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Z Á P I S N I C A    č. 5/2018 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa                  

03. septembra 2018 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: 9 

Neprítomní členovia KSPZ: 2 

Prizvaní: 5 
 

Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva sa zúčastnila nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov.  

 

1. Otvorenie. 

2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2018. 

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

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

4. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre účely 

realizácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské 

Kochanovce“. 

5. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Myjava s Mestom 

Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

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

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (2. zmena). 

8. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2018. 

9. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. 

10. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám.  

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 

11.                                                                                               11.   Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci.  

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 

K bodu 1) 

 

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

prítomných. Nakoľko materiál k bodu 5 sa nepodarilo do termínu rokovania komisie spracovať, 

požiadala o vylúčenie z programu rokovania. Taktiež PhDr. Elena Štefíková, MPH požiadala o  

zámenu poradia predkladania materiálov k bodu 9. a 10. z dôvodu vzájomnej nadväznosti.  

Následne predsedníčka KSPZ požiadala členov komisie o odsúhlasenie  upraveného programu 

rokovania.  

 

1. Otvorenie. 

2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2018. 

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

1.2, písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení. 
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4. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre účely 

realizácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské 

Kochanovce“. 

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

6. Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (2. zmena). 

7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2018. 

8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám.  

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 

9. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK. 

10.                                                                                                     10.  Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci.  

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

Hlasovanie: jednohlasne za návrh 

 

K bodu 2) 

 

Ing. Richard Horváth – Vypracovaniu predkladanej správy predchádzala kontrola na Oddelení 

vnútornej kontroly, petícií a sťažností, z ktorej nevyplynulo žiadne zistenie, t.j. neboli prijaté 

žiadne opatrenia. V kontrolovanom období  od 01.01.2018 do 30.06.2018  bolo na Úrade TSK 

zaevidovaných 11 sťažností v Evidencii sťažností z toho 3 sťažnosti boli poslané iným 

organizáciam, nakoľko nám nepatrili. 3 boli odložené z dôvodu, že nenapĺňali znaky § 5 a § 6  

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 2 boli odložené z dôvodu, že neboli vzhľadom na svoj 

obsah považované za sťažnosti, 1 bola neopodstatnená a 2 boli opodstatnené.   

Opodstatnené sťažnosti sa týkali Nemocnice s poliklinikou Prievidza, konkrétne priebehu 

výberového konania na obsadenie pracovnej pozície primár psychiatrického oddelenia a na 

pozíciu primára oddelenia rádiológie. Na základe prešetrenia sťažnosti Nemocnica s poliklinikou 

opätovne vyhlásila výberové konanie na obe pracovné pozície. 
 

V kontrolovanom období od 1.1.2018  do 30.6.2018  boli prijaté 4 petície, čo je o 4 menej oproti 

predchádzajúcemu polroku.  Všetky prijaté petície sú evidované na Oddelení vnútornej kontroly, 

petícií a sťažností TSK. 2 riešili poslanci, jedna bola podaná iba na vedomie a druhá bola riešená 

v rámci schvaľovania územného plánu, ktorej nebolo vybavené. Ďalšia bola odložená a vybavená 

ako podnet a posledná bola z bytových domov sú súčasťou areálu Strednej odbornej školy 

strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a sú vo vlastníctve TSK. Nájomníci  bytových domov 

požadovali parkovanie čo najbližšie  k bytovým domom, vybudovať ich však nie je možné 

z dôvodu, že v blízkosti nie sú voľné plochy vo vlastníctve TSK. Vo vzdialenosti cca 100 m je 

bezplatné verejné parkovisko s dostatočnou kapacitou parkovacích miest. Petícii nebolo 

vyhovené.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 2/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK: 

 

v z i a ť    n a    v e d o m i e  

 

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

za I. polrok 2018 
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Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 3) 

 

Mgr. Tomáš Baláž – Na TSK bolo doručených 5 žiadosti o odpísanie nevymožiteľných 

pohľadávok s hodnotou nad 3 500 Eur a o ich odpísaní môže rozhodnúť len Z TSK. Najnižšia je 

vo výške cca 3 540 Eur a najvyššia vo výške cca 5 110 Eur. Tieto pohľadávky vznikli z  dôvodu, 

že príjmy dlžníkov, t. j. prijímateľov sociálnych služieb, boli nižšie ako výdavky za poskytované 

sociálne služby v daných zariadeniach. Dlžníci nezanechali po smrti žiaden majetok, resp. 

zanechali majetok nepatrnej hodnoty, na základe čoho boli dedičské konania zastavené súdnymi 

uzneseniami. Takéto pohľadávky nie je možné ďalej vymáhať.  

