôdy a praskali steny. Bola
schválená invest. akcia na rekonštrukciu podľa PD.
Mgr. Ďureje, PhD.: - bude sa pýtať na investičnom odbore.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 33-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019
prerokovalo v súlade so zákonom „Návrh na Zmenu Rozpočtu
TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena)“ a zároveň s c h v á l i –
l o Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena) a jej
vykonanie v mesiacoch august a september 2019, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 316/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK
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č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018
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: - predložila návrh na schválenie VZN TSK č.
21/2019. MŠ SR pristúpilo k úprave výšky fin. pásiem na nákup
potravín, ktoré sú zverejnené na webe ministerstva, preto
stredné školy požiadali o zmenu fin. pásma na nákup potravín
na jedlo, čím sa mení aj výška príspevku zákonného zástupcu
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín pre zariadenia škol. stravovania. Návrh VZN bol prerokovaný v komisiách a vopred zverejnený, pričom neboli podané žiadne pripomienky.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 30-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07. 2019
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 21/2019 v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 317/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK. ___
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej
školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova
332, 972 71 Nováky.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - schválením VZN TSK č. 16/2019 v marci
2019 bola zrušená SŠ Nováky, s org. zložkami SOŠ a Gymnázium k 31.8.2019 a zriadená SOŠ Nováky od 1.9.2019, k čomu
treba schváliť zriaďovaciu listinu SOŠ Nováky.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 31-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Zriaďovaciu listinu
SOŠ, Nováky v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 318/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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8.
b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I.
Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná
škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020
32 Púchov.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - schválením VZN TSK č. 20/2019 v máji
2019 bola zrušená SOŠ sklárska Lednické Rovne a SOŠ Púchov
k 31.8.2019 a zriadená Spojená škola Púchov s organizačnými zložkami SOŠ sklárska a SOŠ a jej súčasti od 1.9.
2019, k čomu treba schváliť zriaďovaciu listinu SŠ Púchov.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 29-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Zriaďovaciu listinu
Spojenej školy, Púchov s organizačnými zložkami SOŠ sklárska, Púchov a SOŠ Púchov v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 319/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom
Staničná 8, 911 05 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - na základe novely školského zákona sa
SUŠ stáva školou umeleckého priemyslu, k čomu predkladáme
zastupiteľstvu návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej
listine SUŠ Trenčín, s účinnosťou od 1.9.2019.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 29-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Dodatok č. 6 k ZL
Strednej umeleckej školy, Trenčín v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 320/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej
starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022."
Predkladal: Ing. Vladimír Vido - riaditeľ NsP Prievidza
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Ing. Vido: - cieľom materiálu je analýza súčasného stavu,
a návrh opatrení na zlepšenie stavu. Priemyselný región produkuje medicínsky i finančne náročných pacientov. Vysvetlil
rozsah činností nemocnice a skomentoval predloženú prezentáciu - vývoj zdravotnej starostlivosti, prehľad činnosti a potrieb jednotlivých oddelení: – na internom odd. je potrebné
vybudovať novú JIS, pľúcne odd. má zámer dobudovať spánkové
centrum, na neurologickom odd. chýba detský neurológ a zámerom
je aplikácia PRT liečby spolu s RTG, psychiatrické odd. potrebuje inštalovať kamerový systém, na detskom odd. sú potrebné
stavebné úpravy pre možnosť ubytovania matiek s deťmi, gynekologické odd. má za cieľ udržať minimálny počet pôrodov pre
stratifikačný proces, pre urologické odd. je nutné prístrojové
vybavenie, chirurgické odd. urgentne potrebuje otvorenie nových
operačných sál a prístrojového vybavenia, traumatologické odd.
chce rozvíjať artroskopickú chirurgiu, odd. ORL má dlhé čakacie doby, robia zákroky po pracovnej dobe, očné odd. nutne
potrebuje prístrojové vybavenie a taktiež robí po pracovnej
dobe, kožné odd. chce udržať minimálny štandard, odd. AIM má
potrebu zvýšenia kapacity z hľadiska potrieb regiónu hornej
Nitry, geriatria má za cieľ udržať súčasný stav, a na ODCH
bude personálna zmena primára, je potrebný aj EKG prístroj,
monit. systémy a výmena lôžok, zámerom je zachovanie oddelenia. Sme najväčšia nemocnica hornej Nitry, snahou je zachovanie komplexnej výkonnosti nemocnice. Prioritou je dokončenie
operačných sál, treba vybudovať novú JIS a nové odd. AIM, čo
zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, komfort
pacienta i personálu a bezpečnosť. Chceme zachovať súčasný
štandard a rozvoj podľa možností procesu stratifikácie. Nemocnica má záujem o rozvoj ambulantnej sféry. U špecializovaných
ambulancií je predpoklad rozvoja, nakoľko nemocnica má dostatočný počet odborných lekárov. Predpokladáme otvorenie diabetologickej ambulancie a detskej kardiológie, rozšírenie gastroenterologickej a kožnej ambulancie. Je nutná investícia
do MR, mamografu, centralizácia laboratórií a do 30.6.2020
treba pripraviť nový urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu.
