
Z á p i s n i c a 

zo IV. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26.5.2014 

 
 

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 III.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrh na zmenu uznesenia č. 550/2008 v znení uznesenia 

   č. 636/2013 bod I. písmeno B.  

   Predkladá: Ing. Milan Semanco –vedúci odboru region. rozvoja  
 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

   Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2014 o určovaní      

   výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia    

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho                                                                                                                          

   kraja číslo 17/2012 z 19. decembra 2012 o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých 

škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 

alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.                                     

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného   
 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe 

určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 

poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja.                            

       Predkladá: PhDr. Elena Behrová – vedúca odboru sociál. pomoci 
 

8. Návrh na zrušenie zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v Bruseli. 

     Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici – riaditeľ Úradu TSK  
  
9. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za 

zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej 

autobusovej doprave  za rok 2013 zmluvným dopravcom.   

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 
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 9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja          

       za rok 2013.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová– vedúca odboru finančného   
 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho     

kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho    

samosprávneho kraja za rok 2013.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

    10. Návrhy na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok  

        organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO 
 

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december  

    2014. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 

13. Záver.         

 

 

 

R o k o v a n i e: 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice,  

    programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

     Dnešné IV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných,     

osobitne poslancov NR SR Mgr. Bublavého, PhDr. Janíkovú     

a Ing. Panáčka, ktorí sú zároveň aj poslancami     

Zastupiteľstva TSK.  

Oznámil overenie zápisnice z predošlého III. zasadnutia     

Zastupiteľstva TSK zo dňa 31.3.2014, vrátane uznesení. 

V zmysle Rokovacieho poriadku bola zápisnica aj zverejnená ne 

webovej stránke TSK. Skonštatoval prítomnosť 37 poslancov 

z celkového počtu 45, čím je zasadnutie uznášania sa schopné.  

Ospravedlnilo sa 8 poslancov: p. Bočincová, p. Cipov, p. Hort, 

p. Michalec, p. Novotná, p. Porubcová, p. Smatana a p. 

Škultéty.  

Jednotlivé materiály boli pre poslancov sprístupnené 

v intranetovej knižnici TSK a prerokované v komisiách 

zastupiteľstva a na Rade predsedov.  

    Za overovateľov zápisnice navrhol:   

         I. overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ  

        II. overovateľ: Ing. Anna HALINÁROVÁ. 

  

Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 37 poslancov.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 1: 37-ZA,   

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.5.2014  

http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/trencin/lubos-chochlik.html?page_id=85695
http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/trencin/lubos-chochlik.html?page_id=85695
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    prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh  

    overovateľov zápisnice (viď uznesenie č. 115 A/2014). 

 
 

Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku 

Zastupiteľstva TSK.  

Pre prípad zlyhania hlasovacieho zariadenia boli za 

skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  

                  a Bc. Dominika Hrudková. 

 

    

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 37-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.5.2014  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program dnešného rokovania  

    v zmysle pozvánky. K uvedeným výsledkom hlasovania bolo  

    prijaté  

 

             U z n e s e n i e  číslo 115/2014 

                             (obsah uznesenia viď príloha 

tejto zápisnice). 

 

 
 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na marcovom zastupiteľstve 31.3.2014 bolo  

    prijatých 106 uznesení, žiadne nemalo ukladaciu povinnosť.  

    Zostávajú uznesenia väčšinou majetkové, ktorých plnenie je  

    komplikované a dlhodobé. 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 37-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2014  

    prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e Správu z kontroly  

    plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Zastupiteľstva  

    TSK, v prijatom  

 

       U z n e s e n í  číslo 116/2014 

       (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. Návrh na zmenu uznesenia č. 550/2008 v znení uznesenia 

   č. 636/2013 bod I. písmeno B.         

   Predkladal: Ing. Milan Semanco –vedúci odboru region. rozvoja  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Semanco: - v materiáli predkladáme návrh na zvýšenie  

    rozpočtu strešného projektu Fondu mikroprojektov v r. 2015  

    o 41.176,47 eur, pre TSK ide o zvýšenie spolufinancovania  
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    vo výške 5%, t.j. 2059 eur, čo predkladáme v návrhu na zmenu 

    a doplnenie uznesenia č. 550/2008 v znení uznesenia č.  

