
 

 

Zápisnica  č. 13 
 

z  13. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej  pri  Zastupiteľstve  Trenčianskeho  samosprávneho kraja  

uskutočneného  dňa  06. novembra 2019  v  sídle  TSK v čase od 13,30 hod. do 14,00  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  25.11.2019: 

2.1.      

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018 v znení 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 

2.2.     

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019  

Participatívny –  komunitný rozpočet. 

      Predkladá: Ing. Renata Ozimová -  vedúca Odboru finančného  

      2.3.   

a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022. 

Predkladá: Ing. Renata Ozimová -  vedúca Odboru finančného 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 –   

2022. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

    2.4.   

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

   Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru regionálneho rozvoja  

      2.5.    

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

     Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult. 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto 

nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín,      

so sídlom   Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

3.     Rôzne     

4.     Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

R o k o v a n i e : 

K  bodu  1.: 

V poradí 13. rokovanie komisie otvoril podpredseda komisie JUDr. Vladimír Fraňo za ospravedlneného 

neprítomného predsedu komisie Tomáša Merašického, ktorý privítal na dnešnom rokovaní prítomných členov 

komisie a  prítomných vedúcich zamestnancov Úradu TSK. Z dnešného rokovania sa vopred ospravedlnili  okrem 

predsedu komisie aj  Bc. T. Vaňo z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Prítomní členovia komisie nemali 

pripomienky ani návrhy na ďalšie doplnenie programu navrhnutého v pozvánke a tento jednohlasne schválili.  

 

K bodu  2.,  2.1.   
Predmetný materiál uviedla Ing. Dniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry, ktorá stručne zopakovala 

najdôležitejšie skutočnosti  uvedené v dôvodovej  správe aj z dôvodu, že väčšina členov komisie sa s predkladaným 

materálom už oboznámila počas zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri Z TSK, ktorej sú tiež členmi.                    

Od 01.01.2020 sa zvýšia v priemere o 10% tarifné platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

V nadväznosti na tieto skutočnosti dochádza k úprave výšky príspevkov poskytnutých subjektom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (Príloha č. 1) a výšky dotácií poskytnutých cirkevným zriaďovateľom 

a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení (Príloha č. 2). 

Zároveň vznikla potreba upraviť prehľad o poskytnutých službách v školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie za príslušný štvrťrok 2019 (Príloha č. 8) a takisto sa upravuje v textovej časti v článku 4 bod 6. v zmysle 

záverov z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vykonanej v priestoroch 
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zariadenia školského stravovania pri Strednej športovej škole v Trenčíne. Finančné nároky vyplývajúce 

z predkladaného návrhu sú zohľadnené v návrhu rozpočtu TSK  na roky 2020-2022. Predkladateľka súčasne navrhla 

dve formálne úpravy : v celom materiáli upraviť názov materiálu na: Návrh na schválenie Všeobecne záväzného 

nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 

10/2018 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. Taktiež v Prílohe č. 2 pri zariadeniach školského stravovania – doplnkové 

jedlo je potrebné upraviť výšku dotácie na 0,36 z dôvodu potreby správneho zaokrúhlenia, aby bol dodržaný zákonom 

daný základ 88%.  

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 číslo 89/2019: 

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

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018 v znení 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 s pozmeňujúcimi návrhmi:  

a) v celom materiáli upraviť názov materiálu na: Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 

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. 

b) v Prílohe č. 2 pri zariadeniach školského stravovania – doplnkové jedlo upraviť výšku dotácie na 0,36“.  

  

K bodu  2.,  2.2.   
Predmetný materiál uviedla Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného, ktorá z rozsiahleho materiálu poukázala  

na najpodstatnejšie údaje tiež z dôvodu, že členovia komisie sa už s materiálom oboznámili počas rokovaní iných 

komisií ako aj na pracovnom stretnutí pred rokovaním komisií. Požiadavka vznikla na základe výsledkov Rady 

predsedov komisií. Predkladané VZN sa vzťahuje na  obce a mestá na území TSK v rámci účasti na financovaní 

spoločných úloh v záujme všestranného rozvoja územia Trenčianskeho kraja, právnické subjekty alebo fyzické osoby 

– podnikateľov, so sídlom alebo trvalým pobytom na území TSK, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, 

alebo poskytujú služby obyvateľom na území TSK. TSK má záujem podporiť zmysluplné projekty, ktoré budú slúžiť 

občanom na dlhšie obdobie. VZN upravuje zloženie Rady pre PaKR. Rada bude vykonávať činnosti súvisiace s PaKR 

vrátane posudzovania, prerokovávania a hodnotenia predložených projektov. Bude zložená z 2 zamestnancov  TSK 

z odboru investičného a z mediálneho odboru, 2 externých hodnotiteľov a jedného poslanca za príslušný okres. 

