
                        TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
                                                                

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

                                Trenčín, 28. 02. 2019 

                                                  

Z á p i s n i c a  č. 2/2019 
zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zo dňa 28. 02. 2019  konanej v priestoroch 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  

 

Prítomní:                 8 

Ospravedlnení :      4         

Neospravedlnení:   0           

              

                      

Prizvaní:      

               Ing. Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK 

               Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 

               Ing. Elena Malecová, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva  

               Mgr. Tomáš Baláž, vedúci oddelenia  právneho SM a VO 

               PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva  a  soc. pomoci 

               Ing. Martina  Lamačková, vedúca odboru regionálneho  rozvoja 

               Ing. Vladimír Vido, riaditeľ  NsP  Prievidza so sídlom v Bojniciach 

               Ing. Beáta Tichá, pover. riad. OIŽP a VP 

                

     

 Otvorenie. 

 2. Prerokovanie  materiálov  pripravovaných  na  rokovanie Zastupiteľstva  TSK  dňa   

 25.03.2019.    

 

 2.1. 
 Správa o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 k  31.12. 2018. 

 Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca odboru finančného 

                   

 2.2 

 Správa  z kontroly plnenia uznesení prijatých  na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho   

 samosprávneho kraja /príloha. 

 Predkladá: Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 

       

 2.3. 

 Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja   

 za II. polrok 2018.                

 Predkladá: Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 

 

 2.4. 

 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

 samosprávneho kraja za rok 2018/ príloha č.1.               

 Predkladá: Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 
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2.5. 

 Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž , vedúci oddelenia právneho SM a VO.      

    a)   Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 859/2   

          k. ú.  Otrhánky v prospech Obce Otrhánky.   

    b)   Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 756/1   

          k. ú.  Hanzlíková v prospech RONARIS, s .r. o., Trenčín. 

    c)   Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1681  

          k. ú. Nové  Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

    d)   Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie predaja nehnuteľného majetku  TSK   

           - pozemkov  v  k. ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky.  

    e)    Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku  

           TSK  -   pozemkov  v  k. ú. Opatová s pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi  

           Biskupstvo Nitra.  

    f)    Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok  v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod  

           1.2.,   písm. e)  Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení. 

    g)    Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Trenčianskej  

           univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne.  

    h)    Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - pozemok registra  

           "C",  parc. č.3946/89, k. ú. Prievidza, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

    i)     Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - dielne a soc.  

           zariadenia, Chemikov 8, Nováky, z  dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

    j)    Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - domov dôchodcov 

           a ČOV,  k. ú. Vyšehradné,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

    k)   Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Streženice ako prípad   

           hodný  osobitného zreteľa. 
 

2.6. 

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho    

samosprávneho  kraja.   

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž , vedúci oddelenia právneho SM a VO.      

     

2.7. 

Návrhy projektov  na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci     

programu INTERREG V–A  SK–CZ. 
Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca odboru regionálneho rozvoja   

   a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

       programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Vzdělávání bez hranic" (Gymnázium   

       Partizánske). 

   b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci   

       programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom  "Zvyšovanie kompetencií študentov  

       v  aplikovaných prírodných a technických vedách na slovensko-českom pomedzí"  

       (Gymnázium Púchov). 

   c)  Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

       programu  INTERREG V-A SK-CZ s názvom  "Nové inovácie v agrosektore - E-book"    

       (SOŠ Pruské). 

   d)  Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

        programu   INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Zvýšenie úrovne vzdelávania pre potreby  
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          trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl" (SOŠ     

          strojnícka Považská Bystrica). 

    e)   Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

          programu  INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Cezhraničný systém manažérstva kvality 

          v odbornom vzdelávaní"  (SOŠ Handlová). 

    f)   Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci                            

          programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Inovace výuky strojírenských oborů pro  

          potřeby  trhu práce" (SPŠ Myjava). 

    g)   Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

          programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Střední školy jako centra podpory  

          a propagace technických oborů a vzdělávání" (SPŠ Nové Mesto nad Váhom). 

    h)   Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

           programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Tradície v 21. storočí" (SUŠ Trenčín). 

    i)    Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu  

           malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Znovu spolu"   

          (SPŠ Myjava). 

    j)    Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu  

           malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Výmena  

           skúseností a know-how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou" (CSS Nádej  

           Dolný Lieskov). 

 

2.8. 

Ozdravný plán Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.   

Predkladá: Ing. Vladimír Vido, riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  
 

2.9. 

Návrh na schválenie odmeny hlavnému  kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 

2018.  

Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., poslanec Z TSK 

            
3. Diskusia 

 

4. Záver 

                

Otvorenie. 

