
Z a p i s n i c a 
z V. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 23.6.2014 

 
 

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. Návrh na refinancovanie existujúcich úverov, vyvolaný zmenou 
    zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene  
    a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  
    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 
 
 3. 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 V. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  
    samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK  
    Ing. Jaroslav Baška. Bolo zvolané na základe písomnej  
    žiadosti poslancov Zastupiteľstva TSK, k prerokovaniu bodu  
    Návrh na refinancovanie existujúcich úverov, vyvolaného  
    zmenou zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici.  
    Na úvod privítal všetkých prítomných. Skonštatoval prítomnosť  
    39 poslancov zastupiteľstva. Svoju neúčasť vopred  
    ospravedlnili: Ing. Hort, Mgr. Kaščáková, PaedDr. Kubičár,  
    Mgr. Michalec, PhDr. PaedDr. Novotná, MUDr. Hemza sa zatiaľ  
    neospravedlnil. 
    Overovateľov zápisnice z dnešného rokovania navrhol  
    nasledovne: I. overovateľ: PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ 
               II. overovateľ: Ing. Milan BEREC. 
      
    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov.  
     
         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA,   
    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.6.2014  
    prerokovalo a  s ch v á l i l o  predložený návrh  
    overovateľov zápisnice (viď uznesenie č. 127 A/2014). 

 
Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku 
Zastupiteľstva TSK.  
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Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za 
skrutátorov určení: Mgr. Jana Paulínyová  
                    a PhDr. Eva Frývaldská.  
 

    
         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA,  
    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 23.6.2014  
    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 127/2014 
                             (obsah uznesenia viď príloha 

tejto zápisnice). 
 
 
 

 2. Návrh na refinancovanie existujúcich úverov, vyvolaný zmenou  
    zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene  
    a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  
    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 
 