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.  - Ak narastajú nevymožiteľné pohľadávky, je možné túto situáciu 

zachytiť skôr a riešiť?  

 

PhDr. Elena Nekorancová – Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu je stanovená vo 

VZN TSK. Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb zisťujeme príjem všetkých občanov a 

podľa toho sa stanovila výška úhrady vo VZN vzhľadom na poskytovaný druh sociálnej služby. 

Ak prijímateľ nemá na úhradu, zariadenie je povinné v zmysle zákona o rodine osloviť priameho 

príbuzného (deti, rodičia). Následne sa s nimi uzatvorí osobitná zmluva o platení úhrady za 

sociálnu službu. Nikdy nevieme aké budú príjmy novo prijatého prijímateľa. Vždy sa hľadajú 

možnosti, vyjednáva sa s príbuznými a v mnohých prípadoch sa aj nájde nejaký majetok.  

 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 3/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 

1.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Domova sociálnych služieb – Adamovské  

            Kochanovce 122, 913 05 Adamovské Kochanovce : 

 pohľadávka voči pánovi Marekovi Bojdovi, nar. dňa 20.09.1987, naposledy bytom 

Bobrov, Pri Kostole 161/0, zomr. dňa 31.07.2009 vo výške 4 411,70 EUR za služby 

poskytnuté v sociálnom zariadení. Dedičské konanie bolo zastavené uznesením 

Okresného súdu Námestovo sp. zn.: 2D/173/2009-25.  

2.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky  Centra  sociálnych  služieb  Bôrik,  Žltá

 319/25,  

            972 13 Nitrianske Pravno: 

 pohľadávka voči pani Anne Gardlíkovej, nar. dňa 26.11.1938, naposledy bytom Žltá 

319/25, Nitrianske Pravno, zomr. dňa 07.01.2017 vo výške 5 109,47 EUR za služby 

poskytnuté v sociálnom zariadení. Dedičské konanie bolo zastavené uznesením 

Okresného súdu Prievidza sp. zn.: 11D/14/2017-10. 

3.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centra sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 

            Slavnica 68: 

 pohľadávka voči pani Renáte Hrčkovej, nar. dňa 15.11.1958, naposledy bytom 

Kolačno, zomr. dňa 25.09.2016 vo výške 4 074,40 EUR za služby poskytnuté 

v sociálnom zariadení. Dedičské konanie bolo zastavené uznesením Okresného súdu 

Partizánske sp. zn.: 4D/217/2016-8. 

4.) odpísanie   nevymožiteľnej    pohľadávky  Centra  sociálnych  služieb   –  Partizánske,  

            Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske: 
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 pohľadávka voči pani Františke Vozárovej, nar. dňa 11.03.1932, naposledy bytom 

Partizánske, zomr. dňa 31.05.2016 vo výške 3 539,46 EUR za služby poskytnuté 

v sociálnom zariadení. Dedičské konanie bolo zastavené uznesením Okresného súdu 

Partizánske sp. zn.: 4D/135/2016-15.  

5.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centra sociálnych služieb – AVE,  Športovcov 

            671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom: 

 pohľadávka voči pánovi Pavlovi Porubanovi, nar. dňa 17.06.1951, naposledy bytom 

Dubnica nad Váhom, Športovcov 671/23, zomr. dňa 09.02.2014 vo výške 4 388,11 

EUR za služby poskytnuté v sociálnom zariadení. Dedičské konanie bolo zastavené 

uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 21D/291/2014-18. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 4)  

 

Mgr. Tomáš Baláž - V rámci pripravovaného projektu bol vytypovaný pozemok v katastrálnom 

území obce Chocholná - Velčice, ktorý spĺňa požiadavky a vyhovuje podmienkam stanoveným 

IROP. Na zasadnutí Zastupiteľstva obce Chocholná - Velčice bol prerokovaný  a schválený zámer 

TSK vybudovať v obci zariadenie sociálnych služieb komunitného typu (2 rodinné domy  pre 12 

prijímateľov sociálnych služieb). Zároveň bola predbežne odsúhlasená Žiadosť TSK 

o umiestnenie parkovacích miest k objektu sociálnych služieb na susediacom pozemku obce  

mimo predmetného pozemku. Predmetný pozemok v k. ú. Chocholná - Velčice, pozostávajúci z 3 

parciel registra o celkovej výmere 821 m2, na ktorom stojí rodinný dom bol ocenený znalcom Ing. 

