
 

 

Zápisnica  č. 7 
 

zo  7. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej  pri  Zastupiteľstve  Trenčianskeho  samosprávneho kraja  

uskutočneného  dňa  12. novembra 2018  v  sídle  TSK v čase od 10,00 hod. do 11,00 hod.. 

 

 

P r í t o m n í    :  podľa  priloženej  prezenčnej  listiny 

P r o g r a m     :   

 

1.   Otvorenie.   

2. Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  26.11.2018: 

2.1. 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

január – jún  2019.             

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

      2.2. 

Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  do vlastníctva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja medzi  Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom 

zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – 

Beluša". 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania  

      2.3. 

      Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018                     

      o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

      Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 

      2.4. 

      Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2018 –   

Participatívny – komunitný rozpočet. 

      Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 

      2.5. 

Návrh na schválenie VZN TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN  TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017   

a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov  na území TSK. 

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca odboru reg. rozvoja 

2.6. 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018   

o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho  samosprávneho kraja na podporu  

tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry 

2.7. 

   Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa 

mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

   Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry 

         2.8. 

        Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa  

        zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.  

        Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry 

      2.9. 

      Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  

      Trenčianskeho samosprávneho kraja.      

      Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom 

Staničná 6, 911 05 Trenčín.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. 

mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.  

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so 

sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová.  
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d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Ul. slovenských  partizánov 

1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica. 

e) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov   

341/2, Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica.  

f) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, I. Krasku 491, Púchov,  so 

sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  

g) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky 

s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 

332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

h) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská 

Bystrica,    so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica. 

i) Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, 

so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.  

2.10. 

a) Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.   

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 

b)    Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok   

        2019 – 2021.      

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  

     2.11. 

     Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020. 

     Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca odboru regionálneho rozvoja 

     2.12. 

     Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská    

     republika - Česká  republika. 

     Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca odboru regionálneho rozvoja 

     2.13. 

     Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá:  Mgr. Tomáš Baláž - vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania  

 

3.     Rôzne     

4.     Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

R o k o v a n i e : 

 

K  bodu  1.: 

V poradí siedme rokovanie komisie otvoril predseda komisie Tomáš Merašický, ktorý privítal na dnešnom rokovaní 

prítomných členov komisie a  prítomných vedúcich zamestnancov Úradu TSK. Predseda komisie ospravedlnil 

neúčasť členov komisie Mgr. Michala Ďurejeho,  Ing. R. Takáča a Bc. Tomáša Vaňa z dôvodu ich pracovnej 

zaneprázdnenosti, resp. čerpania dovolenky. Rokovanie komisie sa uskutoční v súlade s bodom 3. čl. 10 Rokovacieho 

poriadku komisií Z TSK. Prítomní členovia komisie nemali pripomienky ani návrhy na ďalšie doplnenie programu 

uvedeného v pozvánke a tento jednohlasne schválili.  

 

K bodu  2.,  2.1.   

 

Predmetný materiál uviedol hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Horváth, ktorý stručne 

zopakoval dôvody uvedené v dôvodovej správe. Materiál bol zaradený do programu rokovania komisií z dôvodu, aby 

vznikol priestor na doplnenie, prípadne vymenenie nejakej kontroly, alebo zaradenie podnetu. Princíp zostáva rovnaký 

– jedná sa o trojročný cyklus, komplexné kontroly sa robia raz za tri roky tak, aby kontroly boli v jednotlivých 

organizáciách vykonávané pravidelne. V prípade, že sa jedná o komplikovanú kontrolu, je možnosť časovej zmeny 

zaradenia. Ostatné sú kontroly opatrení a podnety, ktoré sú doručené na TSK na útvar hlavného kontrolóra. Následne  

rozhodnem o zaradení resp. nezaradení do plánu kontrolnej činnosti. Z uvedeného dôvodu je  plán kontrolnej činnosti 

plastický a flexibilný.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.   

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  34/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

január – jún  2019.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 
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K bodu  2.,  2.2.   
Predmetný materiál uviedol za spracovateľa vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 

Mgr. Tomáš Baláž, ktorý uviedol, že ide o obdobný materiál ako schválilo Z TSK na septembrovom zasadnutí. 

Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné odovzdanie a prevzatie vyvolaných investícií zrealizovaných v rámci stavby 

„ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť 

do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša“. Ide o podjazd v Ilave v hodnote vyše 

20 mil. EUR, ktorý prešiel aj opravou. K odovzdaniu a prevzatiu  stavebných objektov dôjde v deň, kedy nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na príslušný stavebný objekt. Protokol o odovzdaní a prevzatí príslušného 

stavebného objektu oprávnenými zástupcami preberajúceho a odovzdávajúceho bude podpísaný najneskôr v deň 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán, nie však skôr ako dňom schválenia prevzatia stavebných objektov zastupiteľstvom TSK 

a účinnosť po jej zverejnení. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  35/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  do vlastníctva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja medzi Železnicami  Slovenskej  republiky  a  Trenčianskym samosprávnym krajom 

zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia železničnej trate Nové Mesto   nad Váhom – Púchov, žkm 

100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – 

Beluša". Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.3. 

Predmetný materiál uviedla za spracovateľa vedúca odboru financií Ing. Renáta Ozimová, ktorá stručne zopakovala 

dôvody uvedené v dôvodovej správe. Navrhované zmeny sú v záujme zjednodušenia procesu podávania žiadostí, keď 

žiadateľ podáva so žiadosťou len čestné prehlásenie a rozpočet a až v prípade schválenia žiadosti doplní požadované 

ďalšie doklady. Zavádza sa možnosť podávania žiadostí elektronicky, taktiež sa zavádza možnosť prerozdelenia 

vrátených finančných prostriedkov. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  36/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018                      

o poskytovaní dotácií  z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK 

odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.4. 

Predmetný materiál uviedla za spracovateľa vedúca Ing. Renáta Ozimová, ktorá stručne zopakovala dôvody uvedené 

v dôvodovej správe. V predloženom návrhu sa vyraďuje možnosť podávania žiadostí organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, nakoľko tieto budú mať vlastné participatívno-komunitné rozpočty, posúva sa termín                        

na vyhodnotenie projektov n základe skúseností, dopĺňa sa čestné prehlásenie.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  37/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2018 

Participatívny – komunitný rozpočet.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.5. 

Predmetný materiál uviedla  spracovateľka Ing. Daniela Gavalierová z odboru regionálneho rozvoja, ktorá stručne 

zopakovala dôvody uvedené v dôvodovej správe. Dopĺňa sa len ustanovenie ohľadom GDPR, nakoľko zmenou 

legislatívy v oblasti spracovania osobných údajov, ktorá je zosúladená s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe  týchto  

údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  („GDPR“)  a   v zmysle zákona  č.  18/2018  Z. z.  o ochrane  

osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení,  je prevádzkovateľ, t.j. subjekt 

spracúvajúci osobné údaje fyzických osôb získané údaje poskytnúť, sprístupniť, zverejniť a uchovávať v súlade         

so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.    

V návrhu VZN č. 14/2018 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja          

č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 a č. 6/2018         
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o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sú 

tieto povinnosti zapracované.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  38/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie VZN TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN  TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017            

a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov  na území TSK.“ Komisia legislatívno – 

právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.6. 

Predmetný materiál uviedol spracovateľ Ing. Tomáš Tadlánek z odboru školstva a kultúry, ktorý stručne zopakoval 

dôvody uvedené v dôvodovej správe. Za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu     

na stredných školách, podnietenia záujmu študentov o kultúrne zážitky či osvojenia si nových poznatkov formou 

osobného zážitku o histórii, prírodných dejinách alebo environmentalistike bude TSK poskytovať účelové finančné 

prostriedky zo svojho rozpočtu stredným školám v jeho územnej pôsobnosti na podporu tematického zážitkového 

vzdelávania a kultúry. Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia upravuje podmienky a postup 

poskytovania účelových finančných prostriedkov z rozpočtu TSK, náležitosti pri predkladaní žiadostí o poskytnutie 

účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, možnosti ich použitia 

a postup pri ich vyúčtovaní. Hlavným kritériom posudzovania predložených žiadostí bude dodržanie ich účelového 

určenia, t.j. exkurzie spojené s návštevou významných miest z hľadiska histórie a dejín slovenského národa (napr. 

múzeá či koncentračné tábory), so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky alebo prírodné 

záhrady) alebo environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá 

environmentálnych aktivít, ochranárske či rôzne ekologické združenia). Okrem toho TSK ponúkne stredným školám 

možnosť získať finančné prostriedky určené na návštevu kultúrnych inštitúcií a podujatí (napr. divadlá, múzeá, 

galérie, koncerty).   

