
 

 

Zápisnica  č. 6 
 

zo  6. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej  pri  Zastupiteľstve  Trenčianskeho  samosprávneho kraja  

uskutočneného  dňa  05. septembra 2018  v  sídle  TSK v čase od 13,30 hod. do 14,45 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  24.09.2018: 

 

2.1. 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 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. Tomáš Tadlánek - referent odboru školstva a kultúry 
 

      2.2. 

Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.       

a)    Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom   

   v Bojniciach. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Myjava. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci     

                                          

2.3. 

      Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (2. zmena). 

      Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
 

2.4. 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
 

      2.5. 

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

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

2.6. 

Združenie finančných prostriedkov za účelom financovania kancelárie Združenia SK 8. 

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

2.7. 

a) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 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/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy. 

b) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 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/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507. 

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

2.8. 

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok  

2018. 

  Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
          
3.   Rôzne     

4.   Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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R o k o v a n i e : 

 

K  bodu  1.: 

V poradí šieste 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 JUDr. V. Fraňa, LL.M. a Ing. R. Takáča z dôvodu ich pracovnej zaneprázdnenosti. 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 za spracovateľa odbor školstva a kultúry Ing. Tomáš Tadlánek, ktorý stručne zopakoval 

dôvody uvedené v dôvodovej správe, na základe ktorých vznikla potreba vypracovania predloženého materiálu, 

ktorým sa súčasne zruší VZN TSK č. 30/2016 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 v znení VZN TSK č. 35/2017, VZN TSK   

č. 37/2017 a VZN TSK č. 1/2017. Jedným z dôvodov je  nadobudnutie účinnosti novej legislatívy týkajúcej sa 

ochrany osobných údajov od 25.05.2018, a to Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov 

(GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné 

zapracovať do predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia nové postupy pri práci s osobnými údajmi a ich 

spracovávaním. Ďalším dôvodom sú výsledky zistení vykonaných kontrolou UHK TSK v jednom zo súkromných 

centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na základe ktorých vznikla potreba zmeniť spôsob 

financovania centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického 

poradenstva za účelom objektívneho, dôsledného a jednoznačného vymedzenia zmluvných vzťahov a z dôvodu 

efektívnejšieho a účelnejšieho vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu TSK. V rámci vykonanej kontroly 

v tomto centre bolo zistené, že niektorí klienti navštevovali centrum individuálne a niektorí skupinovo, ale dotácia im 

bola poskytovaná v rovnakej výške. Po schválení VZN budú zariadenia predkladať k žiadosti aj prehľad o klientoch 

individuálnych aj skupinových. Predkladateľ oboznámil prítomných členov komisie so skutočnosťou, že 

v predloženom návrhu je potrebné vykonať zmenu z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona o boji proti byrokracii, 

konkrétne v  článku 9 bod 4. sa vypúšťajú písmená f) a g), nakoľko požadované výpisy zo štatistického registra 

organizácií si musí TSK zabezpečiť sám elektronicky.   

 

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

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  26/2018:  

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

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 s tým, že v článku 9 bod 4. sa vypúšťajú písmená f) a g). Doterajšie písmená h) 

až k) sa označujú ako písmená f) až i). 

 

K bodu  2.,  2.2.   
Predmetný materiál uviedla za spracovateľa vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci PhDr. Elena Štefíková, 

MPH, ktorá stručne zopakovala dôvody uvedené v dôvodových správach všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, na základe ktorých vznikla potreba  zmeniť ich zriaďovaciu listinu -  vytvoriť dozorný orgán 

organizácie. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 13. septembra 2017 schválila uznesením č. 