Finančné prostriedky bude možné čerpať z PaKR formou grantu  a budú určené na neinvestičné projekty, t.j.              

na úhradu bežných výdavkov. Navrhovateľ môže podať v kalendárnom roku maximálne dva projekty. Významnou 

zmenou, ktorá sa zavádza prostredníctvom predkladaného VZN je forma hlasovania. Hlasovanie bude možné 

prostredníctvom SMS hlasovania, pričom minimálny počet hlasov vo verejnom hlasovaní musí byť 150 pre daný 

projekt.  Pre podporu projektov budú môcť hlasovať občania SMS správou, pričom všetky náklady bude znášať 

poskytovateľ grantu, t.j. TSK. Druhou významnou zmenou je počet osôb, ktoré vyjadrujú písomný súhlas s podporou 

predkladaného projektu. Z pôvodných 15 osôb sa počet zvyšuje na 30. Tento písomný súhlas bude i naďalej súčasťou 

návrhu projektu.  

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 číslo 90/2019: 

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

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny 

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

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu  2.,  2.3.   
Predmetný materiál uviedla Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného, ktorá z rozsiahleho materiálu poukázala  

len na najpodstatnejšie údaje tiež z dôvodu, že členovia komisie sa už s materiálom oboznámili počas rokovaní iných 

komisií ako aj na pracovnom stretnutí pred rokovaním komisií. Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sú pre rozpočtový rok 2020 plánované v objeme 216 483 666 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 

169 950 399 eur a kapitálové príjmy v objeme 46 533 267 eur. V príjmovej časti bežného rozpočtu je premietnutý 
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predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2020 rozhodujúcim zdrojom financovania 

potrieb regiónu. Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 

v celkovom objeme takmer 219 028 tis. eur zohľadňuje prirodzene zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre 

rozpočtový rok 2020 dosahuje o 25 723 tis. eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom, z toho objem bežných výdavkov 148 812 tis. eur predstavuje medziročný nárast o takmer 

18 522 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 70 216 tis. eur medziročný nárast o takmer 7 200 tis. eur. 

Hlavný kontrolór TSK tiež zopakoval najpodstatnejšie údaje z jeho správy k predkladanému materiálu. Navrhnutý 

rozpočet hodnotí ako vysoko ambiciózny, má solídne nárasty vo všetkých položkách – tak v príjmových ako aj 

výdavkových. Poukazuje aj na možné riziká, a to: 

- rozpočtované kapitálové príjmy – granty a transfery v sume 45 582 267 € sú stále v polohe nepredvídateľných 

komplikácií vzhľadom ku možnostiam a skúsenostiam refinančnej politiky zodpovedných ministerstiev, čoho 

dôkazom je aj minuloročný rozpočet a očakávaná skutočnosť 2019 

- rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 70 216 318 € predstavujú svojou výškou ťažko možné   dočerpanie   

tejto   sumy,   berúc do   úvahy    celú   prípravu   investičných  akcií a tiež postupy zákona o verejnom 

obstarávaní   

- určité, ani nie tak riziko, ako skôr potreba zníženia je položka dotácií pre SAD v sume 23 500 000 €,   ktorá   má  

narastajúci charakter pri rovnakom počte objednávaných km. Na túto oblasť poukazuje už viac rokov, ale 

samotný kraj je síce odkázaný na úpravu štátnej  metodiky  v  legislatíve  prímestskej  dopravy,  ale   tiež   bude    

musieť   uplatniť vo zvýšenej miere svoje kompetencie v oblasti EON.  

- keďže predložený návrh rozpočtu neobsahuje možné vlastné zdroje príspevkových organizácií na oblasť 

kapitálových potrieb týchto organizácií, vytvára sa tu určitá rezerva v celkových zdrojoch vykrývania 

kapitálových potrieb tohto rozpočtu, nakoľko podľa platnej   legislatívy   sú takéto organizácie povinné 

prednostne používať vlastné zdroje na krytie svojich kapitálových potrieb. 

