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Z Á P I S N I C A    č. 7/2019 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa                  

04. novembra 2019 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A,    

  911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť  č. 524 

 

Účasť členov na zasadnutí KSPZ podľa prezenčnej listiny. 

Prítomní členovia KSPZ: 10 
Neprítomní členovia KSPZ:  1  - PhDr. Porubcová 

Prizvaní: 10 
 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. 

3. Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta v nemocniciach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

4. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy príspevkovej organizácie 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

5. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku – Gymnázium I. 

Bellu, Handlová z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods.1 bod 1.2 

Zásad hospodárenia s majetkom TSK 

7. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov TSK na obdobie 2014 – 2020. 

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

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Podpora AAL 

v podmienkach TSK“. 

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

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022. 

10. Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci. 

11. Rôzne. 

12. Záver 

  

 

K bodu 1) 

 

Zasadnutie KSPZ viedla predsedníčka komisie Mgr. Eva Bočincová, ktorá privítala všetkých 

prítomných a následne požiadala členov komisie o odsúhlasenie programu rokovania. 

Informovala prítomných členov komisie,  že z dôvodu konania porady vedenia TSK o 15,00h 

bude potrebné urýchliť prerokovanie predkladaných materiálov.  

 

Hlasovanie: jednohlasne za návrh 

 

K bodu 2) 

 

Predsedníčka komisie pre krátkosť času vyzvala prítomných členov komisie aby v prípade 

záujmu kládli otázky riaditeľom NsP v ZP TSK týkajúce sa materiálu, ktorý je v komisii 

predkladaný. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, členovia komisie prijali nasledovné 

stanovisko. 
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Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 2/7 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK 

 

v z i a ť   n a   v e d o m i e 

 
Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 3) 

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.  - Uviedol predkladaný materiál, pričom zdôraznil, že dotazník 

spokojnosti pacienta je jedným z nástrojov hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti. TSK 

ako zriaďovateľ troch nemocníc má záujem zistiť, ako vnímajú kvalitu zdravotnej 

starostlivosti samotní pacienti, hospitalizovaní v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

samosprávneho kraja, či sa kvalita pod vplyvom napr. investícií zlepšuje, či to pacienti 

oceňujú a pozitívne vnímajú, aké majú skúsenosti s prístupom zdravotníckeho personálu 

a pod.  

V súčasnom období nemocnice v ZP TSK sledujú spokojnosť pacientov 

prostredníctvom vlastných dotazníkov, ktoré sú v jednotlivých nemocniciach odlišné. Snahou 

TSK je zjednotiť tieto dotazníky spokojnosti a zaviesť od 1. 1. 2020 vo všetkých troch 

nemocniciach rovnaký dotazník spokojnosti pacienta. Návrh jednotného dotazníka 

spokojnosti pacienta vypracovala Pracovná skupina pre zdravotníctvo. Návrh dotazníka bol 

prerokovaný s vedením a vedúcimi zamestnancami všetkých troch nemocníc 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a následne bola zahájená pilotná fáza testovania dotazníka.  

Uskutočnila sa vo všetkých troch nemocniciach na väčšine lôžkových oddelení okrem 

oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a detského oddelenia a bola zameraná na 

overenie vhodnosti použitia dotazníka ako celku, ako aj jednotlivých otázok, zrozumiteľnosti 

otázok pacientom. Návrh dotazníka a výsledky pilotného testovania boli prezentované na 

rokovaní Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve TSK dňa 2. 9. 2019, 

Rade predsedov komisií dňa 9. 9. 2019 a podrobne prerokované aj s pripomienkovaním na 

rokovaní Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo dňa 18. 9. 2019.  

Predložený návrh dotazníka pozostáva z nasledovných oblastí sledovania: 

Demografická časť, Sociálno-ekonomická časť, Anamnestická časť, Prednemocničná časť, 

Nemocničná časť, Kvalita života, Pripomienky. Dotazník môže vyplniť sám pacient, 

príbuzný, alebo priateľ pacienta, prípadne zdravotnícky pracovník spolu s pacientom na 

požiadanie pacienta.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 3/7 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

I. s ch v á l i ť 

 

zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta v nemocniciach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne od 1. januára 2020.  

 

II. u l o ž i ť 
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riaditeľom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

zaviesť dotazník spokojnosti pacienta v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne od 1. januára 2020. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu  4) 

 

Mgr. Tomáš Baláž – V tomto bode rokovania komisie sa navrhuje zveriť nehnuteľný 

majetok TSK, ktorý súvisí s realizáciou diela s názvom „Rekonštrukcia monobloku                  

a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)  “ do správy NsP Prievidza so  sídlom 

v Bojniciach. Dôvodom je možnosť nemocnice uzatvárať na predmetnú stavbu servisné 

zmluvy a spravovať zverený majetok. Pri hodnote nad 700 000 Eur musí o zverení do správy 

rozhodnúť Zastupiteľstvo TSK. Z uvedeného dôvodu predkladáme materiál na prerokovanie   

v komisii a následne v Zastupiteľstve TSK.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 4/7 2019: 

  

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s ch v á l i ť 

 
zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 

- dlhodobý hmotný majetok - navýšenie hodnoty majetku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, čo predstavuje cenu technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v správe organizácie vykonané po zrealizovaní diela na investičnú akciu pod názvom: 

inv.č. 021-307 ,,Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné 

sály)“ v obstarávacej cene 10 128 701,94 eur. 