425/2017 materiál „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“. Následne Národná rada Slovenskej republiky na 

zasadnutí dňa 30. 11. 2017 vyslovila súhlas s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu Koncepcie oddlženia 

zdravotníckych zariadení. V súlade s uznesením vlády SR č. 425/2017 realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej 

len „MZ SR“) oddlžovanie zdravotníckych zariadení v zmysle schválenej koncepcie. Cieľom koncepcie je riešiť 

finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, 

ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu. Zapojenie veriteľov do 

procesu oddlžovania je dobrovoľné, právne nenárokovateľné, transparentné a postavené na princípe rovnakého 

prístupu pre všetkých. Participácia nemocnice v procese oddlžovania je dobrovoľná a je podmienená výlučne 

mandátnym zastúpením MZ SR a úplnou akceptáciou determinovaných podmienok účasti v procese oddlžovania. 

Prejavom záujmu zúčastniť sa procesu oddlžovania a nevyhnutným predpokladom zapojenia sa nemocnice do procesu 

oddlžovania je podpis mandátnej zmluvy osobou oprávnenou konať v mene nemocnice. Proces oddlžovania sa 

uskutoční v troch etapách: V I. etape boli oddlžované pohľadávky veriteľov, ktoré sa stali splatnými v období do 31. 

12. 2014. V II. etape budú oddlžované pohľadávky veriteľov, ktoré sa stali splatnými v období od 1. 1. 2015 do 31. 
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12. 2016. Podmienkou je vytvorenie dozorného orgánu a schválenie ozdravného plánu nemocnice MZ SR. V III. etape 

budú oddlžované pohľadávky veriteľom vzniknuté po 1. 1. 2017, bude sa týkať len tých nemocníc, ktoré budú mať 

vytvorený dozorný orgán a budú dôsledne dodržiavať ozdravný plán schválený MZ SR. Pohľadávky Sociálnej 

poisťovne (vrátane príslušenstva) budú na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky postúpené na obchodnú 

spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu. Doposiaľ boli na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok 

uzatvorenej medzi Sociálnou poisťovňou ako postupcom a spoločnosťou Debitum, a.s., ako postupníkom postúpené 

pohľadávky na poistnom vzniknuté do 31. decembra 2016. Do procesu oddlžovania sa zapojili aj všetky tri nemocnice 

v uzriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe Mandátnej zmluvy na zabezpečenie oddlženia uzatvorenej s MZ SR. 

Z ustanovenia čl. VIII platnej Mandátnej zmluvy na zabezpečenie oddlženia vyplývajú pre nemocnice konkrétne 

podmienky účasti v procese oddlženia. Jednou z podmienok účasti je v lehote troch mesiacov od poskytnutia 

finančných prostriedkov (bez ohľadu na ich výšku) z prvej etapy procesu oddlženia na úhradu záväzkov nemocnice 

v spolupráci so svojím zriaďovateľom vytvorenie dozorného orgánu a vypracovanie a dodržiavanie štatútu dozorného 

orgánu s určeným obsahovým minimom s tým, že predsedom dozorného orgánu je výlučne nominant MZ SR. 

Dozorný orgán je kontrolný útvar zriaďovateľa, ktorý dohliada na činnosť príspevkovej organizácie. Pôsobnosti 

a náplň činnosti dozorného orgánu boli vypracované v súlade s čl. VIII platnej Mandátnej zmluvy tak, aby bolo 

splnené tzv. „obsahové minimum.“ Dozorný orgán NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica 

bude mať piatich členov v zložení predseda, podpredseda a troch členov, ktorých bude vymenúvať a odvolávať 

Z TSK, funkčné obdobie obdobie členov dozorného orgánu bude dva roky. Dozorný orgán NsP Myjava bude mať 

jedného člena. Podrobnosti o podmienkach členstva v dozornom orgáne, spôsob rokovania dozorného orgánu, 

vyhotovenia zápisníc a ďalších činností súvisiacich s pôsobnosťou dozorného orgánu upraví štatút dozorného orgánu, 

ktorý bude vydaný príspevkovou organizáciou. MZ SR  listom zo dňa 10.7.2018 písomne informovalo nemocnice 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, že v súvislosti s realizáciou projektu oddlžovania zdravotníckych zariadení dňa     

9. júla 2018 došlo zo strany MZ SR k úhrade nárokov veriteľov vyplývajúcich z realizácie prvej etapy oddlžovania 

formou fixného diskontu a elektronickej aukcie. Podmienka dodržania trojmesačnej lehoty od poskytnutia finančných 

prostriedkov bude splnená. MZ SR doteraz neoznámilo svojho nominanta do dozorného orgánu. 

