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Z á p i s n i c a 
číslo 1/2019 

 
 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

konaného dňa 7.1.2019 v Trenčíne 
 
 

Prítomní: -   9 členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny, 
- zastúpenie TSK: Ing. Briestenský, Ing. Horváth, Mgr. Baláž,                 

Ing. Lamačková, PhDr. Frývaldská,  Mgr. Rezáková, Ing. Nováková  
 

 
P r o g r a m : 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola stanovísk 
 
3. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami.   

 
4.         Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok      

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 
 
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

"Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť    na Gymnáziu 
Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou" v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje. 

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

"Koncepcia rozvoja gramotnosti žiakov a učiteľov Gymnázia M. R. Štefánika Nové 
Mesto nad Váhom" v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

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

"Dosiahni vyššie" v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
 
d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

"Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť    na Gymnáziu 
Dubnica nad Váhom"  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  

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

"RRR- rozumiem, riešim, rozvíjam sa v podmienkach Gymnázia      v Považskej 
Bystrici" v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje.   

 
5.     Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok         

v rámci IROP 2014 - 2020 - "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: 
úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín".   
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6.  Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu "Vytvorenie a 
prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier" v rámci 
Operačného programu Technická pomoc.      

             
7. Rôzne 
 
8. Záver 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK (ďalej len 
„komisia“) otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá v úvode privítala prítomných 
členov komisie a zástupcov TSK, oboznámila ich s programom zasadnutia zároveň 
vyzvala prítomných na predloženie návrhov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto 
z prítomných nemal k programu pripomienky a  tak bol program odhlasovaný 
v navrhovanom znení.  
 
K bodu 2: 
Všetky stanoviská boli Zastupiteľstvom TSK prijaté v znení, ako odporučila komisia. 
 
 
K bodu 3: 
Predsedníčka komisie stručne  oboznámila členov komisie s materiálom „Návrh             
na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ktorí nie sú poslancami“ : poslancovi Z TSK patrí mesačná odmena vo výške 
550,00 EUR, poslancovi Z TSK – predsedovi komisie pri Z TSK patrí odmena vo výške 
600,00 EUR. Poslancovi patrí paušálna náhrada výdavkov, ktoré mu vznikajú v súvislosti 
s výkonom funkcie ( v súlade so zákonom o cestovných náhradách) podľa vzdialenosti 
z miesta trvalého bydliska do sídla TSK. a následne predviedla svoj návrh k materiálu 
znížiť výšku mesačnej odmeny o 100 EUR a túto sumu presunúť do paušálnych náhrad 
nasledovne: od 0 km do 39 km 166,39 EUR mesačne, od 40 km do 59 km 199,58 EUR 
mesačne a nad 60 km 232,78 EUR mesačne. Ing. Horváth poznamenal že výška paušálu 
by sa mala prehodnocovať. Od roku 2006 nebol zmenený. Predsedníčka komisie dala 
hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie s návrhom :9, proti:0, zdržali sa:0.   
Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK schváliť 
s návrhom. 
 
 
K bodu 4: 
Ing. Máčeková odovzdala slovo Ing. Lamačkovej, ktorá predstavila materiál „Návrhy 
projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje“. Gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sú oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný 
príspevok z Operačného programu  Ľudské zdroje. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie 
operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí                 
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách s 
názvom „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ s 
kódom výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. V rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPLZ-
PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pripravuje  
5 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja žiadosti    
o nenávratný finančný príspevok: 
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a) Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou 
b) Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 
c) Gymnázium Púchov 
d) Gymnázium Dubnica nad Váhom 
e) Gymnázium Považská Bystrica 
 
Oprávnenými výdavkami sú bežné aj kapitálové výdavky, minimálna doba realizácie 
projektu je 18 mesiacov, maximálna doba realizácie projektu je 36 mesiacov. Projekty 
budú financované systémom zálohových platieb. Spolufinancovanie projektov sa bude 
dotýkať rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v rokoch 2019 – 2021. 
Podmienkou schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je zabezpečenie 
realizácie a spolufinancovania projektov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na základe Uznesenia zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK, rovnako 
ako preukázanie schopnosti financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
Prítomní členovia komisie nemali otázky k predkladanému materiálu. Predsedníčka 
komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:9., proti:0, zdržali sa:0, 
nehlasoval:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK 
schváliť. 
 

 

K bodu 5: 
Ing. Lamačková oboznámila členov komisie s obsahom materiálu „Návrh projektu           
na schválenie podania žiadosti o nenávratný  finančný príspevok   v rámci IROP 2014 - 
2020 - "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom 
- Trenčín"“. Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom o nenávratný 
finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 21. 12. 2016 otvorenú výzvu 
pre prioritnú os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, investičnú prioritu 1.2 – 
Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových 
dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, 
prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory 
udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a 
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)                
na celkovom počte prepravených osôb s kódom výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15. 
Realizáciou predkladaného projektu sa vytvorí nová cyklodopravná trasa medzi mestami 
Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v celkovej dĺžke 21,2 km. Cyklotrasa sa napája         
na  existujúci úsek cyklotrasy Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v dĺžke 13,4 km. 
Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v Trenčianskom kraji. 
Zároveň sa predpokladá zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. 
Vybudovaná cyklistická komunikácia bude spájať Nové Mesto nad Váhom a priľahlé obce 
s Trenčínom, čím sa prepojí dochádzka  
za prácou do priemyselnej zóny v Novom Meste nad Váhom a do priemyselného parku 
Trenčín - Záblatie.  
Cyklotrasa je prevažne vedená popri Biskupickom kanáli, po obslužnej komunikácii SVP. 
Začiatok úseku je v Novom Meste nad Váhom, ďalej trasa prechádza  
po korune inundačnej hrádze s podjazdom pod mostom cesty č. II/515. Po celej ostatnej 
dĺžke trasa vedie v päte ochrannej hrádze Biskupického kanála,  
pri Trenčianskych Bohuslaviciach prechádza smerovanie na druhú stranu cez most  
a ďalej po opačnej strane kanála cez spomenuté katastrálne územia až  
po katastrálne územie Trenčianske Biskupice. Vodnú elektráreň Opatovce obchádzame 
obslužnou komunikáciou s odklonom od hrádze kanála. 
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Celkové náklady projektu:     4 397 000,00 EUR 
Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%): 4 177 150,00 EUR 
Spolufinancovanie vo výške 5%:       219 850,00 EUR 
 