 

do správy príspevkovej organizácie: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v 

Bojniciach, IČO: 17335795 dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK do 

správy správcu. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 5) 

 

Mgr. Tomáš Baláž – Dňa 04.10.2019 bola TSK doručená žiadosť spoločnosti BCF 

ENERGY s.r.o. o odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku, ktorý bol od roku 2015 

celkovo päť krát neúspešne ponúkaný na odpredaj prostredníctvom obchodnej verejnej 

súťaže. Jedná sa o budovu gymnázia I. Bellu v Handlovej. Žiadateľ chce v nadobudnutých 

nehnuteľnostiach zrealizovať rozsiahlu rekonštrukciu za účelom zriadenia domova sociálnych 

služieb pre seniorov. Vzhľadom na účel nadobudnutia, kúpna cena predstavuje 50 % 

všeobecnej hodnoty určenej Znaleckým posudkom, ktorý vypracovala znalkyňa v odbore 

stavebníctvo – Ing. Anna Žiaková. Kupujúci po rekonštrukcii bude budovu používať na 

poskytovanie sociálnych služieb. Taktiež sa zaviaže, že po dobu 10 rokov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva uzatvorenej na základe tohto 

uznesenia, nepredá alebo inak nescudzí nadobudnutý majetok. V prípade, ak kupujúci bude 

využívať nadobudnutý majetok v rozpore s týmto uznesením, alebo ak sa rozhodne majetok 

nadobudnutý na základe tohto uznesenia predať alebo inak scudziť pred uplynutím vyššie 
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uvedenej lehoty je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 231 000 Eur 

(slovom: dvestotridsaťjeden tisíc eur). 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme TSK na lepšom využití nehnuteľného majetku, ktorý 

je pre TSK dlhodobo prebytočný a opätovne neúspešne ponúkaný na odpredaj obchodnou 

verejnou súťažou. Kupujúci bude v nadobudnutom nehnuteľnom majetku poskytovať sociálne 

služby. 

 

MUDr. Ladislav Procházka – Požiadal o informáciu, aký konkrétny druh sociálnej služby 

bude v predmetnej budove poskytovaný, nakoľko má neoverené informácie, že by tam mala 

byť poskytovaná sociálna služba pre drogovo závislých občanov.  

 

Mgr. Tomáš Baláž – Podľa dostupných informácií by tam mala byť poskytovaná sociálna 

služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.  

 

Ing. Richard Horváth – Poznamenal, že vidí problém v skutočnosti, že sa jedná 

o podnikateľský subjekt. Je potrebné ešte preveriť, či môžeme uvedený majetok predať 

podnikateľskému subjektu.  

 

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – Podotkol, že by bolo vhodné zakotviť do zmluvy 

zaviazanie poskytovania sociálnej služby na konkrétne obdobie. Rekonštrukcia môže 

trvať aj niekoľko rokov a nie je definované, aké obdobie by mala byť poskytovaná 

sociálna služba.  

 

Mgr. Tomáš Baláž – Súhlasil s doplnením materiálu a jeho preformulovaním. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 5/7 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

I.   z r u š i ť 

 

uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 225/2015 zo dňa 26.01.2015 

v časti 2. a 3. 

 
II. u r č i ť 

 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa  v okrese Prievidza, v obci Handlová, v k.ú. 

Handlová, zapísaného na LV č. 2769, v časti A: majetková podstata 

Parcely registra „C“: 

- pozemok CKN parc. č 3961/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3657 m
2 

-   pozemok CKN parc. č 3961/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1663 m
2
 

-   pozemok CKN parc. č 3961/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1246 m
2 

-   pozemok CKN parc. č 3961/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m
2 

- pozemok CKN parc. č.3962 - ostatné plochy o výmere 1085 m
2
, 

- pozemok CKN parc. č. 3963 - ostatné plochy o výmere 346 m
2
, 

- pozemok CKN parc. č. 3964 - ostatné plochy o výmere 1173 m
2
, 

- pozemok CKN parc. č. 3965/2- záhrady o výmere 511 m
2 

Stavby: 

- škola, súpis. číslo 1157, postavená na parcele CKN parc. č. 3961/6 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1246 m
2 
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- dielne, súp. č. 1367, postavené na parcele CKN parc. č. 3961/7 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 185 m
2 

- vonkajšie úpravy (kanalizácia, prípojka plynu, oporné múry, spevnené plochy betónové a 

asfaltové), 

- oplotenia (oplotenie školy, ihriska) 

 

v prospech BCF ENERGY s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, 

IČO:51966255 v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 231000,- eur (slovom: 

dvestotridsaťjeden tisíc eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme TSK na lepšom využití nehnuteľného majetku, ktorý je pre 

TSK dlhodobo prebytočný a opätovne neúspešne ponúkaný na odpredaj obchodnou verejnou 

súťažou. Kupujúci zriadi v nadobudnutom nehnuteľnom majetku domov sociálnych služieb 

pre seniorov, čím vo verejnom záujme prispeje  k zvýšeniu kapacít a rozsahu poskytovania 

sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

 

III.   s ch v á l i ť    

odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa  v okrese Prievidza, v obci Handlová, v k.ú. 