Otvorenie zasadnutia komisie pre financie, rozpočet a investície uviedol predseda komisie 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý v úvode privítal členov komisie, hostí,  a prizvaných 

pracovníkov.   

 Podľa počtu prítomných členov konštatoval, že komisia je uznášania schopná v počte 

prítomných členov 8 z 12. Na rokovanie sa písomne ospravedlnili: doc. PhDr. PaedDr. Karol 

Janas, PhD., Mgr. Juraj Smatana,  Mgr. Rastislav Henek, telefonicky Ing. Juraj Maláň. 

 Rokovanie komisie bude prebiehať v zmysle predloženého programu so zmenou poradia 

prerokovávaných bodov nasledovne: 

Ozdravný plán Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach poradové číslo 

2.8. sa bude prerokovávať pod poradovým číslom 2.1., následne  sa mení poradie bodov rokovania 

po bod 2.9.  

Predseda komisie vyzval prítomných členov či majú k predloženému programu spolu so 

zmenou poradia prerokovávaných bodov námietky, alebo pripomienky. Keďže námietky neboli 

vznesené dal hlasovať za predloženú zmenu poradia prerokovávaných bodov. 
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Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,                                                   

                                                  Erich  Dvonč, 

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Ing. Jozef  Trstenský,  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                                  Mgr. Michal  Ďureje, PhD., 

                                                  Ing. Milan  Panáček 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0            

 nehlasovali 0 

 

 

K bodu 2.1.  

Ozdravný plán Nemocnice s poliklinikou v  Prievidzi so sídlom v Bojniciach.   

             Predseda komisie doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., uviedol, že  Zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí dňa  

28. 1. 2019 prerokovalo  a v súlade s ust. § 11 ods, 2 písm. h, zákona č 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, uznesením číslo 207/2019 vymenovalo s účinnosťou od 1. 2. 2019 za riaditeľa 

Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Ing. Vladimíra Vidu.  

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja zároveň uložilo Ing. Vladimírovi Vidovi 

predložiť na nasledujúce riadne rokovanie Zastupiteľstva TSK ozdravný plán Nemocnice 

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

Predseda komisie vyzval riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Ing. Vladimíra Vidu 

o prezentovanie materiálu.      

               Ing. Vladimír Vido v zmysle citovaného uznesenia vypracoval  a predložil   Ozdravný 

plán Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

Prezentoval  Základné východiská Ozdravného plánu ktorého cieľom je dosahovať také 

medziročné zlepšenie zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi, ktoré zabezpečí kladný zisk 

najneskôr v roku 2022. 

Predložil analýzu hospodárenia nemocnice za  rok 2018 s jej podstatnými problémami, ktoré  

v značnej miere ovplyvnilo zlé manažérske riadenie. 

Prezentoval východiská Ozdravného plánu, ktorý je súčasťou Mandátnej zmluvy s MZ SR 

v procese oddlženia, priority na zlepšenie hospodárenia, opatrenia v personálnej oblasti.    

Predseda komisie k predloženému materiálu uviedol rozpravu. 

              K predmetnému bodu sa v rozprave prihlásil poslanec Mgr. Michal  Ďureje, PhD., 

uviedol, že v Ozdravnom pláne mu  absentujú jednotlivé laboratória Nemocnice s poliklinikou 

a ich možnosť širšieho využitia. 

 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,                                                   

                                                  Erich  Dvonč, 

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Ing. Jozef  Trstenský,  

                                                  PhDr. Štefan  Škultéty  

                                                  Ing. Milan  Panáček 

                                                  Pavel  Halabrín  

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania :  Mgr. Michal  Ďureje, PhD., 
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            nehlasovali 0 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.14/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

zobrať na vedomie 

 

Ozdravný plán Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  

 

K bodu 2.2.  

Správa o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018. 

             V tomto bode programu  doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD., predseda komisie požiadal 

vedúcu oddelenia rozpočtu a účtovníctva Ing. Elenu Malecovú  v zastúpení za  vedúcu odboru 

finančného Ing. Renátu  Ozimovú  o predloženie materiálu informatívneho charakteru, Priebežná 

správa o hospodárení a ekonomickej situácií TSK k 31.12.2018, o jeho prezentovanie.  

               Po prezentovaní správy Ing. Malecová uviedla, že celé čerpanie jednak na  príjmovej  

strane i na výdavkovej strane rozpočtu TSK bude komplexne spracované v Záverečnom účte, 

ktorý sa momentálne pripravuje. Bude to popísané  jednak vo finančnej štruktúre,  programovej 

štruktúre s uvedením merateľných ukazovateľov v Záverečnom účte – podrobne.  