K 1.1. po otvorení verejnej lekárne očakávame ekonomický prínos. V súčasnosti pripravujeme účasť v tendri na RLP a RZP.
Východiská ekonomiky sú kvalita a rozsah zdravotnej starostlivosti, čo súvisí s objemom finančných zdrojov. Slovenské zdravotníctvo je vážne podfinancované a nemocnica mala do roku
2016 stratu takmer 2 mil.. Po roku 2016 sme sa dostali na stratu 5 mil. eur. Problémom je nízky nárast výnosov zdrav. poisťovní, vysoké osobné náklady a vysoká cena servisných služieb.
Zadlženosť stúpla zo 14 na 26 mil.. Nemocnica je od minulého
roka v procese oddlženia, v septembri bolo oddlžených 282 tis.,
tento rok v marci 1,2 mil. a v tretej etape žiadame 1,8 mil..
Vymáhanie pohľadávok sme postúpili na f. Magellan, ktorá sa
pretransformovala na BFF. Pre ekonomickú stabilizáciu treba
dosiahnuť vyššie výnosy zdrav. poisťovní, spustenie operačných
sál, čo prinesie zvýšenie výkonov, zriadenie verejnej lekárne,
technický rozvoj, vybudovanie AIM a novej JIS, hlásime sa
do tendra na zákazky.
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Chceme zlepšiť stav na každom oddelení, znížiť podiel osobných
nákladov na výnosoch. Prebieha Kolektívne vyjednávanie, platy
v nemocniciach určuje zákon, problémom sú príplatky vyššie ako
v iných nemocniciach. Chceme sa s odborármi dohodnúť, aby rast
osobných nákladov kopíroval rast výkonov. Upratovanie máme už
vlastnými zamestnancami, za minimálne mzdy. Perieme v práčovni
NsP PB, zmenil sa spôsob likvidácie nebezpečného odpadu, funguje
spaľovňa odpadu. Riziká plnenia plánu sú kolektívne vyjednávanie, objem výnosov zdravot. poisťovní a možné exekúcie, ale
do roku 2020 nie je možné nemocnicu exekuovať. Novou organizač.
štruktúrou od júna znižujeme stav zamestnancov prevažne dohodou.
Hospodársky výsledok za posledné mesiace je strata. Cesta ekonomickej stabilizácie nie je jednoduchá, ale keď to ide na Myjave a v Pov. Bystrici, pôjde to aj v Bojniciach.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - spýtal sa na zvýšenie počtu zamestnancov – kto rozhodol o prijatí, aké výkony dovtedy podávali
zamestnanci a či tam ešte pracujú a sú vyťažení.
Ing. Vido: - o prijatí rozhoduje riaditeľ, 12 zamestnancov
odišlo do konca marca, odchádzajú ďalší, efektívnosť prijatých
zamestnancov je skúmaná.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - koľko ich bolo a na akých pozíciách
boli prijatí.
Ing. Vido: - z počtu 905 sa zvýšil stav na 938, THP.
Mgr. Ďureje, PhD.: - rozpočet nemocnice je kontraproduktívny
pre systém DRG, porovnávať bojnickú nemocnicu s fakultnou
v Trnave alebo vojenskou v Ružomberku je neznalosť, nakoľko
majú iné zdroje financovania. Bez operačných sál má nemocnica
hodnotu 29, a s operačnými sálami do roku 2023 je uvedená
nižšia hodnota, požiadal o upresnenie. Skončené hospitalizácie sú v tabuľke 19.637, ale v texte po zrátaní ich je vyše
20 tis., nesúhlasí údaj v tabuľke a v textovej časti. Ak sme
centralizovali odpadové hospodárstvo, očakával by centralizácie aj v ostatných oblastiach. Objem postúpených záväzkov je
5,6 mil. eur, čo má f. Magellan. Pohľadávok je veľa a treba
s tým niečo robiť. Je tam súdny spor o röntgeny, prehodnotil
by stratégiu pred rozhodnutím súdu. Budeme mať problém s platbou za röntgeny. Spýtal sa, či sme podali odpor na došlé platobné rozkazy na nemocnicu. V rámci oddlženia boli spísané
dohody s veriteľmi na 1,8 mil., záväzky voči dodávateľom boli
ku koncu roka 7 mil., a po lehote splatnosti 6 mil.. K 31.3.
boli záväzky po lehote splatnosti 5,8 mil. a 30.4. 6,2 mil,
tempo nárastu je rýchle. Je uzavretá mandátna zmluva s MZ SR,
sankčné mechanizmy hovoria o tom, že ak sa nespomalí nárast
záväzkov po lehote splatnosti, môže nám MZ SR uložiť sankcie.