    158/2010 a č. 636/2013. Navýšenie sa prejaví v rozpočte roku  

    2015. Materiál prešiel komisiami a Radou predsedov komisií  

    bez pripomienok.  

    Ing. Máčeková: - podporila prijatie uznesenia a vyjadrila  

    veľké poďakovanie odboru reg. rozvoja, ktorí vykonávali  

    administráciu FM, treba to podporiť.  

    MUDr. Cíbik, PhD.: - podporil Ing. Máčekovú a poďakoval, sme  

    jedna z obcí, ktoré čerpali prostriedky, bol to pozitívny  

    krok pre malé obce.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 37-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2014  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh 

    na  z m e n u  a  d o p l n e n i e  uznesenia číslo  

    550/2008, v znení uznesenia č. 158/2010 a 636/2013, k čomu  

    bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 117/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

                               tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní      

    výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.   

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 

 

     Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

     p. predseda: -  materiál súvisí s nasledujúcim návrhom VZN  

     č. 3/2014.  

     Ing. Ozimová: - predniesla návrh VZN TSK č. 2/2014  

     o určovaní výšky nákladov na štúdium v jazykovej škole, na  

     základe žiadosti riaditeľky školy o zvýšenie školného  

     v zmysle zákona, z viacerých dôvodov. Navrhujeme zrušiť  

     doterajšie VZN a prijať nové VZN TSK č. 2/2014. Uvedený  

     návrh VZN nemá zvýšené fin. nároky na rozpočet a bol  

     prerokovaný v komisiách a na Rade predsedov, ktoré  

     odporučili predložený návrh schváliť.  

 

          Na základe výsledku hlasovania č. 5: 37-ZA,  

     Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2014  

    prerokovalo a v súlade s §11 ods. 2 písm. a) zákona č.  

    302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších  

    predpisov  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 2/2014 v zmysle  

    predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e  číslo 118/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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   5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia               

      Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení       

      Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho kraja číslo      

      17/2012 z 19. decembra 2012 o financovaní základných      

      umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení  

      v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

      kraja a o financovaní základných umeleckých škôl,  

      jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

      pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej  

      spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej  

      osoby.             

      Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného                                                                                              

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Ozimová: - materiál súvisí s predošlým VZN č. 2/2014,  

      TSK prispieval jazykovým školám najviac zo všetkých VUC, a  

      aj po úprave bude TSK patriť k najviac prispievajúcim VÚC. 

      Vydaním VZN s účinnosťou od 1.9. sa predpokladá úspora fin.  

      prostriedkov v roku 2014 v sume 24.215,67 eur oproti  

      schválenému rozpočtu. Materiál bol prerokovaný v komisiách  

      a v Rade predsedov komisií, ktoré odporučili návrh VZN  

      schváliť.  

      Ing. Krátky: - ideme výrazne znížiť dotáciu na jazykové  

      školy, rozumie argumentom, máme kvalitnú jazykovú školu,  

      v prípade problémov požiadal škole pomôcť.  

      p. predseda: - bolo to konzultované s p. riaditeľkou školy,  

      aby nemali fin. problémy.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 6: 36-ZA, 1-SA  

      ZDRžAL HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK v súlade s §11 ods. 2  

      písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch 

      v znení neskorších predpisov  s ch v á l i l o  predložený   

      návrh VZN TSK č. 3/2014, ktorým sa mení VZN TSK číslo  

      17/2012 z 19.12.2012 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl  

      a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  

      a o financovaní ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení  

      v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo  

      náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo  

      fyzickej osoby. K uvedenému bolo prijaté  

 

           U z n e s e n i e  číslo 119/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 

 

 

     

 6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 o spôsobe  

    určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za  

    poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.                     _                

    Predkladala: PhDr. Elena Behrová–vedúca odboru sociál. pomoci 
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    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    PhDr. Behrová: - materiál upravuje špecifikáciu poskytovaných  

    činností v zariadeniach soc. služieb, v zmysle novely zákona  

    o soc. službách, platnej od 1.1.2014. Výška úhrady v našich  

    zariadeniach je 266,63 Eur, čo je najnižšia úhrada zo  

    všetkých sam. krajov a zostáva nezmenená do konca marca 2015.  