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  39/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 

o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho  samosprávneho kraja na podporu 

tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.7. 

Predmetný materiál uviedol spracovateľ Ing. Tomáš Tadlánek z odboru školstva a kultúry, ktorý stručne zopakoval 

dôvody uvedené v dôvodovej správe. Od 01.01.2019 sa zvýšia v priemere o 10% tarifné platy zamestnancov             

pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle schválenej novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov    

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V nadväznosti na tieto skutočnosti dochádza k úprave výšky 

príspevkov poskytnutých subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (Príloha č. 1) a výšky dotácií poskytnutých 

cirkevným zriaďovateľom a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení (Príloha č. 2). Finančné nároky vyplývajúce z predkladaného návrhu sú zohľadnené v návrhu rozpočtu TSK 

na roky 2019-2021.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  40/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa 

mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.8. 

Predmetný materiál uviedol spracovateľ Ing. Tomáš Tadlánek z odboru školstva a kultúry, ktorý stručne zopakoval 

dôvody uvedené v dôvodovej správe. Z TSK  dňa 26.03.2018 schválilo návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej 

školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01.09.2019. TSK  na základe uvedeného 

uznesenia, po doručení všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých inštitúcií, podal  žiadosť o zaradenie 



 5 

Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete 

stredných zdravotníckych škôl v SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo dňa 19.09.2018 

rozhodnutie, ktorým sa zaraďuje do siete stredných zdravotníckych škôl v SR od 01.09.2019 nová Stredná 

zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza a ktorým sa zaraďujú študijné odbory 5361 M praktická sestra, 

5361 N praktická sestra a učebný odbor 5371 sanitár do sústavy študijných odborov na Strednej zdravotníckej škole, 

Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  41/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým         

sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.“ 

Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál 

prerokovať a schváliť. 

 
K bodu 2., 2.9. 

Predmetný materiál uviedol spracovateľ Ing. Tomáš Tadlánek z odboru školstva a kultúry, ktorý stručne zopakoval 

dôvody uvedené v dôvodovej správe. Pokiaľ ide o materiál pod písm. a),  v súlade s prechodnými ustanoveniami 

k úpravám účinným od 01.01.2019 týkajúcich sa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ zriadené podľa predpisov 

účinných do 31.12.2018 sa stávajú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 01.01.2019. 

Z uvedeného dôvodu vznikla potreba transformovať športové gymnázium na strednú športovú školu. V rámci nej 

v portfóliu školy popri odbore gymnázium - šport pribudnú tri nové študijné odbory zamerané nielen na prípravu 

športovo nadaných žiakov, ale aj na ich uplatnenie na trhu práce, a to športový manažment, administrátor digitálnych 

služieb (experiment) a databázový administrátor v športe (experiment). Vzdelávacie programy strednej športovej 

školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní 

a odborných činností v športe. Stredná športová škola poskytuje stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné 

vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  Pokiaľ ide o ďalšie materiály pod písm. b – i) vrátane, tieto majú 

spoločný dôvod a tiež vyplýva z novely zákona zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a jeho právnou úpravou účinnou od 01.01.2019, na základe ktorej triedy pre deti a žiakov so športovým nadaním sú 

športové triedy. Športovú triedu nemožno zriadiť na strednej škole; to neplatí, ak ide o strednú športovú školu. 

V súlade s prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 01.01.2019 žiak športovej triedy v gymnáziu alebo 

v strednej odbornej škole, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31.12.2018, dokončí štúdium podľa 

predpisov účinných do 31.12.2018.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky 

a hlasovali o všetkých materiáloch naraz. 

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

a)  stanovisko  č ís lo  42/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom 

Staničná 6, 911 05 Trenčín.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

b)  stanovisko  č ís lo  43/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 

Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov“. Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

c)  stanovisko  č ís lo  44/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so sídlom 

Lipová 8, 972 51 Handlová.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

d)  stanovisko  č ís lo  45/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Ul. slovenských  partizánov 

1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.“ Komisia 

legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať 

a schváliť. 

e)  stanovisko  č ís lo  46/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2, 
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Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK 

odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

f )  stanovisko  č ís lo  47/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, I. Krasku 491, Púchov,  so sídlom   

I. Krasku 491, 020 32 Púchov.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

g)  stanovisko  č ís lo  48/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými 

zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom 

Rastislavova 332, 972 71 Nováky.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

h)  stanovisko  č ís lo  49/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, 

so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

i )  stanovisko  č ís lo  50/2018:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava,            

so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.10. 