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  91/2019:  

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

a) „Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022.“ 

b) „Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 –  

2022.“ 

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

a) „Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022“ prerokovať a schváliť s tým,           

že príjmy a výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné.   

b) „Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 – 

2022“ prerokovať a vziať na vedomie. 

 
K bodu 2., 2.4. 

Predmetný materiál uviedla za odbor regionálneho rozvoja Ing. Martina Lamačková,  ktorá stručne zopakovala 

dôvody uvedené v dôvodovej správe.  Zásobník reaguje na to, čo sa podarilo , resp. nepodarilo urobiť, čo treba ešte 

dokončiť v ďalších rokoch. Všetky riadne zrealizované projekty zostávajú v zásobníku, žiaden sa nevyraďuje.           

Zo zásobníka sa vyraďuje projekt Kultúrno-kreatívneho centra v Trenčíne, kde sa nepodarilo splniť podmienky. 

Dochádza k časovému posunu a to z dôvodu dlho trvajúceho verejného obstarávania ako aj z dôvodu dlhotrvajúcich 

kontrol zo strany riadiaceho orgánu. 

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  92/2019:  

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.,  2.5.   
Predmetný materiál uviedla Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry, ktorá stručne zopakovala 

najdôležitejšie skutočnosti  uvedené v dôvodovej  správe. Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto   

nad Váhom, požiadalo zriaďovateľa  o doplnenie podnikateľskej činnosti do svojej zriaďovacej listiny a to o ďalšiu 

podnikateľskú činnosť stravovanie závodné a účelové. Taktiež Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín              

o doplnenie podnikateľskej činnosti o prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu         

a rekondíciu.  Svoju žiadosť organizácia odôvodnila tým, že športoviská v jej prevádzke vyžadujú stále náklady         

na prevádzku, údržbu a opravy, a preto je nevyhnutné ich využívať aj v čase mimo vyučovacieho procesu                 

pre voľnočasové aktivity športových klubov a inštitúcií, čím organizácia môže získať čiastočné finančné prostriedky 

na pokrytie prevádzky športovísk, aby sa naplnil význam ich určenia, pre ktoré boli zriadené. Podstatou športovej 

školy je práve rozvoj a podpora športujúcej mládeže, čo umožňujú športoviská, ktoré organizácia prevádzkuje. Ďalším 
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dôvodom je skutočnosť, že budova na Kožušníckej ulici v Trenčíne zmenila vlastníka a dňom 28.05.2019 prešla 

protokolárne do správy organizácie, čím vznikli ďalšie finančné náklady spojené s údržbou budovy, revíziami, 

opravami a nákladmi na energie, ktoré sú hradené z normatívnych finančných prostriedkov, čo je nedostačujúce         

na prevádzku všetkých súčastí organizácie vrátane jej športovísk.   

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 číslo 93/2019: 

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

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

a)  Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto     

nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín,              

so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.“  

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto      

nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín,             

so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.“  

prerokovať a schváliť. 

 
K bodu  3.: 

V rámci tohto bodu sa členovia komisie dohodli, že pred zasadnutím Z TSK dňa 25.11.2019 sa dohodnú na ďalšom 

spoločnom postupe a to v záujme skrátiť časový posun medzi zasadnutiami  tejto komisie a Komisie školstva 

a kultúry pri Z TSK,  nakoľko väčšina z nich je tiež jej členom a obe komisie zasadajú v ten istý deň.   

 

K bodu 4.: 

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

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

 

Zápisnica bola vypracovaná dňa 07.11.2019 

 

 

 

 

 

 

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

  Mgr. Mária Čongradyová  v.r.                                                                            JUDr. Vladimír Fraňo v.r. 

tajomníčka komisie                                                                                          podpredseda komisie 

 

 

Prílohy k zápisnici:  9 

 pozvánka                    zo dňa  31.10.2019  č. TSK/2019/00059-6 

 prezenčná listina        zo dňa  06.11.2019 

 návrh VZN TSK č. 22/2019 

 návrh VZN TSK č. 23/2019 

 návrh Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 

 Stanovisko HK TSK k návrhu rozpočtu TSK na roky 2020-2021 

 Aktualizovaný Zásobník projektových zámerov TSK na roky 2014-2020  

 Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom 

 Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej športovej školy, Trenčín     


