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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 XXXII. zasadnutí a taktiež uznesení prijatých na 
predchádzajúcich zasadnutiach Zastupiteľstva TSK s ukladacou povinnosťou: 
 
     Na XXXII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,  konaného dňa 27. septembra 2021 bolo 
prijatých 31 uznesení, ktoré mali  väčšinou formu schvaľovania a berie na vedomie. Jedno 
uznesenie bolo formou ukladacej povinnosti zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK a dve uznesenia boli formou poverenia pre predsedu TSK.  
 
Uznesenie s ukladacou povinnosťou 
Uznesenie  číslo 712/2021 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 
2021 prerokovalo a 
 

I. b e r i e  na  v e d o m i e 
a) Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
b) informáciu o výsledkoch mimoriadnej kontroly vykonanej na základe 

schváleného uznesenia Z TSK č. 686/2021 zo dňa 10.05.2021 v 
príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

 
II. u k l a d á 

povinnosť zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK -  
vykonať audit účtovnej  závierky k 31.12.2021 a následne najneskôr k 
30.06.2022 vložiť audítorom overenú účtovnú závierku spolu s audítorskou 
správou poslancom Zastupiteľstva TSK do Knižnice poslancov. 

• Plnenie – uznesenie má termín splnenia 30.06.2022, plnenie bude vyhodnotené po 
tomto termíne. 

 
 
Uznesenia formou schvaľovania  
Uznesenia číslo: 714 - 730/2021  
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 
Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 
 
Uznesenia číslo: 732/2021 
Predkladal: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného 
Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  na roky 2021-2023 (2. 
zmena). 
 
Uznesenie číslo 733 - 734/2021 
Predkladala : Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru reg. rozvoja 
Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
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Uznesenie číslo 736/2021 
Predkladala : Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru reg. rozvoja 
Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v Národnej vodíkovej 
asociácii Slovenska. 
 
Uznesenie číslo 737/2021 
Predkladal : Ing. Richard Hančin, PhD. - vedúci Odboru školstva a kultúry 
Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na 
roky 2021 – 2025. 
 
Uznesenia formou poverenia 
Uznesenie číslo 735/2021 
Predkladala : Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 
Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  inštitút Trenčín, n. o. s Mestom 
Trenčín.  
 
   Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  zasadnutí dňa 27.9.2021 
prerokovalo a  
 

I. s ch v a ľ u j e   
pozmeňujúci návrh poslanca doc. Ing. Habánika, PhD.: 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 
prerokovalo a  
 

1 .  s c h v a ľ u j e  
zmenu Zakladacej listiny neziskovej organizácie Kreatívny  inštitút Trenčín, n. o., so 
sídlom: Mierové námestie č. 2,   911 64 Trenčín spočívajúcu vo vypustení čl. III. ods. 1 
písm. h) Zakladacej listiny neziskovej organizácie Kreatívny  inštitút Trenčín, n. o. 

 
2 .  s c h v a ľ u j e  
zmenu Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové 
námestie č. 2, 911 64 Trenčín spočívajúcu vo vypustení čl. III. ods. 1 písm. h) Štatútu 
neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. a doplnení vety v čl. XV. ods. 2 za 
poslednou vetou v znení „V období od 01.01. príslušného kalendárneho roka  do 
schválenia rozpočtu neziskovej organizácie na príslušný kalendárny rok je riaditeľ v mene 
neziskovej organizácie oprávnený vykonávať len tie úkony, ktoré vyplývajú z existujúcich 
záväzkov neziskovej organizácie alebo z platných rozhodnutí správnej rady neziskovej 
organizácie.“ 

 
3. p o v e r u j e 
Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja k podpísaniu 
predloženej Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, 
n. o.,   so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín v znení pozmeňujúceho návrhu 
v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja ako jedného zo zakladateľov neziskovej 
organizácie, pod podmienkou v zmysle bodu 1. uznesenia, 
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• Plnenie – uznesenie je v štádiu plnenia. Zakladacia listina a Štatút neziskovej 
organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. sú v súčasnosti u druhého 
zriaďovateľa, ktorým je Mesto Trenčín. 

 
 
4. b e r i e  n a   v e d o m i e 
upravenú správu o návrhu financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, 
n. o. a vyjadruje deklaratórnu podporu bežným a kapitálovým výdavkom v zmysle 
predloženého upraveného materiálu v tabuľkovom znení, ktoré nahrádza pôvodný 
materiál v rozsahu zmeny. 