    Rehabilitačná služba je zahrnutá aj v našej ponuke, aby sme  

    neboli odkázaní na neverejných poskytovateľov.  

    p. predseda: -  na prijatie je potrebné 3/5 hlasov všetkých  

    poslancov, t.j. 27.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 7: 37-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK v súlade s §11 ods. 2 písm. a) zákona č.  

    302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení  

    neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 26.05.2014  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  VZN TSK č. 4/2014 o spôsobe  

    určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady 

    za poskytované sociálne služby  v zariadeniach soc. služieb  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. K uvedenému bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 120/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 

 

 

 

 7. Návrh na zrušenie zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja v Bruseli.          

    Predkladal: Mgr. Juraj Gerlici – riaditeľ Úradu TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Gerlici: - predniesol návrh na zrušenie zastúpenia TSK  

    v Bruseli, z dôvodu úsporných opatrení prijatých v dôsledku 

    pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia  

    vplyvom finančnej hospodárskej krízy. Zohľadňuje zdrojové  

    možnosti príjmov rozpočtu TSK na roky 2014-2016, obsahuje  

    nižšie výdavky oproti minulým rokom. Predpokladaná úspora sa  

    odhaduje viac ako 90 tis. Eur ročne, vzhľadom na uvedené je  

    potrebné prehodnotiť využitie objemu prostriedkov doteraz  

    využívaných na toto zastúpenie TSK v Bruseli a použiť  

    prostriedky na plnenie iných prioritných úloh.   

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - je to prílišná analýza, uvedená  

    v materiáli, je vhodné doplniť čo prinieslo, aké projekty,  

    a či je zastúpenie také neproduktívne za túto sumu.  

    Mgr. Gerlici: - každoročne bola predkladaná správa  

    o činnosti zastúpenia v Bruseli. Náklady nie sú adekvátne na  

    vykonávanú činnosť.   

    p. predseda: - chceme to otvoriť aj na zasadnutí SK 8, ktoré 

    bude na TSK 2.6. za účasti ministra financií. Navrhneme jedno  

    zastúpenie v rámci SK 8. 
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         Na základe výsledku hlasovania č. 8: 34-ZA, 3-SA ZDRžALI  

    HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    26.05.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  zrušenie  

    zastúpenia TSK v Bruseli dňom 31.05.2014, k čomu bolo prijaté 

 

          U z n e s e n i e  číslo 121/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 

 

 

 

 8. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za  

    zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej  

    autobusovej doprave za rok 2013 zmluvným dopravcom.  __ 

    Predkladal: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    JUDr. Pleva: - Zastupiteľstvo TSK schválilo uznesením č.  

    607/2013 úhradu neuhradenej preukázanej straty zmluvným  

    dopravcom za zrealizované služby vo verejnom záujme  

    v prímestskej autobusovej doprave za rok 2012, čo predstavuje 

    pre: - SAD Prievidza, a. s. vo výške 220.658,00 Eur 

         - SAD Trenčín,   a. s. vo výške 655.986,00 Eur. 

    Neuhradené náklady preukázanej straty za zrealizované služby  

    vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok  

    2013 predstavujú pre SAD Prievidza, a. s. 137 548,- Eur a pre 

    SAD Trenčín, a. s. vo výške 785 827,00 Eur (t.j. spolu   

    923.375,- eur). TSK je povinný v zmysle zákona uhradiť  

    preukázanú stratu na základe zúčtovania najneskôr do 31.7.  

    nasledujúceho roka. Výšku straty ovplyvnili viaceré negatívne  

    javy. Vzhľadom na súčasný stav vedenie TSK pristúpilo  

    k analýze zmluvných podmienok s dopravcami, s ktorými boli  

    25.10.2013 podpísané dodatky ku zmluvám, kde sa zvýšil zisk  

    z 3 na 5,5%.  