Chyba sa stala v roku 2014 – röntgeny, odkúpenie pohľadávok f.
Magellan, v roku 2016 bol zakúpený sono prístroj, ale plne sa
nevyužíva. Očakával by hospodárne nakladanie s majetkom.
Za nemocnicu zodpovedáme aj my poslanci. V roku 2018 nemocnica
získala do nájmu prístroj, zmluva bola podpísaná vami bez prieskumu trhu. Prala nám súkromná spoločnosť a NsP PB perie
za vyššiu sumu. Matrace perieme u súkromnej spoločnosti, nie
v PB. Je personálny spor, vyjednáva sa o KZ, sú tam silné
odbory a ešte sa nestalo, aby rozhodca rozhodol inak ako
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v prospech zamestnancov. Personálna politika by mala byť
o kompromise so zamestnancami. Požiadal o stanoviská k číslam,
ktoré nesedia - k dani z nehnuteľností, ukončené hospitalizácie, môžeme si to osobne prejsť, čo s pohľadávkami voči Magellanu, k platobným rozkazom z apríla, mája - či bol podaný
odpor voči nim, treba plniť mandátnu zmluvu MZ SR, ale záväzky
marec-apríl výrazne narástli.
MUDr. Steiner, MPH: - reagoval na príspevok. Nie je to jednoduché ako ste povedal. Objem nezaplatených faktúr po lehote
splatnosti je logický postup pred oddlžením. Nie je seriózne
vyčítať využívanie majetku voči novému riaditeľovi, ktorý je 3
mesiace vo funkcii. K spomínanému praniu bielizne je váš
pohľad veľmi povrchný, ak máte záujem pozrieť sa na ekonomiku
nemocníc, je to na osobné stretnutie s riaditeľom.
RNDr. Beňová: - v spoločnosti Magellan sa menia konatelia,
v dozornej rade nie sú občania SR, v čom vidí hrozbu. Navrhla,
či nevstúpiť čo najskôr do rokovania k vyrovnaniu záväzkov.
V Správe o stave a smerovaní zdravotníctva z roku 2018 sa uvádzajú priority - zabezpečiť zachovanie všetkých 3 nemocníc
vo vlastníctve TSK tak, aby mal kraj dosah na ich riadenie
a fungovanie. Požiadala niečo s tým robiť.
Ing. Vido: - akceptuje riziko. Chceli sme rokovať so zástupcami firmy, PB to čiastočne spláca. Tlačili do zníženia dodávateľských záväzkov, k 31.5. sme mali zníženie záväzkov po lehote splatnosti, čomu pomohlo aj oddlženie v marci. Je otázne
či platiť Sociálnej poisťovni, ktorá mala byť tiež oddlžená.
K Magellanu sme zaplatili 11 tis. eur, chceme rokovať, ale
bude sa musieť platiť. Treba zabezpečiť aj investičný rozvoj.
Ing. Takáč: - poďakoval p. riaditeľovi za predloženú správu,
zo správ jeho predchodcov je táto najrozsiahlejšia, poukazuje
na veci do budúcnosti, aj tie zrealizované. Pán Ďureje prezentoval veci povrchne, nerád počúva o skrytej privatizácii nemocnice a poslanci za to nikdy nezahlasujú. Je podstatné, aby
sme naprieč politickému spektru hľadali riešenia, aby naše
nemocnice fungovali a my im vychádzali v ústrety.
Mgr. Ďureje, PhD.: - má rád fakty, ste člen dozorného orgánu
a keby ste si preštudoval materiál – rozdiel je v hospitalizáciách, čo si prejde s p. riaditeľom. Vo faktickej rovine by
nehovoril, že niečo nevie, lebo vychádza z predloženého materiálu. Ako chcete ekonomicky vyriešiť situáciu s dlhom 5,6
mil. eur, ktorý si môžete vymáhať - pošlú vám exekúciu.
Ing. Takáč: – ku skrytej privatizácii – nie je možné exekuovať
také zariadenia, ako je bojnická nemocnica na základe záväzku, ktorý tam je.