Handlová, zapísaného na LV č. 2769, v časti A: majetková podstata 

 

Parcely registra „C“: 

- pozemok CKN parc. č 3961/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3657 m
2 

-   pozemok CKN parc. č 3961/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1663 m
2
 

-   pozemok CKN parc. č 3961/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1246 m
2 

-   pozemok CKN parc. č 3961/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m
2 

- pozemok CKN parc. č.3962 - ostatné plochy o výmere 1085 m
2
, 

- pozemok CKN parc. č. 3963 - ostatné plochy o výmere 346 m
2
, 

- pozemok CKN parc. č. 3964 - ostatné plochy o výmere 1173 m
2
, 

- pozemok CKN parc. č. 3965/2- záhrady o výmere 511 m
2 

Stavby: 

- škola, súpis. číslo 1157, postavená na parcele CKN parc. č. 3961/6 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1246 m
2 

- dielne, súp. č. 1367, postavené na parcele CKN parc. č. 3961/7 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 185 m
2 

- vonkajšie úpravy (kanalizácia, prípojka plynu, oporné múry, spevnené plochy betónové a 

asfaltové), 

- oplotenia (oplotenie školy, ihriska) 

 

v prospech BCF ENERGY s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, 

IČO:51966255 v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 231000,- eur (slovom: 

dvestotridsaťjeden tisíc eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme TSK na lepšom využití nehnuteľného majetku, ktorý je pre 

TSK dlhodobo prebytočný a opätovne neúspešne ponúkaný na odpredaj obchodnou verejnou 

súťažou. Kupujúci zriadi v nadobudnutom nehnuteľnom majetku domov sociálnych služieb 

pre seniorov, čím vo verejnom záujme prispeje  k zvýšeniu kapacít a rozsahu poskytovania 

sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 
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Kupujúci sa zaväzuje, že po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o prevode vlastníckeho práva uzatvorenej na základe tohto uznesenia bude nadobudnutý 

majetok využívať výlučne za účelom poskytovania sociálnych služieb. 

 

Kupujúci sa zaväzuje, že po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o prevode vlastníckeho práva uzatvorenej na základe tohto uznesenia, nepredá alebo inak 

nescudzí majetok nadobudnutý na základe tohto uznesenia a zmluvy o prevode vlastníckeho 

práva uzatvorenej na základe tohto uznesenia. 

 

V prípade, ak kupujúci bude využívať nadobudnutý majetok v rozpore s týmto uznesením 

alebo ak sa rozhodne majetok nadobudnutý na základe tohto uznesenia predať alebo inak 

scudziť pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 231 000 eur (slovom: dvestotridsaťjeden tisíc eur). 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 6) 

 

Mgr. Tomáš Baláž – Predniesol nasledovné požiadavky subjektov o odpustenie pohľadávok: 

A. NsP Považská Bystrica - nevymožiteľné pohľadávky dlhodobo evidované v  jej 

účtovníctve:  

 Pohľadávky spolu vo výške 41 595,07 Eur voči dlžníkovi  ZDRAVIE, a.s., vznikli 

koncom roka 2001 a  2002 z  dôvodu nezaplatenia faktúr za poskytnuté zdravotnícke 

služby, práce a výkony ako aj nezaplatených úrokov z omeškania s tým súvisiacich. 

Dňom 23.10.2008 bola obchodná spoločnosť ZDRAVIE, a.s. v konkurze, ex offo 

vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Trenčín. Podľa  § 68 ods. 1 

Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. 

 Pohľadávky spolu vo výške 66 089,45 Eur voči dlžníkovi  Dôvera zdravotná poisťovňa, 

a.s., ktorá vznikla transformáciou Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo. Pohľadávky 

vznikli z neuhradených penalizačných faktúr za oneskorené platby od Chemickej 

zdravotnej poisťovne Apollo. Penalizačné faktúry boli vystavené v rokoch 1998 a 2001. 

NsP podala ešte v roku 2002 žiadosť na MZ SR o udelenie súhlasu k trvalému upusteniu 

od vymáhania pohľadávok. Žiadosť nebola do konca roka 2002 vybavená, pričom NsP 

bola k 1.1.2003 delimitovaná na TSK. Vedenie NsP rokovalo so ZP Apollo, pobočka 

Púchov o vysporiadaní vzniknutých pohľadávok. Záver zasadnutia bol nesúhlas 

s odpustením pohľadávok a dať návrh na splátkový kalendár. Postupom času došlo 

nedoriešením veci k premlčaniu pohľadávok a tým aj k vzniku ich nevymožiteľnosti.  