T. Merašický: Aké budú vyhradené kompetencie dozorného orgánu, či bude mať aj iniciatívnu možnosť vo výkone 

správy, či si môže nárokovať  predkladať návrhy v kontexte so zmenami vedenia alebo to bude v rukách zriaďovateľa, 

či bude nejako prepojené rozhodovanie dozorného orgánu keď budú prijímať stanoviská, akým spôsobom v minulosti 

mohli do fungovania nemocníc zasahovať poslanci?  

E. Štefíková: Zriadením dozorného orgánu nebudú dotknuté žiadne kompetencie iných orgánov, naďalej zostávajú 

nedotknuté plné kompetencie poslancov, poslanci majú aj naďalej právo vykonávať kontrolu napr. poslaneckým 

prieskumom, ktorý vykonávali aj v minulosti. 

M. Ďureje: Či záväzky nemocníc voči Sociálnej poisťovni budú riešené samostatne, separátne od programu oddĺženia 

nemocníc od ostatných záväzkov z obchodných vzťahov? Či bude vlastná verejná lekáreň v nemocnici Prievidza 

patriť nemocnici, teda TSK? Prečo nemá nemocnica ambíciu riešiť si nepriaznivú situáciu zamestnanosti - personálu, 

najmä sestier. Má viacero podnetov od občanov, že nemocnica nemá záujem na riešení situácie. 

E. Štefíková: Pohľadávky SP sú riešené samostatne na základe zmluvy medzi MZ SR (na základe mandátnych zmlúv 

s nemocnicami) a spoločnosťou Debitum, a.s., ktorej bolo postúpených spolu 754 pohľadávok v celkovej výške 

194 246 031 EUR vzniknutých do 31.12.2016 v rámci celej SR. Aj v NsP Prievidza bude zriadená vlastná lekáreň 

nemocnice TSK (po skončení nájmu priestorov) tak, ako už sú zriadené v ostatných dvoch nemocniciach. Pokiaľ ide 

o riešenie nepriaznivej situácie zamestnanosti má aj TSK takéto podnety a informácie a budú sa riešiť v súčinnosti aj 

s hlavným kontrolórom. 

 

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

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  27/2018:  

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

„Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám  organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.       

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom 

v Bojniciach. 

e) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. 

f) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Myjava.“  

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

pod písm. a) až c) 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 sú dve zmeny, jedna v bežnom rozpočte a jedna v kapitálovom 

rozpočte. Zmena v bežnom rozpočte na strane bežných príjmov, ktoré sa navrhuje zvýšiť o 88 803 EUR z dôvodu 

zabezpečenia rozpočtového krytia pre poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení  CSS 

SLOVEN v Slávnici. Toto zariadenie zatiaľ ako jediné spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou 

poisťovňou o úhrade výkonov za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú na základe verejného zdravotného 
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poistenia. Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu v časti sociálne zabezpečenie sa navrhuje v rovnakej 

výške zvýšiť bežné výdavky pre uvedené zariadenie. Tieto sú určené predovšetkým na finančné ohodnotenie 

zamestnancov (sestier s odbornou spôsobilosťou) ako aj na obnovu vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na 

rozvoj pracovných zručností, v ktorých je poskytovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Druhá navrhnutá 

zmena sa týka kapitálových výdavkov určených na kúpu nehnuteľností od Mesta Trenčín pre Športové gymnázium 

v Trenčíne, ide o sumu 550 000 EUR v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie 

(Študentský kampus)“. Toto navýšenie nebude mať dopad na celkový rozpočet kapitálových výdavkov, nakoľko 

vznikol priestor pre zabezpečenie finančných prostriedkov z dôvodu posunu čerpania výdavkov v rámci iných 

projektov. 