RNDr. Beňová: – pán riaditeľ má jej dôveru. Ak je hrozba, mali
by sme ako zriaďovateľ k istým hrozbám pristupovať proaktívne,
exekučné tabu je do 31.12.2020.
p. predseda: - vyjadril sa k zdravotníctvu a nemocniciam
v kraji. Bojnická nemocnica je problém, 87% príjmov ide
na platy, zajtra prídu 3 odborové organizácie na rokovanie.
Aká privatizácia? Musia o tom rozhodnúť poslanci. Pán Bielik
je predseda komisie a prijali sme uznesenie, že za nás sa nič
nebude privatizovať ani predávať. Nerozumie debate, že ideme
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niečo predať. Nič nejdeme predať. Postaráme sa o naše 3 nemocnice sami. Kto rozširuje také reči v nemocnici, nie je to
pravda. Bol by rád, keby p. riaditeľ pustil tento záznam zamestnancom nemocnice, že nič sa nebude predávať, prenajímať
ani privatizovať, čo poslanci schválili. Chceme zachovať nemocnice, do ktorých sme investovali milióny eur, zajtra im
povieme, ak chcú mať vyššie platy ako vo fakultných nemocniciach, nebudú ich mať. Našou prioritou je zdravotníctvo, cesty
a školstvo. Chceme zachovať naše 3 nemocnice. Požiadal p.
Štefíkovú, aby podala celú históriu zdravotníctva v kraji.
PhDr. Štefíková, MPH: - vyjadrila sa k problematike nemocníc,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK od 1.1.2003. Za dlhé
obdobie sme prežili exekúcie, návrhy na prenájmy, privatizáciu, prechod pod mestá, až pán Baška povedal, pokiaľ bude
županom, nemocnice sa nebudú predávať, prenajímať a budeme ich
riadiť z TSK. Toto platí a do nemocníc idú nemalé finančné
prostriedky - nielen prístroje, ale celé oddelenia, nielen vybavenie ale celé úseky. Veľmi oceňuje, že nemocnice spolupracujú, hodnotiť môžeme až za dlhší čas. Pán riaditeľ bojnickej
nemocnice predstavil Plán konsolidácie a zdravotnej starostlivosti. Nemocnica ide do rozvojových aktivít, pripravuje sa
projekt na prevádzkovanie RZP a RLP, projekt verejnej lekárne,
nového urgentného príjmu, centrálnej sterilizácie a rekonštrukcie lôžkových oddelení, schválených v rámci rozpočtu.
Rizikové je zneistenie zdravotníkov, ktorí sú to najcennejšie
čo v nemocniciach máme, potrebujeme kvalifikovaných pracovníkov. V rámci zriadenej pracovnej skupiny diskutujeme ako ich
získať a udržať. Bez kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov nemôžeme zvyšovať výkony a udržať to čo máme. Oceňuje, že
sa nebude privatizovať žiadna činnosť. Tieto snahy odstrašujú
zdravotníckych pracovníkov. Nevieme zaručiť, že prognózy sa
naplnia, ale urobíme všetko preto, aby NsP Bojnice bola dominantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v regióne
hornej Nitry. Odporučila konkrétne veci riešiť v rámci pracovných skupín a zriadenej Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo,
a nediskutovať v širokom pléne.
p. predseda: - je to v rukách poslancov, ako bude zdravotníctvo fungovať ďalej, je za to, aby sme sa o zdravotníctvo postarali. Ako kraj dávame 20 mil. ročne do zdravotníctva, pán
riaditeľ musí urobiť veľa nepopulárnych krokov, ale chceme
aby nemocnice fungovali. Nič sa nebude privatizovať ani prenajímať. Keď príde iný župan, nech si to predá aj s novými
investíciami, a zdôvodní.
Ing. Trstenský: - o nemocniciach sa dá debatovať celé dni, nie
hodiny. V prezentovaných číslach predstavujú mzdové náklady
vyše 87%, nemocnica nemôže prežiť, pokiaľ neklesne objem
mzdových a osobných nákladov na 70-73% celkových nákladov. Je
rád, že pán predseda bude rokovať s odborármi nemocnice, náklady musia znížiť úpravou miezd alebo zvýšením výkonov. Za 78 rokov mi môžete pripomenúť, čo som povedal.
p. predseda: - zamestnancom NsP nebudeme znižovať platy, ale
nebudú mať taký rast ako doteraz, bude to v pohyblivých zložkách. Ak pre niekoho robím, musím doniesť aj pridanú hodnotu.
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doc. MUDr. Bielik, CSc: - materiál bol prerokovaný na Komisii
SPaZ. Spomenuté pohľadávky pánom Ďureje sú upozornením na riziko. Spomínané personálne náklady sa dajú riešiť, príjmy
a úhrady od zdravot. poisťovní je priestor na podporu zo strany
TSK. Materiál je dobrý, upozorňuje na riziká. V roku 2023 by sa
malo dosiahnuť pozitívne hospodárenie.