 Pohľadávka vo výške 144 373,41 Eur voči dlžníkovi VŠZP, a.s. vznikla v roku 2004 

a predstavuje realizované výkony nad rámec dohodnutej zmluvnej ceny. Faktúra za tieto 

výkony bola vystavená v januári 2005 a zo strany VšZP, a.s. nebola akceptovaná, bola 

vrátená s tým, že najskôr musí byť podpísaná Dohoda o urovnaní. V marci 2005 bola 

podpísaná Dohoda o urovnaní a bola vystavená faktúra na VšZP, a.s.. Zdravotná 

poisťovňa 30.06.2005 opäť vrátila faktúru. Od 7. mesiaca 2005 neboli nájdené, resp. 

zachované žiadne iné záznamy k predmetnej veci. VšZP, a.s. ani neeviduje tento záväzok 

voči NsP. NsP si pohľadávku neuplatnila súdnou cestou a táto je premlčaná. 

 Pohľadávky spolu vo výške 489 512,56 Eur voči dlžníkovi  VERITEĽ, a.s. v likvidácii, 

sú v účtovníctve NsP vedené ako jedna samostatná pohľadávka, ktoré vznikli v rokoch 

2002-2003, v období delimitácie zdravotníckych zariadení zo štátu na VUC a súbežnej 

realizácie oddĺženia zdravotníckych zariadení prostredníctvom spoločnosti VERITEĽ, 

a.s.. Príčinou vzniku pohľadávok bol spôsob ako aj realizácia vyrovnania záväzkov 

vzniknutých do 31.12.2002 a ich prevzatie z prechodu do majetku TSK. Písomný doklad 
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k zúčtovaniu uhradených záväzkov ako pohľadávku voči spoločnosti VERITEĽ, a.s. 

neexistuje. Rokovania so spoločnosťou VERITEĽ, a.s. boli neúspešné, pohľadávky 

spoločnosť odmietla zaplatiť, ale zo strany NsP už neboli stornované. Dňom 08.07.2006 

bola spoločnosť VERITEĽ, a.s. v likvidácii, vymazaná z obchodného registra Okresného 

súdu Bratislava I z dôvodu dobrovoľného výmazu po skončení likvidácie.  

 Pohľadávky spolu vo výške   8 033,59 Eur voči tomu istému dlžníkovi Uherek Jozef, 

obchodné meno Jozef  Uherek UDOS  SLOVAKIA  TRANSPORT vznikli v rokoch 2000 

- 2002 z dôvodu nezaplatenia úhrad za užívanie a služby na základe zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov. Pohľadávky boli uplatnené súdnou cestou a priznané 

právoplatným súdnymi rozhodnutiami. Nakoľko si dlžník riadne a včas nesplnil svoju 

povinnosť, NsP podala návrh na výkon rozhodnutia - exekúciu. Uznesením Okresného 

súdu Považská Bystrica zo dňa 29.09.2008 v exekučnom konaní  súd na základe návrhu 

súdneho exekútora exekúciu zastavil s odôvodnením, že povinný je nemajetný a  

pohľadávka je nevymožiteľná    

B. Stredná odborná škola, Dubnica nad Váhom - nevymožiteľné pohľadávky dlhodobo 

evidované vo  svojom účtovníctve: 

 Pohľadávky spolu vo výške   25 217,55 Eur voči dlžníkovi SOLUS, s.r.o., vznikli 

neuhradením nedoplatku vyúčtovania za obdobie rokov 2005 - 2007   a za  neuhradenie 

faktúr v rokoch 2013-2014 na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov. Dňom 

23.05.2014 bola obchodná spoločnosť SOLUS, s.r.o. „v likvidácii“, ex offo vymazaná 

z obchodného registra Okresného súdu Trenčín.  

 Pohľadávky spolu vo výške   12 590,25 Eur voči dlžníkovi Nadácia   na podporu a rozvoj 

vysokoškolského štúdia v regióne Dubnica nad Váhom   v likvidácii, vznikli za obdobie 

rokov 2001 - 2004   neuhradením faktúr vystavených  na základe zmluvy o nájme 

nebytových priestorov. Nadácia bola dňom 1.1.2003  zrušená s likvidáciou a jej štatutárny 

orgán – správca bol povinný vykonať likvidáciu nadácie.  

C. Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie - odpísanie nevymožiteľnej 

pohľadávky dlhodobo evidovanej v jeho účtovníctve vo výške celkom 3.761,18 Eur voči 

dlžníkovi  Marte Kopetkovej, ktorá vznikla v období od 07/2014 do 09/2018 z dôvodu 

neuhradenia sociálnych služieb. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 6/7 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK 

 

upustenie od vymáhania týchto pohľadávok Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, 

Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00610411: 

1. Pohľadávky spolu vo výške 41 595,07 eur voči tomu istému dlžníkovi:  ZDRAVIE, a.s. v 

konkurze, Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov, IČO: 31643566, ktoré vznikli 

koncom roka 2001 a  začiatkom roka 2002 z  dôvodu nezaplatenia faktúr   za poskytnuté 

zdravotnícke služby, práce a výkony ako aj nezaplatených úrokov z omeškania s tým 

súvisiacich. 