             Po prezentovaní predloženého materiálu predseda komisie otvoril k danému bodu 

rozpravu. 

V rozprave k danému bodu rokovania vystúpil poslanec Mgr. Michal Ďureje, PhD., s dvomi 

pripomienkami: 

- prvá sa týkala financovania rekreačných poukazov pre Organizácie  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK ktoré nemajú 50 zamestnancov. Uviedol, že Zastupiteľstvo uznesením 

zaviazalo predsedu TSK, aby rokoval v predmetnej veci s  Ministerstvom školstva 

a chce vedieť v akom štádiu je rokovanie, či bola doručená písomná odpoveď zo strany 

ministerstva. 

 

- druhá sa týkala refinancovania úveru TSK. 

 

              Ing. Malecová uviedla, čo sa týka financovania rekreačných poukazov vo vzťahu TSK – 

Ministerstvo  školstva, informáciu by mohla podať vedúca odboru školstva Ing. Daniela 

Hilčíková.   

Ing. Malecová informovala, že k  Dodatku č. 1 k zmluve o úvere s ČSOB rokovalo vedenie TSK a 

vedúca Odboru finančného Ing. Ozimová. V rámci dodatku bola upravená úroková sadzba, kde 

podľa prepočtu ČSOB bola vyčíslená úspora vo výške  200 000,- EUR, ktorá by mohla byť 

použitá na financovanie rekreačných poukazov pre  OvZP TSK, podľa predbežnej  informácie Ing. 

Ozimovej.  

V závere Ing. Malecová uviedla, že bližšie informácie k predmetnému podá vedúca Odboru 

finančného Ing. Ozimová. 

            K refinancovaniu úveru vystúpil podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský. Uviedol, že 

vedenie TSK a odbor finančný rokovali s ČSOB, ktorá nám poskytuje tieto úvery. 

Podarilo sa vyrokovať zníženie úrokovej sadzby  o  0,6  percentuálneho  bodu,  čo v prepočte na 

celkový objem úverového zaťaženia 44 mil. činí úsporu cca. 200 000,- EUR. 

            Pána podpredsedu doplnil hlavný kontrolór TSK Ing. Richard Horváth, ktorý  v 

Stanovisku hlavného kontrolóra TSK k Dodatku č.1 Zmluvy o úvere č. 457/14/80468 uvádza 

plnenie podmienok. 

            V zmysle  uvedeného  dodatku č. 1 hlavný kontrolór  konštatuje,  že Trenčiansky samosprávny    
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            kraj má po  zmene úrokovej sadzby úsporu finančných prostriedkov podľa jednotlivých  rokov  

         nasledovne: 

 

EUR               pri 1,49%                   pri 0,89%              úspora 

                                                          od 25 02 19 

 

2019                644 912                      428 015                 216 897 

2020                611 505                      365 262                 246 244 

2021                578 099                      345 307                 232 792 

 

Na základe uvedeného Dodatku č. 1 ku Zmluve o úvere č.0457/14/80468 a v zmysle § 17 ods. 14 

a 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  hlavný 

kontrolór konštatuje, že obsah citovaného Dodatku č.1 je v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje 

§ 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona NR SR č.583/2004 Z. z. a tiež §17  ods. 8 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

             Po ukončení rozpravy k danému bodu dal predseda hlasovať za tento. 

 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,                                                   

                                                  Erich  Dvonč, 

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Ing. Jozef  Trstenský,  

                                                  Mgr. Michal  Ďureje, PhD., 

                                                  Ing. Milan  Panáček 

                                                  Pavel Halabrín 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania: PhDr. Štefan Škultéty           

 nehlasovali 0 

  

 

K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Uznesenie č. 3/2019: Komisia pre financie, rozpočet  a investície pri Z  TSK berie na vedomie,  

Správu o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2018 

 

K bodu 2.3.  

Správa  z kontroly plnenia uznesení prijatých  na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho   

samosprávneho kraja /príloha. 

 

 

 

Hlasovanie členov : za 6:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,                                                   

                                                  Erich  Dvonč, 

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Ing. Jozef  Trstenský,  

                                                  Mgr. Michal  Ďureje, PhD., 

                                                  Ing, Milan  Panáček 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 1: PhDr. Štefan Škultéty           
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 nehlasovali 0 

  

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.15/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

 zobrať  na vedomie   

 
Správu z  kontroly plnenia uznesení prijatých na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

K bodu 2.4.  

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja   

za II. polrok 2018.                