Ing. Mičega: - v materiáli sa uvažuje s rozvojovou aktivitou
RLP a RZP. Spýtal sa, či ide len o zriadenie ambulancie RLP,
alebo aj uchádzanie sa o pridelenie finančných prostriedkov
na sanitné vozidlá RLP a RZP.
PhDr. Štefíková, MPH: – Úrad pre dohľad vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, NsP Bojnice sa uchádza o dva body
– RLP (s účinnosťou od 11.12.2019) a RZPS (nový typ vozidla
na primárne zásahy a sekundárne transporty s účinnosťou od
1.1.2020), odvtedy musí byť k dispozícii posádka aj sanitka,
povolenie zakladá aj mesačný paušál od zdravotných poisťovní
na jedno vozidlo. Podmienky sú dané v legislatíve, nemocnice
to prevádzkovali, ale v roku 2013 o to prišli. V máji ste
v rozpočte schválili prostriedky na nákup vozidiel pre nemocnice, ktoré sú vysúťažené s tým, ak úspešne prejdú výberovým
konaním bude zmluva účinná.
Ing. Mičega: - na marcovom zastupiteľstve upozorňoval, že je
tu možnosť získania finančných prostriedkov a žiadal p. župana
ako poslanca NR SR, ak budú nemocnice úspešné v tendri, aby
prostriedky na to dostali.
PhDr. Štefíková, MPH: – všetky 3 nemocnice sa do 16.7.
uchádzajú o 2 body – RZP aj RLP.
MUDr. Steiner, MPH: - požiadal o ukončenie debaty o záchrankách, je to samostatná téma, a vráťme sa k téme NsP Bojnice.
Ing. Mičega: – pri konsolidácii je to jeden zo zdrojov,
poďakoval za vystúpenie, ale naviazal na predloženú správu.
doc. MUDr. Šramková, PhD., MBA: - všetkým poďakovala, že sa
zaoberáte zdravotníctvom, vážme si odborný personál.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 8. júla 2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Plán
ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022 v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 321/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej
efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho
kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou
úsporou energie.
_
Predkladala: Ing. Beáta Tichá–pover. riad. Odb. investícií, ŽPaVP

20

a) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy
v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - pred 4 rokmi sme schvaľovali stratégiu ako
znižovať energetickú náročnosť budov v správe TSK, aj Európska komisia uznala, že sa to nebude zarátavať do energetického dlhu. Chceme, aby 3 nemocnice a SOŠ Dubnica nad Váhom znížili energetickú náročnosť.
Ing. Tichá: - poskytovateľ GES garantuje zníženie spotreby
energie na stanovenú hodnotu bez kapitálovej investície
na obnovu budov, za čo mu patrí dohodnutá odplata. Ak sa
nedosiahne očakávané zníženie spotreby energie je poskytovateľ povinný kompenzovať prijímateľovi služby rozdiel
medzi skutočnými nákladmi a výškou nákladov, ktoré by
vznikli dosiahnutím energetických úspor. GES je poskytovaná na základe zmluvy, TSK dal vypracovať energetické
audity pre SOŠ Dubnica nad Váhom a NsP Považská Bystrica,
Prievidza-Bojnice a Myjava. Uvedený zámer musí byť schválený zastupiteľstvom.
Ing. Trstenský: – požiadal spoločne hlasovať o všetkých
bodoch a), b), c), a d) v bode 10.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 22: 30ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo
a s ch v á l i l o predložený zámer realizovať zlepšenie
energetickej efektívnosti budov (stavieb) v správe SOŠ
v Dubnici nad Váhom prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 322/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10.
b) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica
vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 22: 30ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo
a s ch v á l i l o predložený zámer realizovať zlepšenie
energetickej efektívnosti budov (stavieb) v správe NsP Považská Bystrica prostredníctvom garantovanej energetickej
služby (GES) v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
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prijaté
U z n e s e n i e číslo 323/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10.
c) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 22: 30ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo
a s ch v á l i l o predložený zámer realizovať zlepšenie
energetickej efektívnosti budov (stavieb) v správe NsP
Prievidza so sídlom v Bojniciach prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 324/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10.
d) Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Myjava vo vlastníctve
TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 22: 30ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.2019 prerokovalo
a s ch v á l i l o predložený zámer realizovať zlepšenie
energetickej efektívnosti budov (stavieb) v správe NsP Myjava prostredníctvom garantovanej energetickej služby
(GES), k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 325/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia
5/2019.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Ing. Lamačková: - TSK pripravuje projekt „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“.