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

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  28/2018:  

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

„Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (2. zmena).“ 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 odboru financií Ing. Renáta Ozimová, ktorá stručne zopakovala 

dôvody uvedené v dôvodovej správe. Bežné príjmy boli plnené v objeme 71 997 581,68 EUR, čo predstavuje 50,76%. 

Hlavný podiel mali daňové príjmy. Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 2 028 936,35 EUR, čo predstavuje 7,22%. 

Podarilo sa odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 487 201,00EUR. Veľmi nízke percento 

plnenia zaznamenalo tak ako aj vlani plnenie v kategórii granty a transféry, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované 

projektové aktivity TSK, keď tieto boli plnené len v objeme 1 539 115,35 EUR, čo predstavuje 5,67%. Mešká verejné 

obstarávanie na rekonštrukciu 4 ciest, ktoré zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj.  Bežné výdavky boli čerpané 

vo výške 60 264 357,34 EUR, čo predstavuje 47,99% a ide o nárast oproti predchádzajúcemu roku o takmer 6 370 tis. 

EUR, ktorý vznikol v dôsledku valorizácie platových taríf zamestnancov, zvýšenia osobného príplatku o 50 EOU pre 

nízkopríjmové skupiny zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a pod.. Kapitálové výdavky boli 

čerpané v objeme 6 906 488,77 EUR čo predstavuje 10,37%. 

T. Merašický: Či je nejaká možnosť vystúpenia TSK zo záväzku s Prešovským samosprávnym krajom pokiaľ ide 

o spoločné verejné obstarávanie opráv 4 ciest, ktoré mešká, pokiaľ by zas nebolo obstarávanie v tomto roku ukončené, 

či nie je v takom prípade ohrozené čerpanie prostriedkov? 

T. Baláž: Prebiehajú a budú ešte rokovania, nemal by byť problém pokiaľ by sa TSK rozhodol vystúpiť z tohto 

záväzku, nemalo by to mať dopad na čerpanie prostriedkov. 

 

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

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  29/2018:  

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

„Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.“ 

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

prerokovať a vziať na vedomie. 

 

K bodu 2., 2.5. 

Predmetný materiál uviedol za spracovateľa vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 

Mgr. Tomáš Baláž, ktorý stručne zopakovala dôvody uvedené v dôvodovej správe. Nakoľko vyvstala požiadavka 

upraviť v Zásadách hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „zásady“ v príslušnom 

tvare) postup pri žiadostiach o zriadenie vecného bremena, ktorých schvaľovanie v zastupiteľstve tvorí podstatnú časť 

majetkových vecí ZTSK, pripravili sa alternatívne riešenia postupu pri predmetných žiadostiach. V prípade postupu 

pri žiadostiach o zriadenie vecného bremena sú možné variantné riešenia úpravy, inšpirované aj zásadami 

hospodárenia s majetkom iných samosprávnych krajov. Vo variante 1) sa predkladá návrh variantu obdobný postupu, 

akým TSK postupuje doteraz a ako je postup upravený Žilinským samosprávnym krajom, t.j. každé zriadenie vecného 

bremena je schvaľované Z TSK, za podmienky vypracovania znaleckého posudku  zo strany TSK, na náklady 

žiadateľa, okrem výnimočných prípadov (nerentabilita, verejný záujem). Vo variante 2) je kompetencia rozhodovať 

o zriadení vecného bremena rozdelená medzi predsedu TSK a Z TSK na základe výšky odplaty za zriadenie vecného 

bremena, obdobne ako v Košickom samosprávnom kraji, pričom v prípade, ak o zriadení vecného bremena má 

rozhodnúť predseda, musí byť podkladom pre určenie výšky odplaty znalecký posudok. Vo variante 3) je 

kompetencia rozhodovať o zriadení vecného bremena rozdelená opätovne medzi predsedu TSK a Z TSK, ale             

na základe vecného vymedzenia zriadenia vecného bremena, obdobne ako v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 