 

 

 

Hlasovanie členov : za 7:    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD,                                                   

                                                  Erich  Dvonč, 

                                                  Ing. Ladislav  Matejka, 

                                                  Ing. Jozef  Trstenský,  

                                                  PhDr. Štefan Škultéty           

                                                  Mgr. Michal  Ďureje, PhD., 

                                                  Ing. Milan  Panáček 

                                      proti  0                                                             

 zdržali sa hlasovania 0           

 nehlasovali 0 

 

    K predloženému materiálu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

 

Stanovisko č.16/2019: Komisia pre financie, rozpočet a investície  pri Z  TSK odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

zobrať  na  vedomie   

 
Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií  na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za II. polrok 2018 

 

 

K bodu 2.5.  

 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho  

samosprávneho kraja za rok 2018/ príloha č.1.               

 

 
Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Správa o výsledkoch 

kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja  za rok 

2018/príloha č. 1, ale stanovisko nebolo prijaté.    
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K bodu 2.6. 

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. 

              K uvedeniu materiálov k bodu programu na riešenie prebytočného majetku TSK vyzval 

predseda komisie o prezentovanie predkladaného materiálu Mgr. Tomáša Baláža, vedúceho 

oddelenia právneho  SM a VO. 

Mgr. Baláž postupne prezentoval návrhy  na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku, návrhu na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK, návrhu na schválenie 

nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, návrh na schválenie odpísania 

nevymožiteľných pohľadávok.  

 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 859/2   

k. ú.  Otrhánky v prospech Obce Otrhánky.   

     

Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho   

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na schválenie   

     zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C"  parc. č. 859/2 k. ú. Otrhánky v prospech  

     Obce Otrhánky, ale stanovisko nebolo prijaté.    

     
     b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 756/1   

     k. ú.  Hanzlíková v prospech RONARIS, s .r. o., Trenčín. 

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho   

kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na chválenie 

zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C"  parc. č. 756/1  k. ú. Hanzlíková   

v  prospech  RONARIS, s. r. o., Trenčín, ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1681  

k. ú. Nové  Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na  

     schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C"  parc. č. 1681 k. ú. Nové  

     Mesto nad Váhom  v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, ale  

     stanovisko nebolo prijaté.    

 

d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie predaja nehnuteľného majetku  TSK   

 - pozemkov  v  k. ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky.  

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na  

     rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie predaja nehnuteľného majetku TSK – pozemkov 

     v k. ú. Otrhánky v prospech Obce Otrhánky, ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

e) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku  

TSK  -   pozemkov  v  k. ú. Opatová s pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi  

Biskupstvo Nitra.  

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na rozhodnutie o 

prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Opatová s 

pozemkami vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra, ale stanovisko nebolo 

prijaté.    
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f) Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok  v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod  

1.2.,   písm. e)  Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení. 

    

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na schválenie 

odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod 1.2., písm. e) Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení, ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

g) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Trenčianskej  

univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne.  

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na schválenie 

nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  od Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne , ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

 h) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - pozemok registra  

 "C",  parc. č.3946/89, k. ú. Prievidza, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh   na       

schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - pozemok registra "C", parc.  

č. 3946/89,  k. ú. Prievidza, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - dielne a soc.  

zariadenia, Chemikov 8, Nováky, z  dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na   

     schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - dielne a soc. zariadenia,  

     Chemikov 8, Nováky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

 j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - domov dôchodcov 

 a ČOV,  k. ú. Vyšehradné,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho     

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na   

     schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - domov dôchodcov a ČOV, k. ú.  

     Vyšehradné, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

 k) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Streženice ako prípad   

 hodný  osobitného zreteľa. 
 

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na 

     schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Streženice ako prípad hodný 

     osobitného zreteľa, ale stanovisko nebolo prijaté. 
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K bodu 2.7. 

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho    

samosprávneho  kraja.   

Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na  

     schválenie  Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho  

     samosprávneho kraja, ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

K bodu 2.8. 

Návrhy projektov  na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci     

programu INTERREG V–A  SK–CZ. 
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Vzdělávání bez hranic" (Gymnázium        

Partizánske). 

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu               

     na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu          

     INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Vzdělávání bez hranic" (Gymnázium Partizánske), ale  

stanovisko nebolo prijaté.    

 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci   

programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Zvyšovanie kompetencií študentov v  

aplikovaných prírodných a technických vedách na slovensko-českom pomedzí"  

(Gymnázium Púchov). 

   

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu  

     na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu           

     INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Zvyšovanie kompetencií študentov v aplikovaných  

     prírodných a technických vedách na slovensko-českom pomedzí" (Gymnázium Púchov), ale 

     stanovisko nebolo prijaté.    

 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

programu  INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Nové inovácie v agrosektore -  E-book"    

(SOŠ Pruské). 