Povinnou prílohou žiadosti o NFP je Transformačný plán DSS,
v marci bol predložený zastupiteľstvu, dnes predkladáme jeho
aktualizáciu, ktorá reaguje na definitívny výber lokalít,
v ktorých budú súčasti DSS po DI umiestnené a zohľadňuje
etapy celého transformačného procesu. Lokality umiestnenia
sú: Trenčín, Piaristická ul. – dom s 2 bytovými jednotkami +
Centrum denných aktivít, Mníchova Lehota – rod. dom s 2 bytovými jednotkami, Chocholná-Velčice – dom s 2 bytovými jednotkami, Ad. Kochanovce – 2 rodinné domy. Celkové navýšenie
nákladov na prevádzku je asi 20%.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 24-ZA, 13-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 08.07.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o predložený strategický dokument „Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce“ – aktualizácia 5/2019, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 326/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa".
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - v nadväznosti na bod 11. je TSK žiadateľom v rámci IROP o podporu prechodu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení z inštitucionálnej na komunitnú
a podpory starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku na komunitnej úrovni. RO pre IROP vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí o NFP, do ktorej TSK pripravil projekt "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa", v zmysle
transformačného plánu. Uznesenie o schválení je povinnou
prílohou žiadosti o finančný príspevok.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 24: 29ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 08.07.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie
podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - I. etapa“ v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
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U z n e s e n i e číslo 327/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika 2014-2020 s názvom "Zlepšenie
dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny".
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - TSK ako oprávnený žiadateľ v OP Cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014-2020 pripravil projekt s názvom "Zlepšenie
dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny", hlavným cezhraničným partnerom je „Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
Zlínského kraje. Predmetom je rekonštrukcia cesty III.
triedy č. 1223 Trenč. Bohuslavice-Nová Bošáca, v celkovej
dĺžke 4,95 m.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 24: 29ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 08.07.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie
dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 328/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12.
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Efektívna
verejná správa s názvom "Lepší Trenčiansky kraj".
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - TSK ako oprávnený žiadateľ v OP Efektívna verejná správa pripravuje projekt na zlepšenie procesov
poskytovaných služieb vo verejnej správe. Podmienkou je
vypracovanie PHSR, k čomu TSK vypracuje nový PHSR, pre zapracovanie opatrení z Akčného plánu transformácie uhoľného
regiónu horná Nitra a ďalších okruhov.
Ing. Trstenský: - požiadal o spoločné hlasovanie k bodom
a), b), c) v rámci bodu 12.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 24: 29ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 08.07.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie
žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
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prijaté
U z n e s e n i e číslo 329/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania
a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: – TSK v rámci projektu Podpora partnerstva
a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
a v spolupráci s partnermi vypracoval Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK do roku
2030, hlavne so sieťou environmentálne výchovných organizácií
Špirála. Koncepcia je jedinečný dokument a nebol spracovaný
na žiadnom samosprávnom kraji. Podľa podmienok projektu je
potrebné jeho schválenie zastupiteľstvom.
Ing. Trstenský: – požiadal o slovo pána Medala.
Mgr. Medal: - koncepcia vznikla na základe práce tímu projektu
Zelená župa a siete organizácií Špirála, s podporou TSK v rámci
OP Efektívna verejná správa projektu. Na záver bola zorganizovaná konferencia v tejto sále. Koncepcia má 4 priority:
1. zriadenie krajského Eko-centra, siete Eko-poradní, náučných
chodníkov, a pod.,
2. podpora a rozvoj ľudských zdrojov
3. informačná a metodická podpora aktivít EVVO
4. finančná, materiálna a technická podpora aktivít.
Akčný plán do roku 2021 predstavuje 94 aktivít pre realizáciu
cieľov krajskej koncepcie EVVO. TSK má ako prvá krajská samospráva spracovanú takúto koncepciu v SR a je lídrom v tejto
oblasti aj vďaka projektu Zelená župa. Za celý tím spracovateľov koncepcie požiadal o podporu nielen pri schvaľovaní, ale
aj v oblasti financovania a realizácie.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - p. Medala pozná veľa rokov ako
odborníka pre environmentalistiku a tvorbu dokumentov pre
ochranu ŽP. Je aj poslanec MsZ v Trenčíne. Na Komisii školstva sme tento materiál prerokovávali a odporúčali zastupiteľstvu. Poďakoval za dokument pre jeho realizáciu v praxi.
Mgr. Bočincová: - požiadala o podporu krajskej koncepcie,
pána Medala pozná desiatky rokov, bola členkou o.z., za čo mu
ako gestorovi environmentálnych projektov poďakovala a požiadala o podporu materiálu.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 28-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 8.7. 2019
prerokovalo a s ch v á l i l o dokument „Krajská koncepcia
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom
kraji do roku 2030“ v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
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U z n e s e n i e číslo 330/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa 20.11. 2017 –
zmena členstva v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK.