2. Pohľadávky spolu vo výške 66 089,45 eur voči tomu istému dlžníkovi:  Dôvera zdravotná 

poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35942436, ktoré vznikli 

z neuhradených penalizačných faktúr za oneskorené platby  od Chemickej zdravotnej 

poisťovne Apollo v celkovej výške 12 007 028,60 Sk (398 560,33 eur). 

3. Pohľadávka vo výške 144 373,41 eur voči dlžníkovi:  Všeobecná zdravotná poisťovňa, 

a.s., Mamateyova 17, 850 02 Bratislava, IČO 35937874, ktorá vznikla v roku 2004 

a predstavuje reaizované výkony nad rámec dohodnutej zmluvnej ceny. Faktúra za tieto 

výkony bola vystavená v januári 2005. 
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4. Pohľadávky spolu vo výške 489 512,56 eur voči tomu istému dlžníkovi:  VERITEĽ, a.s. 

v likvidácii, Štefanovičova 5, 811 06 Bratislava, IČO 35859881, ktoré vznikli v rokoch 

2002-2003 a sú vedené v účtovníctve NsP ako jedna samostatná pohľadávka. 

5. Pohľadávky spolu vo výške   8 033,59 eur voči tomu istému dlžníkovi, obchodné meno: 

Jozef Uherek UDOS SLOVAKIA TRANSPORT, IČO 17902797, ktoré vznikli v rokoch 

2000 - 2002 z dôvodu nezaplatenia úhrad za užívanie a služby na základe zmluvy 

o prenájme nebytových priestorov.  

 

B. 

upustenie od vymáhania týchto pohľadávok Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, 

018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393: 

1. Pohľadávky spolu vo výške   25 217,55 eur voči tomu istému  dlžníkovi SOLUS, s.r.o., 

Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36305910, ktoré vznikli 

neuhradením nedoplatku vyúčtovania za obdobie rokov 2005 - 2007   a za  neuhradenie 

faktúr v rokoch 2013-2014 na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

2. Pohľadávky spolu vo výške   12 590,25 eur voči tomu istému  dlžníkovi Nadácia na 

podporu a rozvoj vysokoškolského štúdia v regióne Dubnica nad Váhom   v likvidácii, 

Dukelská štvrť, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 31936768 (ďalej len „nadácia“), ktoré 

vznikli za obdobie rokov 2001 - 2004   neuhradením faktúr vystavených  na základe 

zmluvy o nájme nebytových priestorov.  

 

C.  

upustenie od vymáhania pohľadávky Domova sociálnych služieb – Zemianske Podhradie, 

913 07 Zemianske Podhradie č. 4, IČO: 00351725 vo výške celkom 3 761,18 eur voči 

dlžníkovi  Marte Kopetkovej, ktorá vznikla v období od 07/2014 do 09/2018 z dôvodu 

neuhradenia poskytovaných sociálnych služieb.  
 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 7) 

 

Ing. Martina Lamačková – Zásobník projektových zámerov TSK je pripravený pre 

programové obdobie 2014-2020, resp. 2023 a obsahuje predovšetkým investičné projektové 

zámery z programov EÚ najviac relevantných pre TSK: Integrovaný regionálny operačný 

program, Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Operačný program kvalita 

životného prostredia, ako aj ďalších grantových a dotačných schém. Pri všetkých projektoch 

je posun realizácie spôsobený dlhým procesom verejných obstarávaní a dlhým výkonom 

kontrol zo strany riadiacich orgánov pri projektoch financovaných z Eurofondov. Tieto lehoty 

nevieme žiadnym spôsobom ovplyvniť. Všetky zmeny sú popísané v tabuľkovej časti.  

Projektové zámery v oblasti zdravotníctva sú plánované pre financovanie 

prostredníctvom IROP. V Zásobníku projektových zámerov máme dva projekty na 

modernizáciu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica. Aktuálne nie je 

otvorená žiadna výzva z IROP.  

Projektové zámery v oblasti sociálnej starostlivosti sú limitované oblasťou podpory z 

EŠIF, ktorá je určená výhradne na podporu deinštitucionalizácie služieb sociálnej 

starostlivosti a podporu služieb na komunitnej úrovni. TSK predložil v septembri 2019 

žiadosť o NFP pre projekt „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova 

sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa“, výsledok schvaľovacieho procesu by 

mal byť známy do konca roku 2019. Zároveň prebieha proces verejného obstarávania pre 

urýchlený začiatok aktivít. Projektu bol upravený názov v zmysle žiadosti o NFP aj termín 

realizácie. Predložením tejto žiadosti o NFP bola vyčerpaná alokácia IROP pre TSK v oblasti 
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sociálnej starostlivosti, z tohto dôvodu je zásobníka vyradený projekt „Vytvorenie podmienok 

pre deinštitucionalizáciu CSS Pruské“.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 7/7 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK 

 

s ch v á l i ť  

  
aktualizovaný Zásobník projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

obdobie 2014-2020. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 8) 

 

Ing. Martina Lamačková – V rámci vyhlásenej výzvy pripravuje TSK žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Začiatok realizácie 

pripravovaného projektu je naplánovaný na prvý štvrťrok 2020. Podmienkou predloženia a 

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. Maximálne oprávnené výdavky 

projektu sú vo výške 5 mil. Eur z čoho spolufinancovanie predstavuje pre TSK 250 000 Eur. 