Jiřím Fišárekom. Všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená Znaleckým posudkom predstavuje 

58 700 eur. Celková kúpna cena požadovaná predávajúcim predstavuje 57 000 Eur. 

 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 4/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 
nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve p. Jána Vaňuru, nar. 

31.01.1956, bytom: Saratovská 2652/8 , Trenčín, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Chocholná - Velčice, zapísaných na LV č. 119 ako parcely registra „C“: 

 

 parc. č. 580, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 228,0 m2 

 parc. č. 581, druh pozemku záhrady o výmere 279,0 m2   

 parc. č. 582, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 314,0 m2 

 stavba na parcele č. 580, súpisné č. 93 - rodinný dom 

 

kúpou za celkovú kúpnu cenu 57 000,00 EUR (slovom: päťdesiatsedemtisíc Eur) za účelom 

využívania pozemkov na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb komunitného typu v rámci 

projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 
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K bodu 5) 

 

Mgr. Tomáš Baláž – Impulz na spracovanie predkladaného materiálu  vyšiel od poslancov 

Z TSK, ktorí žiadali zjednotiť postup pri zriaďovaní vecného bremena schválením na Z TSK. 

Súčasné Zásady hospodárenia s majetkom TSK ho neobsahujú.  Boli spracované štyri varianty 

riešenia, inšpirované aj zásadami hospodárenia s majetkom iných samosprávnych krajov. 

Vo variante:  

1. sa predkladá návrh obdobného postupu, akým TSK postupuje doteraz, 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). 

2. je kompetencia rozhodovať o zriadení vecného bremena rozdelená medzi predsedu TSK       

a Z TSK na základe výšky odplaty za zriadenie vecného bremena, pričom v prípade, ak 

o zriadení vecného bremena má rozhodnúť predseda, musí byť podkladom pre určenie výšky 

odplaty znalecký posudok. V tomto variante sa navrhuje hranica 5 000 Eur resp. 17 000 Eur 

pri vecných bremenách všeobecne - verejno prospešných. 

3.  je kompetencia rozhodovať o zriadení vecného bremena rozdelená opätovne medzi predsedu 

TSK a Z TSK, ale  na základe vecného vymedzenia zriadenia vecného bremena. 

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. 

Možné sú aj iné varianty, rovnako je možný aj mix uvedených variantov, konečná podoba návrhu 

danej úpravy vzíde po rokovaní komisií Zastupiteľstva TSK. 

 

Ing. Richard Horvát – Objasnil prítomným členom komisie, že by sa mali na rokovaní komisie 

dohodnúť, ktorý z variantov by odporučili na schválenie do Z TSK.  

 

Mgr. Tomáš Baláž - Na Rade predsedov komisií bude rozhodnuté, ktorý variant bude v Z TSK 

predkladaný na schválenie.  

 

Po vzájomnej diskusii členov komisie bol odporučený na schválenie v Z TSK variant č. 2. 

 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 5/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 

s účinnosťou od 01.10.2018 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja schválených uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 137/2014 zo dňa 07.07.2014, v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 398/2016 zo dňa 26.09.2016 a Dodatku č. 2 

schváleného uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 543/2017 zo dňa 

03.07.2017. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 
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K bodu 6) 

 

Ing. Renáta Ozimová – Bežné príjmy navrhujeme zvýšiť celkom o 88 803 Eur. Dôvodom je 

zabezpečenie rozpočtového krytia pre poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v 

zariadení sociálnych služieb CSS – SLOVEN. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. zmenila s 

účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych 

služieb, na základe ktorej je sociálnym zariadeniam umožnené uzatvoriť so zdravotnými 

poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je 

ošetrovateľská starostlivosť. CSS - SLOVEN je prvým zariadením spomedzi 24 sociálnych 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so 

zdravotnou poisťovňou o úhrade výkonov za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú 

na základe verejného zdravotného poistenia. Bežné výdavky navrhujeme zvýšiť celkom o 88 803 

Eur pre CSS - SLOVEN o sumu 88 803 Eur. Tieto sú určené predovšetkým na finančné 

ohodnotenie zamestnancov (sestier s odbornou spôsobilosťou) a s tým spojené odvody do 

poisťovní, ako aj na obnovu materiálno – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov 

určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná komplexná 

ošetrovateľská starostlivosť.  