    p. predseda: -  v tomto materiáli za rok 2013 nie je žiadne 

    navýšenie 5,5%, len 3%. Mali sme rokovania s oboma  

    dopravcami, kde sme riešili spomínaný dodatok aj zmluvu o  

    spolupráci, a predbežne sme sa dohodli, že pre tento rok  

    nebude uplatňovaný zisk 5,5% ale 3%, a do konca roka  

    vyrokujeme lepšie zmluvné podmienky, teda k dobru máme  

    v rozpočte 815 tis. Eur. Ich rozdelenie schválite vy. 

    V súčasnosti máme nižšie dane z príjmu FO. 

    Ing. Krátky: - za posledných 8 rokov sme zvýšili dotáciu do  

    SAD zo 6 mil. Eur na 17,5. Bez zastupiteľstva bol podpísaný  

    dodatok, ktorý nás zaťažuje. TSK je veľmi slabý partner,  

    vyslovil želanie, že nové vedenie bude silnejším partnerom,  

    a vyrokuje lepšie podmienky. Majú reklamné plochy, navrhol  

    zvážiť dotáciu na predaný lístok, je to zarážajúce,  

    toto si nemôže dovoliť žiadny podnikateľský subjekt,  

    umožňujeme im neplatiť cestnú daň, treba sa zamyslieť, aby  

    tam boli zaradené.  

    p. predseda: - súhlasil s p. Krátkym, do konca roka budeme  

    môcť vyjednávať so subjektami. Je rád, že sa podarilo  
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    oddialiť 5,5 % a zostane nám v rozpočte 815 tis. eur.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: -  v zdravotníctve ešte nebola  

    zverejnená metodika tvorby ceny, zaujímal sa, či pri  

    dohodovaní partner predkladá metodiku tvorby ceny, na základe  

    ktorej si nárokujú oprávnený zisk.  

    p. predseda: - za pol roka budeme môcť zmluvné vzťahy  

    napraviť, metodika výpočtu EON je daná, hlavný kontrolór  

    predloží dnes v Pláne kontrolnej činnosti 2 kontroly na SAD,  

    čo doteraz nebolo umožnené.  

    JUDr. Pleva: - bolo intenzívne vyjednávanie zo strany TSK  

    a primeraný zisk z 3% na 5,5 sa podarilo oddialiť do konca  

    roka. 

    Ing. Hajšová: – poďakovala vedeniu TSK, že sa podarilo znížiť 

    zisk SAD a ušetriť prostriedky TSK. Ak sa vyvinie pozitívne  

    výnos daní z príjmu FO, požiadala o zabezpečenie opráv  

    komunikácií.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 1-PROTI,  

    2-SA ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

    zasadnutí dňa 26.05.2014 prerokovalo a  v z a l o  na  v e – 

    d o m i e  Informatívnu Správu o náhrade preukázanej straty 

    za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej  

    autobusovej doprave za rok 2013 zmluvným dopravcom, a zároveň  

    s ch v á l i l o  úhradu neuhradenej náhrady preukázanej  

    straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej  

    doprave na území TSK za rok 2013 pre zmluvných dopravcov: 

    SAD Prievidza a. s. vo výške 137.548,00 Eur a SAD Trenčín,   

a. s. vo výške 785 827,00 Eur. K uvedenému bolo prijaté  
 

          U z n e s e n i e  číslo 122/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 

 

 

 

9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja          

      za rok 2013.            

      Predkladala: Ing. Renáta Ozimová– vedúca odboru finančného   

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Ozimová: - skomentovala predložený návrh Záverečného  

      účtu TSK za rok 2013, ktorý je spracovaný v zmysle zákona,  

      a obsahuje všetky zákonom predpísané údaje. Výsledok  

      rozpočtového hospodárenia za rok 2013 bol v zmysle zákona  

      o rozpočtových pravidlách vyčíslený ako schodok -27.417,18  

      eur, ktorý bol v plnom rozsahu vykrytý zostatkom fin.  

      operácií. Po vykrytí schodku rozpočtu bol zostatkom fin.  

      prostriedkov k 31.12.2013 prebytok v objeme 503.846,91 eur. 