Vo variante 4) je kompetencia rozhodovať o zriadení vecného bremena na predsedovi TSK,  pod podmienkou 

súhlasného stanoviska odborov Úradu TSK, správcu majetku a finančnej komisie TSK a len v prípade nesúhlasu 

uvedených je rozhodovanie o zriadení vecného bremena ponechané Z TSK. Obdobne je problematika riešená 



 5 

v Prešovskom samosprávnom kraji. Možné sú prirodzene aj iné varianty, napr. Nitriansky samosprávny kraj 

a Trnavský samosprávny kraj túto kompetenciu ponechávajú výlučne na predsedovi kraja, rovnako je možný aj mix 

uvedených variantov, konečná podoba návrhu danej úpravy vzíde po rokovaní komisií Z TSK. 

T. Vaňo: Prikláňa sa k variantu č. 4), ku ktorému sa prikláňajú poslanci aj na iných komisiách. S týmto riešením 

súhlasili aj ostatní prítomní členovia komisie. 

 

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

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  30/2018:  

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

„Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.“ 

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

prerokovať a schváliť v znení variantu 4). 

 

K bodu 2., 2.6. 

Predmetný materiál uviedol za spracovateľa vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 

Mgr. Tomáš Baláž, ktorý stručne zopakovala dôvody uvedené v dôvodovej správe. Podľa § 22 stanov Združenia SK 8 

zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia     

a jeho orgánov Kancelária združenia. Jej organizačnú štruktúru, počet zamestnancov a poriadok odmeňovania 

Kancelárie združenia schvaľuje zhromaždenie združenia na návrh riaditeľa Kancelárie združenia. Kancelária v tomto 

ponímaní dnes neexistuje, jej úlohy v minulosti vykonával úrad Trnavského samosprávneho kraja (ďalej aj len 

„TTSK“). Jednalo sa predovšetkým o administratívnu agendu a prípravu stretnutí. Odbornú časť agendy Združenia 

SK 8 zabezpečovali jednotlivé samosprávne kraje, či už vo forme gestorstva vopred určenej témy, alebo participáciou 

na tvorbe analýz a stanovísk združenia. Vzhľadom na schválený zámer profesionalizácie činnosti Združenia SK 8       

je potrebné postupne oddeliť agendu Združenia SK 8 od bežnej agendy TTSK, a to v ideálnom prípade ešte                

pred realizáciou národného projektu zameraného na posilnenie kapacity Združenia SK 8. Za týmto účelom Združenie 

SK 8 navrhuje zriadiť dočasnú kanceláriu Združenia SK 8, ktorá by mala byť základom pre budúci stály sekretariát                

SK 8. Dočasná kancelária Združenia SK 8 by mala za úlohu systematicky vykonávať činnosti spojené s agendou 

Združenia SK 8 (najmä pripomienkový proces pri tvorbe legislatívy, koordinácia stanovísk, komparatívne analýzy), 

ako aj napomáhať pri príprave zriadenia stáleho sekretariátu Združenia SK 8. Jej zamestnanci by boli zamestnancami 

TTSK, avšak mali by náplň práce obmedzenú len na úlohy týkajúce sa činností Združenia SK 8. Pre začiatok sa 

navrhuje vybudovať pracovisko s 3 zamestnancami na plný pracovný úväzok. Jeden z nich bude riaditeľom kancelárie 

v zmysle stanov združenia. Ten by zodpovedal predovšetkým za riadenie práce kancelárie, komunikáciu s členskými 

krajmi a koordináciu aktivít. Ďalší dvaja zamestnanci budú analytikmi, jeden senior a druhý junior. Ich náplňou práce 

by boli odborné činnosti, ako príprava materiálov v rámci pripomienkového procesu, analýza dostupných dát               

a syntéza podkladov od členských krajov. Každý samosprávny kraj určí zamestnanca, ktorý bude zodpovedný              

za agendu Združenia SK 8 a komunikáciu s dočasnou kanceláriou Združenia SK 8. Vzhľadom na obmedzené kapacity 

kancelárie sa tým významne uľahčí komunikácia voči členským krajom. Určení zamestnanci VÚC budú mať za úlohu 

sumarizovať všetky podklady a zosúlaďovať stanoviská kraja predtým, ako budú odoslané kancelárii Združenia SK 8. 