TSK je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Športové gymnázium Trenčín, ktorá sídli a 

zabezpečuje vyučovací proces žiakov v objekte, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín, a to na 

základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke s termínom do 30.06.2025. Vzhľadom na záujem Mesta 

Trenčín odpredať predmetný objekt, pristupuje TSK v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k 

zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov určených na obstaranie predmetných objektov. 

Dôvodom je zámer TSK vybudovať v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu 

Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)“ ucelený priestor pozostávajúci zo stredných škôl, 

internátu, športového areálu vrátane novovybudovanej telocvične a plánovanej výstavby 

regionálnej hokejovej akadémie. V zmysle novovypracovaného znaleckého posudku je všeobecná 

hodnota nehnuteľností, ktoré majú byť predmetom prevodu vlastníckeho práva stanovená vo 

výške 1 161 796,35 Eur (budova 1 042 480,19 eur, pozemky o celkovej výmere 2 612 m2 á 45,68 

Eur/m2, t. j. celkom 119 316,16 Eur). Mesto Trenčín predložilo návrh odpredať predmetné 

nehnuteľnosti za celkovú kúpnu cenu 550 000 Eur.  

 

K riešeniu školského areálu Športového gymnázia Trenčín, vybudovaním komplexného 

športového areálu a vzniku nových študijných odborov na uvedenej škole sa podrobne vyjadril 

Mgr. Jozef Pšenka – riaditeľ gymnázia.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 6/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť  

 

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

 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

 

K bodu 7) 

 

Ing. Renáta Ozimová – Bežné príjmy boli plnené v celkovom objeme 71 927 581,68 Eur, čo v 

percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,76 %. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mali Daňové 

príjmy, kde TSK zaznamenal plnenie vo výške 44 244 510,71 Eur, čo v porovnaní s rovnakým 

obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie takmer o 4 245 tis. Eur. Bežné výdavky 

boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 60 264 357,34 Eur, čo predstavuje 47,99 % z rozpočtovaného 
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objemu 125 577 756,00 Eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 

6 370 tis. Eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň 

predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-

2020, a v prvom polroku 2018 bol ovplyvnený:  

 valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4,8 %,  

 zvýšením osobného príplatku o 50 Eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov v 

organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných 

zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových 

zamestnancov, 

 zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY dňom 01.03.2018, 

zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,  

 nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a 

súkromných a cirkevných školských zariadení,  

 zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov, za ktorým je 

vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového 

parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní 

nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.  

Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 2 028 936,35 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 7,22 % z rozpočtovanej sumy 28 118 667,00 Eur. Súčasťou uvádzaného objemu 

prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci 

nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu I. polroka roka 2018 odpredať prebytočný 

nehnuteľný majetok v celkovom objeme 487 201,00 Eur, čo predstavuje 54,13 % z rozpočtovanej 

sumy 900 000,00 Eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie 

kapitálových príjmov, ktoré v kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v 

minulom období veľmi nízke percento plnenia. Hlavná kategória - Granty a transfery zahŕňa totiž 

okrem iného aj rozpočtovaný objem 27 156 779,00 Eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované 

projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných 

programov Partnerskej dohody 2014 -2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola plnená len v 

objeme 1 539 115,35 Eur, predstavuje 5,67 %. Nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti 

rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych 

štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu je spôsobené neprimerane dlhými 

lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch.  

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 6 906 488,77 Eur, čo predstavuje 10,37 % z 

rozpočtovanej sumy 66 596 776,00 Eur, z toho:  

 čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci 

európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 4 776 914,21 Eur,  

 čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 2 129 

574,56 Eur, čo predstavuje 9,47 % z rozpočtovanej sumy 22 492 208,00 Eur.  