      TSK nemal schválený rozpočet na rok 2013, a hospodáril  

      v zmysle zákona v rozpočtovom provizóriu. Zanechanie zlej  

      východiskovej bázy pre hospodárenie bolo z dôvodu  

      neuhradených záväzkov a uzatvorenie nových zmluvných  

      vzťahov v objeme takmer 2,8 mil. eur. Súčasťou záverečného  
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      účtu je aj hodnotenie programového rozpočtu a tabuľková  

      časť. Záverečný účet obsahuje správu a stanovisko audítora,  

      ktoré vyjadruje pravdivý obraz fin. situácie TSK k 31.12.  

      2013. Nezávislý audítor odporučil vedeniu TSK prijať  

      niektoré nápravné opatrenia. Návrh bol prerokovaný  

      vo všetkých komisiách a v Rade predsedov komisií. Na základe 

       uvedeného požiadala schváliť Záverečný účet TSK za rok 2013  

      s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.   

      Mgr. Kaščáková: - záverečný účet vypovedá o hospodárení  

      minulého vedenia. Veci, ktoré sa stali nezmeníme, je tu  

      správa audítora a hlav. kontrolóra, že bol zostavený  

      v zmysle zákona správne a môžeme ho schváliť bez výhrad.  

      Vidí v ňom 4 výstražné signály - vykazuje vysokú  

      zadlženosť, - je tam veľa výdavkov, ktoré vynakladá TSK na  

      chod a prevádzku, - je nezodpovedný a rizikový v príjmovej  

      časti, - ukazovatele nemajú výpovednú hodnotu a neslúži ako  

      manažérsky nástroj. Súčet záväzkov činí 104,3 mil. Eur.  

      Zo Záverečného účtu vidíme koľko položiek rozpočtu bolo na  

      prevádzku aparátu (komplexné informačné prostredie). Je to  

      zbytočný luxus, keď nám živoria školy, neopravujeme cesty,  

      predáva sa schátralý majetok. Výnos dane z príjmov je  

      z prognózy nepresný, nebýva naplnený, na minulom  

      zastupiteľstve upozornila na to v interpelácii, naplánovali  

      sme znovu do rozpočtu príjmy z podielových daní o 560 tis.  

      viac ako je prognóza na stránke www.finance.gov.sk. Aké sa  

      prijímajú opatrenia? Rokovania so SAD ocenila, ale treba  

      riešiť všetky záväzky, či dospejeme k reštrikčným  

      opatreniam ako v meste. Je až nulová vízia ukazovateľov  

      Program. rozpočtu, u SAD je uvedený ukazovateľ Počet  

      preprav. osôb, počet objednaných km, nevieme to porovnať  

      s minulosťou. Aký má zmysel definovať si v program.  

      rozpočte isté ciele formálne. Obáva sa, že sme rovnakú  

      filozofiu nastavených ukazovateľov prevzali aj na rok 2014.  

      Účtovníci odviedli skvelú prácu, ale Záverečný účet treba  

      vnímať ako vysvedčenie za uplynulý rok a východisko, aby  

      sme sa vedeli vyvarovať chýb. Narábať s rozpočtom treba  

      zodpovedne, uplatňovať kvalitný manažérsky prístup, kolosu  

      TSK nasadiť redukčnú diétu.  

      p. predseda: -  toto je schvaľovanie záverečného účtu, nie  

      rozpočet, a má skonštatovať ako sa v roku 2013 hospodárilo.  