Predmetom projektu je zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie 

znevýhodnených skupín. Výsledkom realizácie projektu budú dosiahnuté efekty: zotrvanie v 

prirodzenom domácom prostredí, skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, 

resp. poskytnutie sociálnej služby. Podstatou je vytvorenie informačného systému 

monitorovania a signalizácie pomoci. Z projektu vytvoríme virtuálny priestor, kde sa budú 

môcť pripájať obce a mestá, poskytovatelia sociálnych služieb a budú môcť do projektu 

zapojiť prijímateľov sociálnych služieb pomocou informačných technológií, ktoré ich budú 

monitorovať v domácom prostredí. Zaznamenané signály sa spracujú pomocou rôznych 

algoritmov. To umožní identifikáciu neštandardnej situácie. Občania tak budú môcť zostať 

v prostredí, ktoré im je známe a súčasne budú pod kontrolou. Pre návratnosť je potrebné aby 

sme do systému zapojili 1500 prijímateľov.  

 

PhDr. Elena Nekorancová – Každý dobre vie, populácia na Slovensku starne. Nápor na 

zariadenia sociálnych služieb je veľký a je potrebné hľadať také alternatívy sociálnych 

služieb, ktoré nebudú finančne náročné. Prioritou pre nás je zotrvanie občana v jeho 

prirodzenom domácom prostredí.    

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 8/7 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK 

 

s ch v á l i ť   

  
a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ 

realizovaného v rámci výzvy č. OPII-2019/7/9-DOP na predkladanie Žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálnu inklúziu“, 

ktorého ciele sú v súlade s cieľmi operačného programu Integrovaná infraštruktúra a s 

rozvojovými dokumentmi Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 250 000,00 Eur.  

 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 9) 

 

Ing. Renáta Ozimová - Celkové príjmy TSK sú pre rozpočtový rok 2020 plánované v objeme 

216 483 666 Eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 169 950 399 Eur z toho daň 

z príjmov fyzických osôb je 103 094 192 Eur. Keď sa minulý rok predkladal návrh rozpočtu, 

medziročný nárast na dani s príjmov bol 12 mil. Eur. Teraz máme viac ako o polovicu nižší 

medziročný nárast. Novelou zákona, kde sa zvýšila odpočítateľná položka sme prišli takmer 

o 5 mil. Eur. Nedaňové príjmy  sú vo výške 10 259 925 Eur. Granty a transfery sú 

rozpočtované v celkovom objeme 56 572 282 Eur, oproti rovnakému obdobiu 

predchádzajúceho roka je to nárast o 12 235 187 Eur.  

V rámci kapitálových príjmov rozpočtujeme čiastku 46 533 267 Eur, z toho nedaňové 

príjmy 951 tis. Eur a granty a transfery 45 582 267 Eur. 

V oblasti výdavkov rozpočtujeme celkovú sumu 219 028 316 Eur, z toho bežné 

výdavky sú v objeme 148 811 998 Eur. Na samotnom Ú TSK tvoria bežné výdavky čiastku 

12 931 828 Eur. 

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne: 

 valorizáciu    platových    taríf    zamestnancov   verejnej   správy   od 1.1.2020 vo 

výške 10 %. TSK predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných 

výdavkov z vlastných zdrojov pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 3 328 tis. Eur,  

 zavedením  príspevku na rekreáciu zamestnancov. V zmysle § 152a je zamestnávateľ, 

ktorý  zamestnáva  viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého 

pracovný pomer u zamestnávateľa    trvá     nepretržite   najmenej    24    mesiacov, na     

jeho   žiadosť    príspevok  na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac 

však v sume 275 Eur za kalendárny rok,  

 zvýšenie   úhrady   náhrady   predpokladanej   straty   u zmluvných  dopravcov v 

prímestskej autobusovej doprave o 1 500 tis. Eur,  

 nárast finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania 

v celkovom objeme približne 11 063 tis. Eur, ktorý zahŕňa zvýšenie platových taríf 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, ako 

aj očakávané zvýšenie výdavkov na prevádzku škôl, 

 nárast výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl 

a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o 51 tis. Eur, ako aj výdavkov 

určených na financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

približne o 111 tis. Eur, 

 objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK v celkovej výške 1 520 tis. Eur 

za účelom realizácie dvoch nových neinvestičných projektov, ktorými sú projekt Lepší 

Trenčiansky kraj implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná 

správa a projekt Národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre implementovaný v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje.                                   
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Čerpanie kapitálových výdavkov predpokladá TSK vo výške približne 70 216 tis. Eur. 

Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je približne 53 635 tis. Eur vyčlenených na 

prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov 

EÚ a zo štátneho rozpočtu, ako aj na samotnú implementáciu, pričom 56,0 % z tohto objemu, 

t.j. cca 30 044 tis. Eur je určených na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu 

ciest, ktoré má TSK vo svojom vlastníctve a 18,1%, t.j. cca 9 714 tis. Eur je určených na 

modernizáciu odborného vzdelávania na stredných školách. 

Zvyšná časť prostriedkov kapitálového rozpočtu v objeme takmer 16 581 tis. Eur je 

vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov, 

z toho napr. pre oblast zdravotníctva a sociálnej pomoci: 

 napojenie   NN   rozvodov   JIS na  energocentrum  a náhradný  zdroj  za  takmer 1 191 

tis. Eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, komplexná rekonštrukcia stravovacej 

prevádzky,  kuchyne  a   práčovne   vrátane   strechy   za takmer 1 968 tis. Eur pre NsP 

Myjava, ako aj rekonštrukcia elektroinštalácie za 1 223 tis. Eur a vybudovanie centra 

diagnostiky za takmer 1 735 tis. Eur v NsP Považská Bystrica,  

 s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb plánuje TSK 

na úseku sociálneho zabezpečenia najväčšie investície v sociálnom zariadení CSS – 

Jesienka, a to v podobe kompletnej rekonštrukcie pavilónu C a B a  rekonštrukcie 

vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov za približne 622 tis. Eur, v sociálnom 

zariadení CSS – AVE v podobe pokračovania rekonštrukcie budovy zariadenia za 

približne 510 tis. Eur a napokon v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN v podobe  

vybudovania novej kanalizačná prípojky za takmer 327 tis. Eur. 

Návrh rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 je zostavený  ako vyrovnaný. Bežný  

rozpočet pre rok 2020 tvorí prebytok v celkovom objeme   21 167 821  Eur, kapitálový   

rozpočet   tvorí   schodok  v celkovom   objeme 23 712 471 Eur. Finančné operácie, ktorými 

sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje 

financovania a ich splácanie sú svojím objemom 2 544 650 Eur tiež prebytkové a spolu 

s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. 

    
Ing. Richard Horváth – Zhodnotil predkladaný materiál z troch pohľadov – samotný obsah 

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

vypracovaný veľmi zodpovedne, kvalitne a na vysokej odbornej úrovni. Obsahuje veľmi 

solídne textové vysvetlenie jednotlivých čísiel, ktoré sa nachádzajú v rozpočte. Tak isto 

tabuľkové časti sú veľmi prehľadné máte možnosť ich porovnávať s predchádzajúcimi 

obdobiami aj so skutočnosťou. Navrhovaný rozpočet sa tento rok dal ľahko zhodnotiť, 

pretože vo všetkých položkách má narastajúci trend s vysokými ambíciami, ako v oblasti 

bežných príjmov, tak aj v oblasti bežných výdavkov, samozrejme za dodržania predovšetkým 

zákonnosti, ale aj účelovosti a hospodárnosti.   

V prvom rade treba zdôrazniť, že celý rozpočet sa odvíja od príjmov a tie sú dané 

v podstate daňovými príjmami, ktoré sú rozhodujúce pre tvorbu rozpočtu výdavkov 

a následne tiež v rozpočte  kapitálových výdavkov, čo už ale hodnotí ako nie celkom reálne, 

vzhľadom k nedočerpanosti tejto položky v predchádzajúcich rokoch.  Daňové príjmy majú 

nárast oproti predchádzajúcemu roku a je tam dokonca aj určité šetrenie. Aj u nedaňových 

príjmov nastal nárast. Obidva rozpočty kapitálový aj bežný majú určité priority. Najväčšia 

pozornosť pri tvorbe rozpočtu je znovu venovaná v kapitálovej časti výdavkom v oblasti  

cestnej siete a to plošným rekonštrukciám a cyklistickej infraštruktúre. V bežných výdavkoch 

je zasa  najväčšia proporcionalita venovaná vzdelávacím procesom, ale tiež sociálnej sfére, čo 

treba vysoko vyzdvihnúť, nakoľko táto oblasť si vyžaduje skutočne veľkú pozornosť 

z dôvodov stále sa zvyšujúcich problémov hlavne v mzdovom vybavení.     