Predkladal: Ing. Jozef Trstenský–poslanec Z TSK a podpredseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Trstenský: – predniesol návrh na uznesenie.
Mgr. Ďureje, PhD.: - vysvetlil, ide o dohodu medzi ním a p.
Beňovou, ktorá je členkou v jednej komisii a pán Ďureje je
členom 3 komisií, ide o rovnomerné vyťaženie poslaneckej
práce.
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 27-ZA, 2-SA ZDRŽALI HLASOVANIA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 08.07.2019 s ch v á l i l o zmenu uznesenia
Zastupiteľstva TSK číslo 4/2017 odsek II. bod 8. zo dňa
20.11. 2017, ktorou o d v o l a l o poslanca Mgr. Michala
Ďureje, PhD. z funkcie člena Komisie legislatívno-právnej
pri Zastupiteľstve TSK, a zároveň z v o l i l o
poslankyňu
RNDr. Vieru BEŇOVÚ do funkcie člena Komisie legislatívnoprávnej pri Zastupiteľstve TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 331/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
15. Diskusia – Rôzne.
_
a) Stanovisko Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
k novele zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorú
predkladá skupina poslancov za poslanecký klub Most-Híd. __
Predkladal: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.- poslanec Z TSK
a podpredseda TSK

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - na rokovaní Rady predsedov komisií sme diskutovali o.i. na tému avizovanej úpravy zákona
o dani z príjmov. Dohodol sa s p. predsedom, že predloží
návrh, ktorý kopíruje stanovisko SK 8, ako aj stanovisko
ZMOS a Únie MOS. Právna úprava znamená výpadok v rozpočte
samospráv v objeme 144 mil. eur, pre TSK ide o viac než 4
mil. eur zníženie príjmu podielových daní. Na sneme ÚMOS
prezentoval stanovisko Združenia SK 8 jeho predseda a trnavský župan p. Viskupič sme sa dohodli, že pripravíme
stanovisko za samosprávu. Pre TSK je to objem financií, ktorý značne ovplyvní rozpočet TSK. Prečítal text
návrhu uznesenia, ktoré má deklaratívny účinok:
Zastupiteľstvo TSK v y j a d r u j e nesúhlas
so zámerom skupiny poslancov NR SR za poslanecký klub
Most-Híd, ktorý predkladajú na schôdzu Národnej rady SR
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návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Zámer poslaneckého klubu zvýšiť nezdaniteľnú časť základu
dane na daňovníka výrazne obmedzí rozvojové aktivity samospráv. Schválenie predmetného návrhu by malo za násle- dok
výpadok vo výške viac ako 144 miliónov eur, ktoré by samosprávam chýbali pri poskytovaní služieb pre ľudí
v regiónoch v podobe lepšieho vzdelávania, sociálnej starostlivosti alebo iných rozvojových investícií, či už ide
o opravy cestnej infraštruktúry alebo rozvoj kultúry
a športu. Tento návrh poškodzuje samosprávne kraje, mestá
i obce. Chýbajúce finančné prostriedky pocítia všetci občania, nielen tí, ktorým bude pridaných 7 € mesačne.
Žiadame, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
v prípade schválenia tohto návrhu našli formu ako kompenzovať chýbajúcich 144 miliónov v rozpočtoch územných
samospráv.
Za mesto, ktoré reprezentuje môže povedať, že zdedil veľký
investičný dlh a podielové dane za dlhé roky nebudú stačiť, aby sme tento dlh dokázali vyriešiť. Prehlásenie avizuje, ak budú chýbať zdroje na realizáciu zámerov v kraji,
toto bude jedna z príčin. Je rád, že SK 8 prijala podobné
jednotné stanovisko a požiadal o podporu návrhu. 144 mil.
nám bude v rozpočtoch chýbať.
Ing. Máčeková: - podporuje návrh p. Božika, prebrali sme
to aj na Regionálnom ZMOS, aby zaznelo zo strany poslancov, že nám záleží na rozvoji. Na obedy zadarmo, poukážky
a zvyšovanie platov pre učiteľov nebude kompenzácia postačovať a musíme zaujať stanovisko, lebo sa to dotkne nás
všetkých.
Ing. Marušinec: – zaoberali sme sa tým na ZMOS. Je avizované aj zvyšovanie minimálnej mzdy zo strany odborov
na 635,-, oproti roku 2009 a 2019 disponuje samospráva
zvýšením príjmov z podielovej dane o 35%. Počkajme na výsledok návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020
a potom môžeme vyčísliť dopady na samosprávu. Na ZMOS navrhol, aby podporilo taký návrh, ktorý by nemal dopad
na samosprávy.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - iniciatívu p. podpredsedu podporí, z parlamentu prichádzajú nekoncepčné návrhy
pre ZMOS, VUC, parlament nediskutuje s mestami a obcami.