a) Predmetný materiál uviedla za spracovateľa Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru financií, ktorá stručne 

zopakovala dôvody uvedené v dôvodovej správe. Celkové príjmy TSK sú pre rozpočtový rok 2019 plánované 

v objeme 188 394 tis. eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 152 357 tis. eur. V oblasti daňových 

príjmov,  predovšetkým dane z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaný príjem v objeme 98 000 tis. eur. Plnenie 

nedaňových príjmov plánuje TSK vo výške 9 996 tis. eur.  Granty a transfery sú rozpočtované v celkovom objeme 

44 361 tis. eur, z toho tuzemské bežné granty a transfery vo výške 44 337 tis. eur a zahraničné granty v objeme 24 000 

eur. V rámci kapitálových príjmov rozpočtujeme čiastku 36 037 tis. eur, z toho nedaňové príjmy 1 846 tis. eur a granty 

a transfery 34 191 tis eur. V oblasti výdavkov rozpočtujeme celkovú sumu 193 305 tis. eur, z toho bežné výdavky sú 

v objeme 130 290 tis. eur. Na samotnom ÚTSK tvoria bežné výdavky čiastku 11 398 tis. eur, čo predstavuje 

medziročný nárast o 685 tis. eur. Výrazné zvýšenie je zaznamenané v oblasti miezd a odvodov do poisťovní, kde 

dôvodom je valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 01.01.2019. Na mzdy na Ú TSK je 

rozpočtovaná čiastka 3 152 tis. eur, čo predstavuje zvýšenie o 437 tis. eur. V rámci bežných výdavkov najviac 

finančných prostriedkov smeruje do oblasti vzdelávania a dopravy, kde rozpočtujeme čiastku 37 770 tis. eur. V oblasti 

vzdelávania je rozpočtovaná čiastka 50 072 tis. eur a úsek kultúry je rozpočtovaný v čiastke 5 009 tis. eur. V oblasti 

sociálneho zabezpečenia je navrhovaný objem finančných prostriedkov vo výške 26 039 tis. eur, z toho pre 

rozpočtové organizácie  25 115 tis. eur čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zvýšenie bežných výdavkov o 3 173 

tis. eur. Dôvodom je avizovaná zmena systému odmeňovania v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme, kde nastáva 

nárast výdavkov na mzdy a odvody vo výške 3 068 tis. eur.  Kapitálové výdavky sú rozpočtované sumou 63 016 tis. 

eur, na samotnom Ú TSK to je čiastka 1 586 tis eur, kde je zahrnutý aj nákup budovy internátu od Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne. Zámerom je zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre žiakov novej 

spojenej školy. V oblasti dopravy je rozpočtovaná čiastka 32 468 tis. eur ako najväčší balík finančných prostriedkov, 

ktoré sú určené na obnovu mostov v havarijnom stave a obnovu zastaranej techniky. V oblasti zdravotníctva je to 

suma 6 249 tis. eur, ktoré budú určené na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc z toho: 

2 469 tis eur. Pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na vypracovanie PD pre vybudovanie úložiska pre zosnulých, 

obstaranie prvotného vybavenia zrekonštruovaného monobloku, a nákup 3 ks parných sterilizátorov, 569 365 eur pre 

NsP Myjava na obstaranie prístrojovej techniky, rekonštrukciu stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne a boxu pre 

zosnulých, 3 131 tis. eur pre NsP Považská Bystrica na rekonšrukciu pôrodnej sály vrátane prvotného vybavenia, 

modernizáciu kuchyne, automatizáciu skladovania, výdaja a spotreby liekov, rekonštrukciu elektrozariadení na 

transformáciu a distribúciu elektriny a na vypracovanie PD pre jednotku magnetickej rezonancie.  

b) Hlavný kontrolór TSK Ing. Richard Horváth – Zhodnotil predkladaný materiál z troch pohľadov: samotný 

obsah materiálu, vlastný materiál a nakoniec z pohľadu platnej legislatívy. Samotný materiál je vypracovaný veľmi 

zodpovedne, kvalitne a na vysokej odbornej úrovni. Obsahuje všetky potrebné náležitosti. Návrh Rozpočtu TSK        

na roky 2019 - 2021 má vysoké ambície, ako v oblasti bežných príjmov, tak aj v oblasti bežných výdavkov. 