          Treba vyzdvihnúť  a zdôrazniť, že prebytok, ktorý je navrhovaný v rozpočte, je 

hlavným zdrojom na krytie kapitálových výdavkov a grantov.  Tak ako každý rok aj tu vidieť 

určité kritické body, kde daný rozpočet môže mať problém v jeho čerpaní resp. jeho plnení 
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a to sú základné veci ako granty a transfery kapitálových výdavkov. Vzhľadom k viacročným 

skutočnostiam čerpania kapitálových výdavkov, okolo max. 50% daného rozpočtu za rok 

2019, pokladá uvedený návrh na  čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2020 za značne 

vysoký a tým aj za veľmi neistý z pohľadu vyčerpania všetkých rozpočtovaných akcií. Aby 

sme spomínaný prebytok dosiahli aj keď má mierne klesajúci trend, budeme musieť byť 

veľmi hospodárny. Treba spomenúť, že v rámci výdavkov je pomerne veľký nárast na úseku 

dopravy „SAD“, ktoré majú 23,5 milióna Eur, čo je veľmi vysoké číslo a tu by sme sa mali 

tiež pokúsiť v rámci  platnej metodiky uplatniť nejakú solidárnosť medzi SAD - kami a bude 

treba, aby komisie zriadené za účelom riešenia rozpočtov a problematiky SAD - iek, boli 

aktívnejšie a aby sa hľadali možnosti o zmiernenie takéhoto vysokého nárastu. Pozitívom je, 

že pán predseda a finančný odbor zostavili rozpočet tak, že nečerpáme žiadne cudzie zdroje 

na kapitálové výdavky ale vzhľadom na investičné dlhy ktoré máme na cestách, školstve, ale 

aj zdravotníctve, ktoré máme do budúcna budeme asi musieť aj k nejakým cudzím zdrojom 

pristúpiť.   

Predložený návrh Rozpočtu TSK spĺňa všetky zákonné ustanovenia a na základe 

uvedeného odporučil poslancom Zastupiteľstva TSK rozpočet na roky 2020 – 2022 schváliť. 

 

Po vzájomnej diskusii, členovia komisie prijali nasledovné stanovisko. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 9/7 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK 

 

a) s c h v á l i ť 

 

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 v súlade s § 11, ods. 2, 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 9  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 a 2022 nie sú 

záväzné. 

 

b) v z i a ť   n a    v e d o m i e 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  na roky 2020 - 2022. 

 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 10) 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH  - Informovala o aktuálnom dianí v oblasti zdravotníctva. Od 

septembra nepribudli žiadne nové ambulancie všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Máme 

problém so zazmluvnením zubných ambulancií, kedy VšZP, a.s., doposiaľ neuzatvorila 

zmluvu s poskytovateľom špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti, ktorý 

prevzal pacientov po lekárovi, ktorý zomrel. Zubní lekári postupne strácajú záujem 

o uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami.  

 

MUDr. Peter Oulehle – Poukázal na alarmujúci nedostatok lekárov a iné kraje túto 

skutočnosť často prezentujú v médiách. Nakoľko TSK má spracovaný výborný 



13 

 

materiál, navrhol, aby aj náš kraj vo väčšej miere prezentoval v médiách nedostatok či 

už všeobecných, alebo odborných lekárov. 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – Médiám opakovane dávame stanoviská k uvedenej 

problematike. Podobne ako iné samosprávne kraje min. 1 – 2 krát do týždňa dávame podklady 

pre naše tlačové oddelenie v súvislosti s nedostatkom lekárov. Zverejňujeme voľné zdravotné 

obvody na našej webovej stránke.  

 

PhDr. Elena Nekorancová – Na úseku sociálnych služieb sa okrem iného zaoberáme aj 

agresívnym správaním niektorých klientov zariadení, v tejto súvislosti bude realizované 

stretnutie so zástupcami psychiatrickej kliniky FN TN, zástupcom Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou a zástupcom MPSVR SR. Z dôvodu výkonu kontrolnej činnosti, 

ktorá nám vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sme sa zúčastnili 

pracovného rokovania s Verejnou ochrankyňou práv JUDr. Patakyovou v kancelárii 

verejného ochrancu práv. Predmetom rokovania boli kontroly vykonávané v zariadeniach 

sociálnych služieb, problematika pri výkone kontrol a spracovávanie výstupov. V oblasti 

registrácie subjektov bol zaznamenaný záujem o registráciu opatrovateľskej služby v obciach 

do 1 000 obyvateľov, nakoľko majú možnosť sa zapojiť do projektu. Prebehla registrácia aj 

nového subjektu - zariadenia pre seniorov v Radobici a tiež prebieha registrácia nového 

subjektu, ktorý prevezme prijímateľov už existujúceho subjektu.  

 

K bodu 11) 

 

Prizvaní riaditelia NsP v ZP TSK vzájomne diskutovali o problémoch v jednotlivých NsP 

v ZP TSK ako aj všeobecne v oblasti zdravotníctva.  

 

K bodu 12) 

 

Mgr. Eva Bočincová - Ukončila zasadnutie KSPZ a  poďakovala všetkým prítomným za 

účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Zapísala dňa: 06.11.2019                                            Schválil:  

Ing. Alica Jarošová                               Mgr. Eva Bočincová, v.r. 

tajomníčka KSPZ            predsedníčka KSPZ 

 

 

 



 

 

 

 

 