      Po schválení rozpočtu som minule hovoril o nevýhodných  

      veciach, kde ideme šetriť. Spomenul prípady, ktoré sme  

      dokázali vyriešiť, na médiá sa znížia výdavky, zmluvu  

      s Trenč. TV sa podarilo vyriešiť mimosúdnou cestou,  

      na IT bude v tomto roku menej ako doteraz. Za pár mesiacov  

      sme znížili aj počty zamestnancov zo 181 na 167, budú  

      ďalšie zmeny k 1.7., TSK bude kraj s najnižším počtom  

      zamestnancov. Plánuje sa podľa prognóz MF SR, ako  

      východisko je schválený štátny rozpočet. Za 5 mesiacov sa  

      nám podarilo ušetriť 815 tis. eur po rokovaniach so SAD,  

      programový rozpočet je zo zákona súčasťou rozpočtu, ak je  

      majetok neupotrebiteľný a prebytočný, radi ho predáme, na  
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      školách majú taký. Treba si pozrieť, v akých podmienkach sú  

      zariadenia soc. služieb, ideme to riešiť. Šetríme veľké 

      fin. prostriedky, tento Záverečný účet hodnotí rok 2013,  

      potrebujeme kap. príjmy, môžeme ich získať len z predaja 

      neupotreb. majetku. Musíme vyplatiť staré dlhy, sypače,... 

      Materiál hodnotí účtovne rok 2013, spotreba na fungovanie  

      úradu bude oveľa nižšia, potrebujeme dať viac na školy,  

      cesty, do zariadení soc. služieb, čo má kraj v kompeten-  

      ciách.   

      Mgr. Kaščáková: – spýtala sa, či môžeme vidieť výsledky  

      audítu. 

      p. predseda: -  dali sme na posúdenie niektoré zmluvy, 

      ktoré budeme analyzovať. Nie všetko protizákonné je 

      trestné.  

      MUDr. Cíbik, PhD.: - zdieľa názor p. Kaščákovej, treba  

      uzavrieť rok 2013, a po prázdninách na zastupiteľstvo  

      predložiť priebežné plnenie rozpočtu, odporučil záverečný  

      účet schváliť, aj vo väzbe na eurofondy.  

      Ing. Marušinec: - stotožňuje sa s názorom p. Kaščákovej, ak  

      p. predseda pristupuje k úsporným opatreniam, výsledky bude  

      vidno až ku koncu roka 2014, čo zobrazí návrh rozpočtu na  

      rok 2015. K 30.6.2014 veľa neuvidíme.   

      p. predseda: -  privítal na zastupiteľstve TSK p. Záborskú  

      a zablahoželal k znovuzvoleniu do funkcie europoslankyne. 

      doc. MUDr. Bielik, CSc.: – navrhol pripraviť aj stoličky  

      pre predkladateľov materiálov pri rečníckom pulte, pre  

      prípad dlhej diskusie.  

      p. predseda: - zabezpečíme.  

      doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.: - záverečný účet je  

      výsledok hospodárenia bývalého vedenia, keď nebol rozpočet.  

      Upozorňovali sme na to čo p. Kaščáková - rozpočet bol  

      netransparentný, vedenie TSK nebolo ochotné ho rozkryť.  

      Návrh rozpočtu bol nadhodnotený. Záverečný účet treba  

      schváliť, je v súlade s legislatívou, ale nesúhlasíme so  

      všetkým, čo ho ovplyvnilo. Je na vedení TSK, aby nás  

      informovalo o vývoji rozpočtu, dozvedel sa o vážnej  

      situácii na TSK podpísaním dodatkov ku zmluvám bez súhlasu  

      zastupiteľstva, ktoré mali mať dopad aj z hľadiska  

      personálneho a právneho. 

      Ing. Trstenský: - sedával som v minulom poslaneckom zbore,  

      zadlženosť TSK bola na začiatku roka vyše 56 mil. eur, 

      situácia je veľmi zložitá, v roku 2016 nám končí jeden  

      úver, ak nám ho banka nepredĺži, budeme mať problémy,  

      predošlé vedenie presunulo splácanie istiny do budúcich  

      rokov. Jediná šanca pre TSK je čerpanie eurofondov. Bežné  

      výdavky na kapitolu TSK pred presťahovaním do budovy boli  

      4,7 mil. eur, v rozpočte na rok 2012 boli 14  mil. eur,  

      boli podpísané rôzne zmluvy a položky ťažko  

      kontrolovateľné. Nemali sme možnosť nahliadnuť do zmlúv,  

      robili sa bez vedomia zastupiteľstva, bolo urobených vyše  

      600 rozpočtových opatrení v roku, zdedili sme veľa zmlúv  

      rámcových, treba presvedčiť aj dodávateľov, ak chcú s nami  

http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/povazska-bystrica/karol-janas.html?page_id=10849
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      spolupracovať, musia platné zmluvy upraviť. Máme tu na  