 
Podmienkou schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je zabezpečenie 
realizácie a spolufinancovania projektov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na základe Uznesenia zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK, rovnako 
ako preukázanie schopnosti financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:9, proti:0, 
zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK 
schváliť. 
 
 
 
K bodu 6:  
Predsedníčka komisie vyzvala Ing. Lamačkovú k uvedeniu materiálu „Návrh                   
na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu "Vytvorenie a prevádzkovanie 
Integrovanej siete informačno-poradenských centier" v rámci Operačného programu 
Technická pomoc“. Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická 
pomoc vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  
pre predmetný špecifický cieľ. Oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy je Úrad vlády 
Slovenskej republiky ako centrálny koordinačný orgán. Trenčiansky samosprávny kraj je 
oprávneným partnerom v zmysle výzvy.  
Dňa 11.7.2016 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením 
projekt s názvom: „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-
poradenských centier 1“ ako pilotný projekt, podporovaný z prostriedkov operačného 
programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020,  
s časom realizácie do 31. 12.2018. Predmetom projektu je prevádzkovanie Integrovanej 
siete informačno-poradenských centier (IS IPC). Informačné poradenské centrá (ďalej len 
IPC) sú lokalizované u partnerov – relevantných vyšších územných celkov. Cieľom IPC je 
efektívny výkon informovania a komunikácie o EŠIF v regióne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania 
včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií.  Úrad vlády SR, 
ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc, zabezpečil plynulé 
pokračovanie financovania nových projektov IPC prostredníctvom operačného programu 
Technická pomoc aj po roku 2018 na základe kladného posúdenia činnosti Integrovanej 
siete informačno-poradenských centier (ďalej len „IS IPC“), ktorá bola vyhodnotená 
najmä na základe Sumárnej správy o činnosti IPC za obdobie od ich zriadenia               
do 30.06.2018, ako aj zhodnotenia výsledkov prieskumu spokojnosti záujemcov o 
informácie o EŠIF. 
IPC vo svojej pokračujúcej činnosti bude verejnosti, žiadateľom a prijímateľom  
k dispozícii 40 hodín týždenne, v rámci ktorých bude naďalej poskytovať osobné, 
telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho bude spravovať databázu záujemcov  
o EŠIF; spolupracovať pri informačných aktivitách, seminároch a školeniach s RO, 
vykonávať prieskumy o EŠIF na území kraja, prípadne vykonávať ďalšie informačné 
aktivity. Činnosť IPC budú zabezpečovať traja zamestnanci TSK a realizácia projektu 
bude prebiehať do 31.12.2021.    
Ing. Máčeková požiadala o zaslanie informatívnej správy o činnosti IPC za rok 2018. 
Prítomní členovia komisie nemali otázky k predkladanému materiálu. Predsedníčka 
komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:9, proti:0, zdržali sa:0. 
Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK schváliť. 
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K bodu 7: 
V rámci bodu Rôzne PhDr. Škultéty sa informoval o aktuálnom stave projektu „Kultúrno-  
kreatívne centrum“. Ing. Lamačková poznamenala, že Ministerstvo kultúry SR zatiaľ 
nevyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí. V decembri 2018 sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie SK8 na Trnavskom samosprávnom kraji, kde zástupcovia jednotlivých 
samosprávnych krajov upozornili na skutočnosť, že v prípade, ak Ministerstvo kultúry SR 
nevyhlási výzvu na predkladanie žiadostí v januári 2019, nebudú za zapájať do výzvy.  
Ing. Máčeková sa dopytovala na stav projektu „DI Adamovské Kochanovce“.                
Ing. Lamačková podotkla, že materiál sa nepredkladal na januárové zasadnutie 
Zastupiteľstva TSK. Aktuálne prebieha výber stavebných pozemkov na základe 
predpísaných kritérií. 
PhDr. Frývaldská, riaditeľka KOCR, informovala členov komisie  o plánovaných aktivitách 
KOCR v roku 2019 a prezentovala nové informačné materiály. Zároveň uviedla, že 
Informatívna správa o činnosti KOCR za rok 2018 bude k dispozícii v máji 2019. 
 
 
K bodu 8: 
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie, ktorá poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a konštruktívne prerokovanie jednotlivých pracovných materiálov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Zuzana Máčeková, v.r. 

                    predsedníčka 
              Komisie regionálneho rozvoja    

               a cestovného ruchu 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 17.1.2019  
Zapísala: Ing. Šarlota Nováková, tajomníčka komisie RRaCR 