Vyznačuje sa výraznými nárastmi, oproti predchádzajúcemu roku vo všetkých oblastiach rozpočtu, t.j. v prvom rade 

príjmoch a v nich najviac v daňových príjmoch, ktoré sú vymedzujúce pre tvorbu rozpočtu výdavkov a následne tiež 

v rozpočte  kapitálových výdavkov.  Hospodársky výsledok – prebytok bežného  rozpočtu v sume  22 067 317 eur 
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vzrástol o 14% . Možno teda konštatovať, že na dosiahnutie takéhoto prebytku bežného rozpočtu bude treba vynaložiť 

značné úsilie nielen vedenia TSK, ale aj všetkých zamestnancov. Vysoko hodnotil snahu vedenia TSK, aby naše 

vlastné prostriedky pokrývali naše požiadavky v kapitálovej oblasti. Z hľadiska bežných výdavkov je vysoká 

pozornosť venovaná vzdelávaniu a na druhom mieste doprave. Do budúcnosti vidí možnosť znižovania bežných 

výdavkov v oblasti dopravy, konkrétne v príspevkoch SAD – kám. V tejto oblasti je potrebné veľmi zodpovedne 

prehodnocovať oblasť EON a požiadať SAD, aby niektoré náklady hradili z vlastných zdrojov. Kapitálové výdavky 

v roku 2019 predstavujú čiastku 63 015 634  eur, čo je 30,6 % z celkových výdavkov t.j. zo sumy 193 305 489 eur 

a predstavuje značný nárast  kapitálových výdavkov v medziročnom rozpočtovom porovnaní o sumu 13 581 066 eur 

oproti roku 2018. Predkladaný materiál je posúdený aj z hľadiska dodržania rozpočtových pravidiel zákona 583/2004 

Z. z. a jeho noviel a spĺňa všetky potrebné náležitosti. Podmienke o zverejnení návrhu rozpočtu aspoň 15 dní          

pred jeho schválením v zmysle §9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch bude vyhovené, ak návrh 

rozpočtu TSK bude prerokovaný v Z TSK dňa 26.11.2018 a predtým  bude vyvesený na úradnú tabuľu TSK najneskôr 

dňa 11.11.2018. Predložený návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja spĺňa všetky zákonné ustanovenia    

a na základe uvedeného odporučil poslancom Z TSK rozpočet na roky 2019 – 2021 schváliť. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  51/2018:   
Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom  

a) „Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.“   

b)  „Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho          

       samosprávneho kraja na rok 2019 – 2021.“ 

Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

a) „Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021“ prerokovať a schváliť. 

b) „Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 – 

2021“ prerokovať a vziať na vedomie.q 

 

K bodu 2., 2.11. 

Predmetný materiál uviedla za spracovateľa Ing. Viera Bírošíková z odboru regionálneho rozvoja,  ktorá stručne 

zopakovala dôvody uvedené v dôvodovej správe. Zásobník projektových zámerov TSK obsahuje predovšetkým 

projekty investičné a projekty, ktoré sú financované buď z Európskej únie alebo z rôznych dotačných systémov 

Slovenskej republiky. Keďže realizácia týchto projektov závisí od skutočnosti, ako sú vyhlasované výzvy, 

nastavované podmienky, koľko je finančných zdrojov, musí TSK aktualizáciu zásobníka každý rok opakovať. Táto 

aktualizácia obsahuje hlavne časového posunu realizácie niektorých projektov, zaradenie nových projektov 

a vylúčenie niektorých projektov vzhľadom k stanoveným podmienkam. Všetky skutočnosti sú podrobne uvedené, 

v prílohách Zásobníka. 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  52/2018:   
Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.“ 

Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál 

prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.12. 

Predmetný materiál uviedla za spracovateľa Ing. Viera Bírošíková z odboru regionálneho rozvoja,  ktorá stručne 

zopakovala dôvody uvedené v dôvodovej správe. TSK je oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok 

z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Podmienkou predloženia 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok je preukázanie cezhraničnej spolupráce s cezhraničným partnerom 

prostredníctvom Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - 

Česká republika. Znenie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A SK-CZ je 

stanovené Riadiacim orgánom pre Interreg V-A SK-CZ a upravuje vzájomné práva a povinnosti partnerov projektu 

počas implementácie projektu. V súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch 

v znení neskorších predpisov musia byť Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika schválené Z TSK.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  53/2018:   
Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika 

- Česká  republika.“ Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 
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K bodu 2., 2.13. 