Určení zamestnanci môžu túto koordinačnú činnosť vykonávať popri iných pracovných úlohách. Najväčšími 

výdavkami na chod Kancelárie budú mzdové náklady a s nimi spojené platby zákonného poistného. Ďalšie výdavky 

budú potrebné na kancelárske vybavenie (do veľkej miery jednorazový charakter: nábytok, počítače, tlačiareň, softvér, 

papier a písacie potreby, atď.) a výdavky súvisiace s činnosťou (cestovné, prenájom priestorov a techniky, 

občerstvenie pri stretnutiach Združenia SK 8 a pod.). Vzhľadom na lokalizáciu dočasnej kancelárie Združenia SK 8   

na TTSK bude administratívnu agendu (pošta, stretnutia) zabezpečovať sekretariát predsedu TTSK. Takisto náklady 

na chod kancelárie (priestory, technické vybavenie, spotrebný materiál) bude poskytovať TTSK. Iba mzdové náklady 

na zamestnancov Kancelárie budú delené medzi členské kraje. Odhadované náklady na personálne zabezpečenie 

dočasnej kancelárie Združenia SK 8 spolu ročne sú vo výške 97 200,00 EUR ročne. Príspevky od samosprávnych 

krajov budú vedené na osobitnom účte, z ktorého sa budú čerpať výdavky na chod kancelárie. Takto sa zabezpečí ich 

transparentné vynakladanie a umožní bezproblémová kontrola. Konkrétne podmienky poskytnutia, čerpania 

a zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov bude riešené samostatnou zmluvou. Predkladateľ upresnil návrh 

uznesenia ako súčasť predmetného materiálu s tým, že sa Z TSK navrhne schváliť združenie finančných prostriedkov 

na personálne zabezpečenie dočasnej kancelárie Združenia SK 8 na základe delenia nákladov rovným dielom             

vo výške 12.150,00 EUR ročne pre každý samosprávny kraj. 

T. Merašický: Sleduje aktivity združenia, bolo pasívne, teraz sa aktivizuje a v záujme väčšej propagácie združenia by 

malo mať aj vlastný web a na ňom informovať o svojich aktivitách. Ďalej sa chce spýtať na dĺžku funkčného obdobia 

predsedu združenia, nakoľko v stanovách je uvedené, že toto trvá 4 roky, ale podľa medializovaných informácii 

súčasný predseda bol zvolený na 2,5 roka.  

T. Baláž: Preverím túto situáciu. 

 

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

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 
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stanovisko  č ís lo  31/2018:  

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

„Združenie finančných prostriedkov za účelom financovania kancelárie Združenia SK 8.“ Komisia legislatívno - 

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

združenie finančných prostriedkov na personálne zabezpečenie dočasnej kancelárie Združenia SK 8 na základe 

delenia nákladov rovným dielom vo výške 12.150,00 EUR ročne pre každý samosprávny kraj. 

 
K bodu 2., 2.7. 

Predmetný materiál uviedol za spracovateľa vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 

Mgr. Tomáš Baláž, ktorý stručne zopakovala dôvody uvedené v dôvodovej správe. Oba návrhy zmlúv súvisia 

s investičnými akciami ŽSR, v rámci ktorých boli vybudované nové stavebné objekty ako vyvolané investície  do 

vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetom zmlúv 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/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – stavebné 

objekty týkajúce sa cesty II/507 a ciest III triedy. 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 jej zverejnením.  