    Písomný materiál, vrátane stanoviska hlavného kontrolóra TSK  
    je prílohou zápisnice. 
    Ing. Ozimová: - uvedený zákon prikazuje VÚC a ich  
    organizáciám viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici,  
    okrem účtu, na ktorom je vedený úver. Listom z 12.11.2013  
    požiadal TSK peňažné ústavy, s ktorými má uzatvorené úverové  
    zmluvy, o definovanie podmienok úverových vzťahov po prechode  
    do Štátnej pokladnice. Podľa zmluvy so Slovenskou  
    sporiteľňou, a.s. sa TSK zaviazal realizovať platobný styk  
    vrátane rozpočtových organizácií TSK, cez jej účty.  
    Podmienkou ČSOB bolo, aby TSK viedol v banke minimálne  
    jeden bežný účet v objeme polročného obratu aktuálnej výšky  
    neuhradenej istiny úverov čerpaných v banke. Tiež sa TSK  
    zaviazal zriadiť v banke účty príspevkovým organizáciám v ZP  
    TSK, s povinnosťou realizovať v banke celý platobný styk.  
    V zmluve o účelovom úvere sa opakovali podmienky ČSOB,  
    rozšírené o povinnosť zriadiť v banke účty Správy ciest TSK  
    pre celý platobný styk. Ani jedna z oslovených bánk nedala  
    stanovisko a neakceptovala náš návrh na osobné stretnutie.  
    Nakoľko TSK akceptovaním zákona nemohol dodržať zásadné  
    zmluvné podmienky úverových bánk, zrealizoval prieskum  
    finančného trhu, s cieľom zistiť možnosti refinancovania  
    existujúcich úverov. Najoptimálnejším riešením sa javila  
    centralizácia úveru v jednej bankovej inštitúcii pri  
    dosiahnutí najvýhodnejších ekonomických podmienok. Vo  
    februári 2014 sme zrealizovali prieskum trhu a oslovili sme  
    všetky peňažné ústavy. V danom termíne predložilo ponuky 6  
    bankových ústavov, z toho len dve spĺňali kritériá – a to  
    ČSOB, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka. Následne  
    TSK pristúpil k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky  
    Prefinancovanie úverov. Na základe výsledku verejnej súťaže  
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    bol vybraný ako úspešný uchádzač ČSOB, a.s., ktorá nám  
    umožnila prefinancovať úver vo výške 56.051.295,34 Eur.   
    Celková úverová angažovanosť TSK k 31.5.2014 predstavuje  
    55.032.170,17 Eur. Prefinancovanie úveru bude mať priaznivý  
    dopad na zníženie úrokových výdavkov asi o 152 tis. Eur. Nová  
    úverová zmluva umožňuje predčasné splatenie istiny, alebo jej  
    časti bez poplatku, nie je možná zmena zvýšenia marže a za  
    správu nebude účtovaný poplatok. TSK si môže nastaviť a meniť  
    splátky úveru, a pozitívne ovplyvňovať úverové parametre ako  
    aj celkovú sumu dlhu.  
    Bc. Tám: – komisia pre financie odporučila tento bod  
    schváliť.  
    PhDr. Škultéty: - spýtal sa, či netreba doplniť do uznesenia  
    úrokovú sadzbu, ktorá vzišla z výberového konania.  
    Ing. Ozimová: – úrokovú sadzbu nezverejňujeme.   
    Mgr. Žitňanský, LL.M.: - nezverejňuje sa úroková miera. 
    p. predseda: - mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané, aby sa  
    schválil úver a splnili sme literu podmienok verejného  
    obstarávania v lehote. Úverová zaťaženosť ostáva rovnaká,  
    máme aj stanovisko hlav. kontrolóra, z 3 úverov budeme mať  
    jeden úver, podarilo sa to transparentne vysúťažiť 1,49%  
    úrok, bez mnohých poplatkov, bez zabezpečenia, s maržou bez  
    navýšenia. 
    PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval za procedurálnu flexibilitu  
    pri predložení materiálu. Ocenil úmysel TSK vytvoriť  
    podmienky na prežitie v neľahkých finančno-ekonomických  
    podmienkach, ktoré sú aj dedičstvom minulosti. Upozornil, že  
    pred otvorením diskusie mal byť daný priestor hlavnému  
    kontrolórovi na predloženie stanoviska. Opätovne požiadal p.  
    predsedu, aby počas rokovania boli vytvorené podmienky, a  
    predsedníctvo bolo 5 členné, alebo 4 členné ako v minulosti.  
    Význam hlavného kontrolóra v územnej samospráve voči pozícii  
    druhého podpredsedu môže vysvetliť v budúcnosti.   
    p. predseda: - na zasadnutí 7.7.2014 to bude v poriadku. 
    doc. MUDr. Bielik, CSc.: -  jedná sa o mimoriadne  
    zastupiteľstvo, ale na pozvánke to nie je, požiadal, aby sme  
    si to vyjasnili do ďalšieho zastupiteľstva. 
    p. predseda: - nie je riadne a mimoriadne zastupiteľstvo,   
    ospravedlnil sa, berie späť názov mimoriadne.  
    Ing. Horváth: - odprezentoval stanovisko. Všetky podmienky sú  
    v poriadku, v prípade podpísania a plnenia zmluvy bude  
    znížené percento, konečný stav úverov k 31.12. bude 46,9%,  
    odporučil uznesenie prijať.  
 
         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 39-ZA,  
    Zastupiteľstvo TSK  s ch v á l i l o  prijatie úveru od  
    Československej obchodnej banky, a.s. na refinancovanie  
    úverov poskytnutých Slovenskou sporiteľňou, a.s., Bratislava  
    a Československou obchodnou bankou, a.s., Bratislava, vo  
    výške 56 051 295,34 Eur, a zároveň  v z a l o  na  v e d o- 
    m i e Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k predloženému  
    „Návrhu na refinancovanie existujúcich úverov, vyvolaného  
    zmenou zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici“.  
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    K uvedenému bolo prijaté  
 
                 U z n e s e n i e  číslo 128/2014 
                             (obsah uznesenia viď príloha 

tejto zápisnice). 
 
 
 
3. Záver.             
 
   p. predseda: -  na záver informoval prítomných, že najbližšie  
   zastupiteľstvo sa bude konať 7.7.2014 o 13.00 h. Možno bude aj  
   koncom augusta (k zásobníku projektov na 7 rokov, zmena  
   rozpočtu kvôli dlhovej brzde a návrh na odpredaj majetku).  
   Poďakovaním za účasť zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Trenčín,  23.6.2014 
Zapísala: Mgr. Anna Hájková 
          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
 
 
 

I. overovateľ: PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ , v.r. 
 
  II. overovateľ: Ing. Milan BEREC, v.r. 
      
 
 
Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r.  
 
 
 
 
 
 
                                  Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.    
                                             predseda                                   
                                Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