 

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho              

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu  

     na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

     INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Nové inovácie v agrosektore - E-book" (SOŠ Pruské), 

     ale stanovisko nebolo prijaté.    

 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

programu   INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Zvýšenie úrovne vzdelávania pre potreby  

trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl" (SOŠ     

strojnícka Považská Bystrica). 

     

Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu  
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     na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

     prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl" (SOŠ strojnícka  

     Považská Bystrica), ale  stanovisko nebolo prijaté.    

 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

programu  INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Cezhraničný systém manažérstva kvality 

v odbornom vzdelávaní"  (SOŠ Handlová). 

  

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu  

na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu    INTERREG 

V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom    vzdelávaní" 

(SOŠ Handlová), ale  stanovisko nebolo prijaté.    

 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci                            

programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Inovace výuky strojírenských oborů pro  

potřeby  trhu práce" (SPŠ Myjava). 

    

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu   

     na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

     INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu  

     práce" (SPŠ Myjava), ale  stanovisko nebolo prijaté.    

 

g) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Střední školy jako centra podpory a  

propagace technických oborů a vzdělávání" (SPŠ Nové Mesto nad Váhom). 

  

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu               

     na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu           

     INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Střední školy jako centra podpory a propagace          

     technických oborů a vzdělávání" (SPŠ Nové Mesto nad Váhom), ale  stanovisko nebolo   

     prijaté.    

 

h) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci  

programu INTERREG V-A SK-CZ  s názvom "Tradície v 21. storočí" (SUŠ Trenčín). 

     

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu  

na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  

     INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Tradície v 21. storočí" (SUŠ Trenčín), ale  stanovisko  

     nebolo prijaté.    

 

i) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu  

malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Znovu spolu"   

(SPŠ Myjava). 

   

     Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

     kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu  
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     na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov 

     v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Znovu spolu" (SPŠ Myjava), ale   

     stanovisko nebolo prijaté.    

 

 j) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu  

 malých projektov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Výmena  

 skúseností a know-how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou" (CSS Nádej  

 Dolný Lieskov). 

 

      Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

      kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh projektu   

      na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov  

      v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Výmena skúseností a know-how  

      v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou" (CSS Nádej Dolný Lieskov), ale   

      stanovisko nebolo prijaté.    

 

 K bodu 2.9. 

      Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za   

      rok 2018. 

 

      Komisia pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

      kraja na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 prerokovala materiál s názvom, Návrh na  

      schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok  

      2018, ale stanovisko nebolo prijaté.    

            

 K bodu 3 

 Diskusia 

              Do diskusie sa prihlásil poslanec Erich Dvonč uviedol, že zo Slovenskej správy ciest     

 dostal výstupnú  zostavu  -  Hlavných  prehľadov  o stave ciest  v ktorom sa uvádza, že máme   

 niektoré úseky ciest v rámci kraja v havarijnom stave. Konštatoval, že v dôsledku havarijného  

 stavu môže dôjsť ku ohrozeniu majetku a zdravia občanov. 

 Poprosil, či by sa v rámci rozpočtu  (Záverečný účet) nenašli finančné prostriedky. Apeloval,   

 mali  by sme sa venovať týmto havarijným stavom komunikácií,  je to naša povinnosť. 

 Na záver vyslovil prosbu, aby daný problém  pán  predseda TSK, tlmočil na rokovaní rady    

 predsedov. 

            Nakoľko sa diskutovalo priebežne počas rokovania, ďalšia diskusia neprebiehala. 

 

 Záver 

            V závere rokovania predseda komisie doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., poďakoval  členom   

 komisie za aktívnu  účasť, osobitne členom  ktorí   na zasadnutí zotrvali do konca rokovania.  

 Poďakoval prizvaným, hosťom.  

 Skonštatoval, že prehodnotí čas rokovania na 10,00 h, aby bola komisia dlhšie uznášania  

 schopná, nielen na začiatku rokovania. V poslednom období sa to stáva pravidlom, že niektorí  

 členovia z rokovania odchádzajú  a komisia nie je uznášania schopná.  

 Zastupiteľstvu TSK predloží do Plánu činnosti zasadnutí na II. Polrok 2019  zmenu času  

 rokovania  Komisie pre financie rozpočet a investície. 

 Predseda komisie prítomným zaželal príjemný zvyšok dňa, zasadnutie komisie ukončil. 
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 V Trenčíne, 28.02.2019 

 

 Zapísala        

 Bc. Mária Moštenanová                                                    doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. v. r. 

 tajomníčka  KFR a I                                                                  predseda komisie  

                                                                                                             

 

 


