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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 XXX. zasadnutí a taktiež uznesení prijatých na 
predchádzajúcich zasadnutiach Zastupiteľstva TSK s ukladacou povinnosťou: 
 
     Na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  konaného dňa 12. júla 2021 bolo prijatých 24 
uznesení, ktoré mali  väčšinou formu schvaľovania a berie na vedomie. Jedno uznesenie bolo 
formou žiadosti Z TSK na ministra zdravotníctva SR a taktiež jedno formou poverenia pre 
predsedu TSK.  
 
Uznesenia formou schvaľovania 
Uznesenie číslo: 689 - 702/2021  
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
Návrhy na riešenie prebytočného majetku. 
 
Uznesenia číslo: 703/2021 
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy, T. 
Vansovej 32, Prievidza podľa čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom 
TSK. 
 
Uznesenie číslo 704/2021  
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK. (s účinnosťou od 01.08.2021) 
 
Uznesenie číslo 705 -707/2021 
Predkladali: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odb.zdrav.a SP  
                     Ing. Eva Žernovičová–pover. riad. Odb. škol. a kult. 
Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. 
 
Uznesenie číslo 708/2021 
Predkladala : Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 
Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v združení Región Biele 
Karpaty.   
 
Uznesenia formou žiadosti a poverenia 
Uznesenie číslo 709/2021 
Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravovanému návrhu MZ SR. 
Predkladal: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpredseda TSK 
 
Uznesenie číslo 710/2021 
Diskusia - Rôzne. 
Návrh na poskytnutie finančného príspevku ako prejav humanitárnej pomoci pre 
Juhomoravský kraj.    
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Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí 
dňa 12.07.2021 prerokovalo a  
 
I. s ch v a ľ u j e  
poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 000,- EUR ako humanitárnu pomoc 
partnerskému regiónu  Jihomoravskému kraju, na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, 
majetku a životnom prostredí  v oblastiach zasiahnutých ničivým tornádom na Hodonínsku 
a Břeclavsku. 

  
II. p o v e r u j e  
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja –  

a) zabezpečiť finančné krytie na poskytnutie finančného príspevku v rámci jeho 
kompetencií    v súlade s uznesením zastupiteľstva č. 43/2018  zo dňa 29.01.2018, 
ktorým bol predsedovi TSK schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien 
rozpočtu TSK, 

b) uzavrieť darovaciu zmluvu o poskytnutí finančného príspevku, s Jihomoravským 
krajom. 

• Plnenie – Predseda TSK listom zo dňa 22. júla 2021 informoval hejtmana 
Juhomoravského kraja o schválení poskytnutia finančného príspevku ako 
humanitárnej pomoci na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku 
a životnom prostredí v oblastiach zasiahnutých ničivým tornádom na Hodonínsku 
a Břeclavsku. 
a) Pre zabezpečenie finančného krytia bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 
13/TSK/2021 zo dňa 21.07.2021 v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 43/2018 
zo dňa 29.01.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja 
schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. 
b) Darovacia zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Jihomoravským krajom bola uzatvorená dňa 11.08.2021, 
zverejnená na stránke TSK dňa 24.08.2021, účinná od 25.08.2021. Podľa informácie 
od vedúcej Finančného odboru Ing. Ozimovej bol platobný príkaz na úhradu 50.000,- 
€ pre Jihomoravský kraj podpísaný dňa 27.08.2021. 

 
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. 
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• Plnenie – uznesenie je splnené. 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. Na základe uznesenia 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 247/2019 bodu II. riaditelia 
nemocníc spracovali vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc 
k  30.06.2021 a zaslali ich Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Vyhodnotenie 
ozdravného plánu pre NsP Myjava bolo doručené listom zo dňa 06.08.2021, NsP 
Prievidza listom zo dňa 09.08.2021 a NsP Považská Bystrica listom zo dňa 10.08.2021 
na odbor zdravotníctva. Po spracovaní dôvodovej správy boli tieto vyhodnotenia 
spoločne vložené do Knižnice poslancov.  

             
Uznesenie číslo 686/2021 
Diskusia - Rôzne. 
 
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). 

• Plnenie – uznesenie je splnené, kontrola bola vykonaná a návrh správy z kontroly bol 
predložený riaditeľovi NsP Prievidza a zároveň prerokovaný dňa 24.08.2021. Termín 
na podanie námietok voči kontrolným zisteniam, resp. voči stanoveným termínom bol 
stanovený do 03.09.2021, termín na prijatie opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov a na zabránenie ich opakovaniu do 08.09.2021. K výsledkom kontroly 
bola vypracovaná príloha č. 1, ktorá tvorí súčasť tejto správy. 
 

             
     Trenčín, 30. august  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                        Ing. Pavol Zigo 
                                                                                        hlavný kontrolór  
                                                                         Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
Príloha: Informácia o výsledkoch mimoriadnej kontroly vykonanej v NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach. 