Mgr. Bublavý: - je tiež zo samosprávy aj poslanec NR SR,
nesúhlasí s návrhom koaličného partnera Most-Híd. Podielové
dane nám rastú, ale aj výdaje sa neúmerne zvyšujú. Návrh
zákona nepodporil, samospráva musí byť jednotná, keď sa
jedná o našich obyvateľov. Verí, že sa návrh zákona
upraví, aby bol prijateľný pre obce a mestá.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - rast minimálnej mzdy sa dotkne
hlavne tej samosprávy, ktorá zamestnáva ľudí. Je už minimum ľudí, ktorí pracujú na báze minimálnej mzdy. Závidí
kolegom v ČR, ako majú nastavené podielové dane a ako sú
financované kraje, obce a mestá. Súhlasí s jednotným postupom. Požiadal nájsť spôsob, ako nezobrať samosprávam 144
mil., príjmy ťažko pokryjú výdavky samosprávy. Poďakoval
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za podporu.
Ing. Mičega: - s návrhom p. podpredsedu súhlasí. Tak ako
p. Bublavý povedal, došlo k roztriešteniu ZMOS, mestá
odišli a ostali v Únii miest. Aj napriek tomu je treba,
aby sa obe samosprávne združenia vyjadrovali rovnako.
Ing. Trstenský: – tiež podporuje návrh p. Božika. Pán
Bugár a p. Švejna povedali, že samosprávam neberú, ale
pridávajú občanom. Ak peniaze neprídu, nemôžu sa použiť
na projekty. Všetky parlamentné strany boli za návrh,
preto neverí v úspech v druhom čítaní, bude to náročné.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 29-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 08.07.2019 v zmysle predloženého
návrhu Dr. Božika, PhD. - v y j a d r i l o nesúhlas
so zámerom skupiny poslancov Národnej rady SR za poslanecký klub Most-Híd, ktorý predkladajú na schôdzu NR SR
návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 332/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
PaedDr. Porubcová: – požiadala TSK, aby znovu apeloval na SSC,
aby vyčistila cestu od odbočky Látkovce po Jerichov od náletových drevín. Cesta je neprehľadná, je tam veľa vysokej zveri,
čo je nebezpečné.
RNDr. Beňová: – otázky k NsP Bojnice chce adresovať p. predsedovi ako členka dozorného orgánu. Operačné sály otváralo
bývalé vedenie nemocnice 23.10.2017, dodnes nie sú v prevádzke. Spýtala sa, čo bráni uvedeniu sál do prevádzky, aby sa
v nich mohlo operovať a kedy sa tak stane. Aké činnosti boli
na uvedenej investičnej akcii vykonávané od 23.10.2017 do súčasnosti. Či je už vydané platné kolaudačné rozhodnutie
a odkedy, a aké skutočnosti spôsobili 2-ročný odklad reálneho
spustenia činnosti na operačných sálach, a kto je za to zodpovedný, aké dôsledky boli z toho vyvodené. Dve otázky k enviro problematike odovzdá písomne.
Mgr. Ďureje, PhD.: - má 3 okruhy interpelácií, k operačným
sálam nebude čítať, k materiálu má otázky, chcel reagovať
na p. predsedu k spomenutému predaju nemocníc. K operačným
sálam odovzdá písomne. Druhý okruh otázok k budove bývalej
polikliniky a deklarovaniu ďalšej OVS, mesto Prievidza malo
spoločné rokovanie na Úrade TSK k možnej zámene, spýtal sa,
či už bola vyhlásená OVS, ak nie, tak kedy, a ako chce vlastník budovy – TSK riešiť zlý stav budovy, ako chce zabezpečiť
budovu proti vstupu nepovolaným osobám. Minulý týždeň sme
v meste zaznamenali 2 podnety na stav budovy. Spýtal sa
na pripravované sťahovanie HN múzea a knižnice, požiadal

28

o sprístupnenie statického posudku na sídlo knižnice a sídlo
múzea, a spýtal sa na časový harmonogram, kedy budú obe inštitúcie presťahované do nových priestorov. Spýtal sa na presnú schému financovania projektu HN centra vzdelávania. Odovzdá
písomne.
17. Záver.
Ing. Trstenský: – poďakovaním za účasť dnešné zasadnutie
Zastupiteľstva TSK ukončil.

Trenčín, 19.7.2019
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK
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