 

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

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  32/2018:  

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

a) „Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 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/h III. 

etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy. 

b) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 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/h 

III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507.“  

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

pís. a) a b) prerokovať a schváliť. 

 

K bodu 2., 2.8. 

Predmetný materiál uviedol hlavný kontrolór TSK Ing. Richard Horváth, ktorý stručne zopakoval údaje uvedené 

v predloženej správe. V kontrolovanom období  od 01.01.2018 do 30.06.2018  bolo na Úrade TSK zaevidovaných 11 

sťažností v Evidencii sťažností (od ST/2018/1 do ST/2018/11), čo je v porovnaní s prvým  polrokom 2017                

(od 1.1.2017 do 30.6.2017), kedy bolo evidovaných 18 sťažností o 7 sťažností menej. Z doručených sťažností              

1 sťažnosť nebola vyhodnotená ako sťažnosť podľa § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  ale 

podanie bolo riešené  ako podnet Odborom dopravy, 2 sťažnosti boli vyhodnotené ako opodstatnené,1 sťažnosť bola 

vyhodnotená ako neopodstatnená, 3 sťažnosti boli odložené v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach (boli riešené ako podnety Odborom školstva a kultúry, Oddelením vnútornej kontroly, petícií                 

a sťažností), 3 sťažnosti boli postúpené  v zmysle § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach príslušným orgánom        

na vybavenie a 1 sťažnosť bola odložená v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (boli riešené ako 

podnety Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci). Z vykonanej kontroly vyplýva, že evidencia aj vybavovanie 

sťažností bolo v súlade s platnými predpismi. Pokiaľ ide o kontrolu vybavovania petícií doručených v hodnotenom 

období, tak všetky prijaté petície sú evidované na Oddelení vnútornej kontroly, petícií a sťažností TSK. Ku kontrole 

prijímania, evidovania a vybavovania petícií bola predložená Evidencia petícií. V kontrolovanom období od 1.1.2018  

do 30.6.2018  boli prijaté 4 petície, čo je oproti I. polroku 2017 o 4 petície viac.  Špecifikácia petícií  doručených       

na  Úrad TSK v období  od 01.01.2018 do 30.6.2018: 1 petícia bola prešetrená a bola vyhodnotená ako 

neopodstatnená – petícií nebolo vyhovené, 1 petícia bola odložená v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve (z dôvodu–kópia zaslaná na vedomie), 1 petícia bola prešetrená–petícii nebolo vyhovené a 1 petícia 

bola prešetrená – petícia bola postúpená. 

M. Ďureje: Podľa jeho názoru petícia ohľadom územného plánu nemala byť prerokovávaná  Z TSK, mala byť 

odstúpená ústrednému orgánu verejnej správy. 

R. Horváth: Túto vec riešili na inom odbore TSK, ktorý ju vyhodnotil tak, ako ju vyhodnotil. Môže sa ešte na vec 

popýtať a informovať. 

 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  
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Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  33/2018:  

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

„Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií  na Úrade  Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.“ 

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

prerokovať a vziať na vedomie. 

 

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 06.09.2018. 

 

 

 

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

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

                 tajomníčka komisie                                                                                                predseda komisie 

 

 

 

Prílohy k zápisnici:  13 

    pozvánka                   zo dňa  27.08.2018  č. TSK/2018/08216-1 

    prezenčná listina       zo dňa  05.09.2018   

    Návrh VZN TSK č. 8/2018 

    Návrh Dodatku č. 2 k ZL NsP Prievidza 

    Návrh Dodatku č. 2 k ZL NsP Považská Bystrica  

    Návrh Dodatku č. 2 k ZL NsP Myjava  

    Návrh na Zmenu rozpočtu TSK ...(2. zmena) 

    Vyhodnotenie plnenia príjmov ... 

    Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK 

    Združenie finančných prostriedkov 

   2x Návrh Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov ... 

   Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií ... 