      stene dva ratingy od f. Moody´s, ktoré stáli 20 tis. Eur,  

      aby verejnosť bola informovaná, že v kraji sa dobre  

      hospodári. V príjmoch sme odkázaní na prognózy, máme veľa 

      majetku, o ktorý sa nevieme postarať, školy sú naplnené asi  

      na 50%. Samosprávne kraje nemajú šancu ovplyvniť rozpočet  

      na strane príjmov, len predajom majetku, stav nie je dobrý,  

      zadlženosť je vysoká, snažíme sa zvýšiť transparentnosť. 

      Bc. Tám: - navrhol, aby sme Záverečný účet TSK za rok 2013  

      schválili bez výhrad.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 10: 29-ZA, 7- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní dňa  

      26.5.2014 prerokovalo v súlade s §16 ods. 10 písm. a)  

      zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  

      samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

      neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2013  

      a  s ch v á l i l o  Záverečný účet TSK za rok 2013  

      s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

      K uvedenému bolo prijaté  

 

           U z n e s e n i e  číslo 123/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 

 

 

 

9. b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho     

      kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho  

      kraja za rok 2013.         _ 

      Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Horváth: - v zmysle zákona 302/2001 a 369/2004 je  

      povinnosťou hlav. kontrolóra predložiť stanovisko k návrhu  

      záverečného účtu, ktorého obsahom je posúdenie, či návrh  

      spĺňa zákonom dané náležitosti. Hospodárenie bolo  

      ovplyvnené neschválením rozpočtu, t.j. hospodárilo sa  

      mesačne s 1/12 upraveného rozpočtu. Predložený návrh  

      zodpovedá platnej legislatíve a zákonom, bol zverejnený  

      v zmysle zákona v lehote, a preto odporučil zastupiteľstvu  

      predložený návrh schváliť so stanoviskom – bez výhrad.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 11: 32-ZA, 4- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.  

      mája 2014 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e   

      Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného  

      účtu TSK za rok 2013, k čomu bolo prijaté  

 

           U z n e s e n i e  číslo 124/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 
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10. Návrhy na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok  

        organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.      

    Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o dve pohľadávky, ktoré sú  

    nevymožiteľné, návrh je v súlade so Zásadami hospodárenia,  

    v oboch prípadoch boli zastavené exekučné konania pre  

    nemajetnosť dlžníka, návrh bol schválený v príslušných  

    komisiách aj v Rade predsedov.  

    Ing. Krátky: - požiadal pre budúcnosť, aby sme urobili  

    prieskum aj v iných organizáciách a vyčistili ekonomiku od  

    dubióznosti nedobytných pohľadávok. 

    Mgr. Žitňanský, LL.M.: - agenda prešla z finančného na právne  

    odd., kraj zvažuje centrálne vymáhanie pohľadávok externe.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 12: 32-ZA, 4- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.  

    05.2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  upustenie od  

    vymáhania uvedených nevymožiteľných pohľadávok SOŠ,  

    Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom podľa predloženého návrhu,  

    k čomu bolo prijaté  

 

       U z n e s e n i e  číslo 125/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 

 

 

 

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december  

    2014.             

    Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: – v zmysle zákona je povinnosťou hlav.  

    kontrolóra predložiť polročne návrh Plánu kontrolnej  

    činnosti. Metódou rizika - u organizácií, kde sa vyskytlo  

    viac nedostatkov, je táto zaradená do plánu skôr ako v 3- 

    ročnom cykle. V prípade potreby je možné materiál doplniť.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 13: 33-ZA, 3- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.  

    mája 2014 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán kontrolnej  

    činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl– 

    december 2014, k čomu bolo prijaté   

 

          U z n e s e n i e  číslo 126/2014 

(obsah uznesenia viď príloha 

            tejto zápisnice). 
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12. Interpelácie poslancov Z TSK.        