 
  II.    s ch v a ľ u j e  

založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: 
Mierové námestie č. 2,  911 64 Trenčín, zakladateľmi ktorej je:  
1/ Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00312037,  
2/ Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 
IČO: 36126624,  
pričom Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín, IČO: 36126624 sa zakladateľom neziskovej organizácie Kreatívny 
inštitút Trenčín,    n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín stane 
výlučne pod podmienkou získania titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 
2026 za Slovenskú republiku pre Mesto Trenčín,  
 

    III.  s ch v a ľ u j e  
Zakladaciu listinu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so 
sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín v zmysle predloženého 
a pozmeňujúceho návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia, pod 
podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia, 

 
     IV. s ch v a ľ u j e  

Štatút neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: 
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín v zmysle predloženého a pozmeňujúceho 
návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia, pod podmienkou v zmysle bodu 
II. tohto uznesenia, 

 
      V. s ch v a ľ u j e  

a) Mgr. Richarda Rybníčka,  
b) Ing. Jaroslava Bašku,  
c) Milenu Dragićević Šešić, PhD,  
d) Prof. Ilonu Németh, DLA,  
e) Prof. Dušana Galuseka, DrSc.,  
f) Mgr. Silviu Hroncovú,  
g) Dipl.Ing. Petra Gera,  
h) Mgr. Veroniku Staňkovú,  
i) Mgr. Art. Šimona Klimana,  
do funkcie prvých členov správnej rady neziskovej organizácie Kreatívny 
inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, pod 
podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia 
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     VI. s ch v a ľ u j e  
         M.A. Luciu DUBAČOVÚ - do funkcie prvého riaditeľa  
         neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín,  
         n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, 
         pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia 

 
    VII. s ch v a ľ u j e  

a) Petra Hoštáka MBA, PhD. 
b) Bc. Tomáša Vaňa 
c) Patrika Žáka, B.S.B.A. 
d) doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 
e) Ing. Richarda Takáča 
do funkcie prvých členov dozornej rady neziskovej organizácie Kreatívny 
inštitút Trenčín, n. o.,        so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín,     
pod podmienkou v zmysle bodu II. tohto uznesenia, 

 
   VIII. p o v e r u j e  

Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - k 
podpísaniu predloženej Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie 
Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 
Trenčín v znení pozmeňujúceho návrhu v mene Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ako jedného zo zakladateľov neziskovej organizácie, pod podmienkou 
v zmysle bodu II. tohto uznesenia, 

• Plnenie - uznesenie je v štádiu plnenia. Zakladacia listina a Štatút neziskovej 
organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. sú v súčasnosti u druhého 
zriaďovateľa, ktorým je Mesto Trenčín. 

     
 IX. b e r i e  na  v e d o m i e 

predloženú upravenú správu o návrhu financovania neziskovej organizácie 
Kreatívny inštitút Trenčín,     n. o. a vyjadruje deklaratórnu podporu bežným 
a kapitálovým výdavkom v zmysle predloženého upraveného materiálu 
v tabuľkovom znení, ktoré nahrádza pôvodný materiál v rozsahu schválenej 
zmeny, pod podmienkou verifikovania bežných výdavkov neziskovej 
organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. zo strany Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a alokovania objemu finančných prostriedkov vo výške 
minimálne 15 000 000,- EUR z kapitálových výdavkov alokácie pre Európske 
hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku na ich vynaloženie 
v prospech majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, pričom nezisková 
organizácia Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. je povinná predložiť Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju žiadosť o príspevok s uvedením aktivít, ktoré majú byť 
financované Trenčianskym samosprávnym krajom, do 15.9. predchádzajúceho 
roka, na ktorý má byť príspevok poskytnutý a na akúkoľvek zmenu výdavkov 
oproti schválenému príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja počas roka je 
potrebný predchádzajúci súhlas Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 

 
 
Uznesenie číslo 739/2021 
Predkladal : Ing. Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.   

https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/poslanci-tsk-vo-volebnom-obdobi-2017-2022/trencin/jozef-habanik.html?page_id=449409
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     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom    zasadnutí dňa 27.09.2021 
prerokovalo a   
 

I. p r i j í m a 
Deklaráciu Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja k 100. výročiu narodenia 
Alexandra Dubčeka. 

 
II. s ch v a ľ u j e  

nomináciu Ing. Zuzany MÁČEKOVEJ, starostky Obce Uhrovec, na udelenie štátnej ceny 
Alexandra Dubčeka v zmysle ustanovenia § 6 a nasl. zákona č. 261/2017 Z. z.    o štátnej cene 
Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, 

 
III. p o v e r u j e 

Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja – na podanie podnetu 
vláde SR v mene Zastupiteľstva TSK na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka v zmysle 
ustanovenia § 7 zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej 
cene Alexandra Dubčeka – Ing. Zuzane Máčekovej. 

• Plnenie – uznesenie je v plnení, pripravujú sa podklady na podanie podnetu 
vláde SR 

 
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, 19. októbra  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                        Ing. Pavol Zigo 
                                                                                        hlavný kontrolór  
                                                                         Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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