Predmetný materiál uviedol za spracovateľa Mgr. Tomáš Baláž, vedúci oddelenia právneho, správy majetku 

a verejného obstarávania, ktorý  stručne zopakoval dôvody uvedené v dôvodovej správe. Objasnil zmeny, ktoré          

sú navrhované v predkladanom materiáli. V  Rokovacom poriadku Z TSK znie Článok 3 Prvé zasadnutie 

zastupiteľstva, bod 7. nasledovne: „Zastupiteľstvo na začiatku prvého zasadnutia prerokuje návrh programu 

zasadnutia a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.“ Takto formulované ustanovenie je nevykonateľné, nakoľko 

novozvolení poslanci Z TSK majú prerokovať a schváliť program prvého zasadnutia ešte pred zložením sľubu 

poslanca, a z uvedeného dôvodu sa navrhuje zrušiť bez náhrady. Navrhuje sa doplnenie Článku 8 Rokovacieho 

poriadku Z TSK o bod 5, ktorým sa ustanovujú obligatórne body programu každého zasadnutia zastupiteľstva. Dva 

z troch navrhovaných bodov programu sú súčasťou programu každého zasadnutia zastupiteľstva, navrhuje sa pridať 

bod Diskusia tak, aby sa vytvoril priestor na prednesenie tém, ktoré neboli predmetom rokovania zastupiteľstva a ani 

súčasťou interpelácie poslancov. V Rokovacom poriadku Z TSK  Článok 10 Vystúpenie ďalších osôb  na zasadnutí 

zastupiteľstva, bod 2. znie nasledovne: „V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva riaditeľ 

právnickej osoby zriadenej alebo založených TSK, prípadne ďalší subjekt, občan, rozhodne o tom zastupiteľstvo 

hlasovaním.“ V uvedenom bode sa navrhuje zmena znenia, kde sa spresňujú podmienky vystúpení iných osôb, ich 

nahlasovanie záujmu vystúpiť, obmedzenia počtu vystúpení na jednom zasadnutí, možnosť vystúpiť                            

aj prostredníctvom telemostu alebo telefonicky, dĺžka vystúpenia, pravidlá predĺženia a skrátenia vystúpenia. Článok 

13 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, bod 15., písm. e) znie nasledovne:           

„v sume zodpovedajúcej dvadsaťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší 

povinnosti podľa Čl. 4 ústavného zákona.“ Z dôvodu zjednotenia vyššie uvedeného znenia Rokovacieho poriadku        

s Článkom 9, bod 10, písm. e) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. sa navrhuje zmena znenia v Článku 13, bod 15., 

písm. e) nasledovne: „v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný 

funkcionár poruší povinnosti podľa Čl. 4 ústavného zákona.“ Dopĺňa sa ustanovenie o ochrane osobných údajov 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016  o ochrane fyzických osôb             

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe  týchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES  

(„GDPR")  a v zmysle zákona  č.  18/2018  Z. z.  o ochrane  osobných  údajov  v platnom  znení.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 2,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  54/2018:   
Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.“ 

Komisia legislatívno – právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál 

prerokovať a schváliť. 

 
K bodom 3. a  4.: 

Nakoľko po vyčerpaní programu rokovania komisie neboli žiadne ďalšie návrhy, predseda komisie poďakoval 

všetkým prítomným za ich účasť na tomto zasadnutí a rokovanie komisie ukončil.  

 

Zápisnica bola vypracovaná dňa 13.11.2018. 

 

       ......................................................                                                                  ...................................................... 

          Mgr. Mária Čongradyová   v.r.                                                                                    Tomáš Merašický  v.r.  

                 tajomníčka komisie                                                                                                predseda komisie 

 

 

Prílohy k zápisnici:  22 

 pozvánka                   zo dňa  02.11.2018  č. TSK/2018/09415-1 

 prezenčná listina       zo dňa  12.11.2018   

 návrh Plánu kontrolnej činnosti UHK 

 návrh Zmluvy o odovzdaní .. 

 návrh VZN TSK č. 13/2018 

 návrh VZN TSK č. 14/2018 

 návrh VZN TSK č. 11/2018 

 návrh VZN TSK č. 10/2018 

 návrh VZN TSK č.  9/2018 

 9 návrhov dodatkov k ZL 

 návrh rozpočtu TSK 

 stanovisko HK  

 aktualizácia Zásobníka ... 

 návrh Dodatku č. 1 k RP Z TSK 