 

    Ing. Krátky: - podľa VZN č. 20/2013 zastupiteľstvo schválilo  

    dotáciu na dofinancovanie miezd zamestnancov škol. jedálni,  

    od tohto škol. roka nedostali nič, nebudeme v tom pokračovať?  

    p. predseda: - zistíme, či je to možné.  

 

    Mgr. Kaščáková: – Rada školy pri Strednej zdravot. škole sa  

    zaoberala informáciou p. riaditeľky, že je záujem o odpredaj  

    budovy bývalého internátu školy. Rada školy dala nesúhlasné  

    stanovisko, požiadala o stanovisko, nakoľko škola vykazuje  

    vynikajúce výsledky, dlhodobo žiadajú TSK o pomoc  

    s priestormi, pri minimálnych  nákladoch sa priestor dá  

    využívať na učebne, uvítali by možnosť využívať budovu.  

    Požiadala o písomné stanovisko. 

    p. predseda: - vieme o probléme, odpovieme. 

 

    p. Halabrín: – SPŠ Myjava bola zaradená do projektu  

    Skvalitňovania vzdelávania, vyše roka sa nepokračuje v ňom,  

    je veľa nedorobkov, Rada školy písomne požiadala o riešenie,  

    aby sme sa k tomu postavili, prišli sme o peniaze únie,  

    projekt nie je dokončený a dochádza ku škode na majetku TSK.  

    V prípade potreby sa zúčastní rokovaní k hľadaniu riešenia. 

    p. predseda: - máme informácie, odpíšeme, aké kroky robíme.  

 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: – každé zastupiteľstvo sa mení  

    zasadací poriadok poslancov. Hlavný kontrolór sa ocitol medzi  

    poslancami zastupiteľstva, patrí za predsednícky stôl,  

    podpredseda môže byť len jeden štatutárny zástupca, v poradí  

    hlasovania sme určili, že je prvý p. Trstenský a druhý p.  

    Takáč. Navrhol doplniť stoličku naviac, aby sedel aj hlavný  

    kontrolór vpredu, alebo aby p. Takáč sedel medzi poslancami.  

    Poďakoval a verí, že nabudúce sa s týmto už nestretneme. 

 

    Ing. Berec: - ku Strednej zdravot. škole p. poslankyňa nebola  

    na Rade školy, hovoril s p. riaditeľkou na Rade školy, Rada  

    školy nebude dávať stanovisko, je to vec správcu majetku  

    a štatutára. P. predseda sľúbil, že vytvorí podmienky, aby sa  

    v súčasnom objekte našli priestory pre vyučovanie.  

    Poďakoval za záverečný účet aj za prácu hlav. kontrolóra,  

    navrhol odmenu hlav. kontrolórovi aspoň 0,75% hrubej mzdy.  

 

    MUDr. Cíbik, PhD.: – spolupracujeme s Mgr. Balkovou  

    v Bruseli, navrhol využiť potenciál ľudí, aby mohli pracovať  

    ďalej cez SK 8, a poďakoval p. Balkovej za spoluprácu.  

     

    Mgr. Kaščáková: – je členkou Rady školy, na zasadnutí nebola,  

    ale bola individuálne s p. riaditeľkou, má písomné stanovisko  

    riaditeľky školy.  

 

    p. predseda: - požiadal všetkých poslancov v zmysle  

    Rokovacieho poriadku doručiť interpelácie písomne.  
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13. Na záver p. predseda poďakoval poslancom za prístup  

    k rokovaniu, všetkým prítomným poďakoval za účasť.  

    Ďalšie zasadnutie sa bude konať 7. júla 2014.  

 

 

 

Trenčín,  27.5.2014 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 

 

I. overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ, v.r. 

 

 

II.   overovateľ: Ing. Anna HALINÁROVÁ, v.r.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.   

                                            predseda                                     

                                Trenčianskeho samosprávneho kraja 

http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/trencin/lubos-chochlik.html?page_id=85695
http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/trencin/lubos-chochlik.html?page_id=85695

