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Vážený pán predseda, pani podpredsedníčka, páni podpredsedovia, panie poslankyne páni poslanci, milí kolegovia - kolegyne, hostia a novinárska obec,
dovoľte mi aby som predniesol bod číslo 2 programu rokovania Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva TSK), ktorý sa týka kontroly
plnenia uznesení prijatých na jeho XXIX. zasadnutí a taktiež uznesení prijatých na
predchádzajúcich zasadnutiach Zastupiteľstva TSK s uloženým termínom plnenia:
Na XXIX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, konaného dňa 10. mája 2021 bolo prijatých
spolu 40 uznesení, ktoré mali väčšinou formu schvaľovania a berie na vedomie.
Uznesenia formou schvaľovania
Uznesenie číslo: 649/2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december
2021.
Uznesenia číslo: 651/2021 – 664/2021
Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Uznesenie číslo 665/2021 – 666/2021
Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok TSK.
Uznesenie číslo 667/2021
Správa o náhrade preukázateľnej straty za realizované služby vo verejnom záujme
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 zmluvným dopravcom.
Uznesenie číslo 668/2021
Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2020.
Uznesenie číslo 670/2021
Návrh na zmenu rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023. (1 zmena)
Uznesenie číslo 671/2021 – 672/2021
Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácii v zriaďovacej pôsobnosti
TSK.
Uznesenie číslo 673/2021
Koncepcia rozvoja práce s mládežou v TSK do roku 2028.
Uznesenie číslo 674/2021- 684/2021
Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Uznesenie číslo 685/2021
Návrh Plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2021.
Uznesenie číslo 686/2021
Diskusia - Rôzne.
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a) Poslanecký návrh poslanca JUDr. Ing. Stopku, PhD. - na vykonanie kontroly v NsP
Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 10.05.2021 prerokovalo a schvaľuje:
vykonanie mimoriadnej kontroly - v subjekte NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach zameranú
na nasledovné oblasti:
-

-

kontrola hospodárenia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za obdobie rokov 2018,
2019, 2020, do 31.03. 2021 a procesov verejného obstarávania za toto obdobie
zameranú na dodržiavanie Zákona o verejnom obstarávaní a interných smerníc VÚC
TSK
kontrola účtovných operácií za obdobie rokov 2018, 2019, 2020, do 30.04.2021
kontrola spôsobu nakladania a správy majetku VÚC TSK zvereného do správy NsP
Prievidza so sídlom v Bojniciach za obdobie rokov 2015-2020
kontrola dodržiavania organizačnej štruktúry NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,
schválenej predsedom VÚC TSK, ako aj platného organizačného poriadku NsP
Prievidza so sídlom v Bojniciach (porovnanie s pracovným zaradením jednotlivých
zamestnancov podľa organizačnej štruktúry, so skutočným stavom).

Uznesenia s ukladacou povinnosťou s uložením termínu plnenia dlhším ako je budúce
Zastupiteľstvo TSK:
Z TSK 25. 03. 2019 uznesenie číslo 247/2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho so sídlom v Trenčíne na svojom riadnom
zasadnutí dňa 25. marca 2019 prerokovalo poslanecký návrh doc. MUDr. Bielika, CSc. :
II. u k l a d á
riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja polročne predkladať poslancom
Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja
do Knižnice poslancov vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc,
ktoré boli zaslané Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s procesom
oddlžovania s tým, že prvé vyhodnotenie bude predložené po 6 mesiacoch od schválenia
ozdravných plánov Ministerstvom zdravotníctva SR.


Plnenie – uznesenie je v plnení. Riaditelia nemocníc predkladajú vždy polročne k
30. 06. a 31. 12. vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc,
ktoré sú zverejnené poslancom zastupiteľstva v Knižnici poslancov.

Trenčín, 10. júna 2021

Ing. Pavol Zigo
hlavný kontrolór
Trenčianskeho samosprávneho kraja

3

