
Dôvodová správa 
 
 

I. Všeobecná časť 
            

 V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov je 
zastupiteľstvu samosprávneho kraja vyhradené rozhodovať o základných otázkach 
samosprávneho kraja a to prijímaním uznesení podľa § 11 ods. 4 citovaného zákona.  

Z dôvodu neaktuálnosti, nevykonateľnosti a vzhľadom na skutočnosť, že 
uznesenie možno v zásade zrušiť uznesením toho istého orgánu, navrhujeme zrušenie 
uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 268/2015, 269/2015 
a 270/2015. 

 

II.  Osobitná časť 
 

a) Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
dňa 18.05.2015 schválilo uznesením číslo 268/2015 predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie 
prístrojového vybavenia NsP Prievidza“. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola riadne v požadovanom termíne 
predložená, výsledkom procesu schvaľovania je rozhodnutie o neschválení žiadosti  
zo dňa 26.8.2015. Týmto rozhodnutím je zrušená realizácia aktivít projektu a zároveň aj 
potreba spolufinancovania projektu. Preto navrhujeme zrušiť uznesenie č. 268/2015 
v časti B, bod b), ktorým Z TSK schvaľuje realizáciu projektu a bod c), ktorým Z TSK 
schvaľuje spolufinancovanie vo výške 200 000,00 Eur, t. j. 5% z celkových oprávnených 
nákladov projektu. 

b) Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
dňa 18.05.2015 schválilo uznesením číslo 269/2015 predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie 
prístrojového vybavenia NsP Považská Bystrica“. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola riadne v požadovanom termíne 
predložená, výsledkom procesu schvaľovania je rozhodnutie o neschválení žiadosti  
zo dňa 25.8.2015. Týmto rozhodnutím je zrušená realizácia aktivít projektu a zároveň aj 
potreba spolufinancovania projektu. Preto navrhujeme zrušiť uznesenie č. 269/2015 
v časti B, bod b), ktorým Z TSK schvaľuje realizáciu projektu a bod c), ktorým Z TSK 
schvaľuje spolufinancovanie vo výške 200 000,00 Eur, t. j. 5% z celkových oprávnených 
nákladov projektu. 

c) Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
dňa 18.05.2015 schválilo uznesením číslo 270/2015 predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie 
prístrojového vybavenia NsP Myjava“. 



Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola riadne v požadovanom termíne 
predložená, výsledkom procesu schvaľovania je rozhodnutie o neschválení žiadosti  
zo dňa 26.8.2015. Týmto rozhodnutím je zrušená realizácia aktivít projektu a zároveň aj 
potreba spolufinancovania projektu. Preto navrhujeme zrušiť uznesenie č. 270/2015 
v časti B, bod b), ktorým Z TSK schvaľuje realizáciu projektu a bod c), ktorým Z TSK 
schvaľuje spolufinancovanie vo výške 90 000,00 Eur, t. j. 5% z celkových oprávnených 
nákladov projektu. 