Na úseku Dopravy bol z vlastných zdrojov TSK čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 

takmer 2 613 tis. Eur za účelom vybudovania novej cyklotrasy v úseku Horná Streda – Nové 

Mesto nad Váhom a v úseku Púchov – Nosická priehrada. Zároveň TSK pokračoval v realizácii 

najväčšej investičnej akcie na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je 

rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 

na tento účel, t. j. z objemu 762 tis. Eur, bolo k 30.6.2018 čerpaných takmer 576 tis. Eur. Na 

úseku Vzdelávania boli k termínu hodnoteného obdobia ukončené stavebné práce súvisiace s 

budovaním telocvične pre Športové gymnázium Trenčín a v súčasnej dobe prebieha proces 

kolaudačného konania. Z celkového objemu prostriedkov vyčlenených v rozpočte na vybudovanie 

telocvične t.j. z objemu 1 117 tis. Eur bol k 30.6.2018 vyfakturovaný a uhradený objem 861 tis. 

Eur.  

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – Kapitálové príjmy boli plnené vo výške cca 2 mil. Eur 

a kapitálové výdavky na úrovni  sú cca 7 mil. Eur. Je pri takýchto údajoch predpoklad dosiahnutia 
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vyrovnaného rozpočtu na konci roka? Ktoré konkrétne akcie finančne ohrozuje nízke plnenie 

kapitálových príjmov.   

 

Ing. Renáta Ozimová – Prebytok bežného rozpočtu slúži na vykrytie kapitálových výdavkov. 

Prebytok je čiastočne použitý na kapitálové výdavky, ktoré sú financované zo zdroja 41. Čo sa 

týka kapitálových príjmov, granty a transfery – to sú finančné prostriedky naviazané len na fondy 

EU. To znamená, že pokiaľ nedostaneme fin. prostriedky na prefinancovanie napr. cesty, nepôjdu 

ani výdavky. Tieto finančné prostriedky sú podmienené aj vo výdavkoch. Momentálne nie sú 

ohrozené žiadne konkrétne akcie.  

 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 7/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

v z i a ť    n a     v e d o m i e  

 

 

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

polrok 2018. 

 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

 

K bodu 8) 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – Informovala prítomných, že podstatou predkladaných dodatkov 

k platným zriaďovacím listinám je zriadenie dozorných orgánov vo všetkých troch NsP. Náplň 

činnosti, definícia dozorného orgánu, všetky náležitosti, ktoré sú v materiáloch uvedené 

vychádzajú najmä z Mandátnej zmluvy, ktoré uzatvorili všetky tri nemocnice s MZ SR ako jednu 

z podmienok oddlžovania. Prvým krokom bolo uzatvorenie Mandátnej zmluvy medzi konkrétnou 

nemocnicou a MZ SR, kde NsP splnomocnila MZ SR zabezpečením celého procesu oddlžovania. 

Podpisom uvedenej zmluvy sa NsP zaviazali, že splnia presne stanovené podmienky uvedené 

v zmluve. Jednou z nich je  - do troch mesiacov od poskytnutia fin. prostriedkov v prvej etape 

oddlženia zriadenie dozorných orgánov. Prvá etapa bola ukončená 09.07.2018, čo bolo 

deklarované listom gen. tajomníka služ. úradu jednotlivým nemocniciam. To znamená, že do       

9. 10. 2018 musíme zriadiť dozorné orgány. Náplň činnosti vychádza z Mandátnej zmluvy, kde je 

zadefinovaná ako obsahové minimum. Vychádzali sme aj zo vzorovej zriaďovacej listiny 

vypracovanej MZ SR viac – menej pre svoje štátne nemocnice. Podľa veľkosti nemocnice sme 

stanovili počet členov dozorného orgánu, kde najmenší počet sú traja členovia. Prvého člena 

dozorného orgánu - predsedu určí vždy MZ SR. Doposiaľ ministerstvo prvého člena neurčilo. 

Druhého člena - podpredsedu navrhuje predseda TSK z radov zamestnancov Úradu TSK. Bol 

navrhnutý Ing. Vladimír Vido – referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie.  Ďalší 

členovia sú navrhovaní z radov poslancov Z TSK podľa sídla konkrétnej NsP.  

 
MUDr. Peter Oulehle – požiadal o informáciu, či MZ SR oddlžilo všetky tri NsP v ZP TSK.  

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – celý proces oddlžovania je rozdelený na tri etapy: 

 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. 12. 2016. Podmienkou je vytvorenie dozorného orgánu a schválenie 

ozdravného plánu nemocnice MZ SR. 
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 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. 

 

Po ďalšej vzájomnej diskusii, členovia komisie dospeli k nasledovnému stanovisku. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 8/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 

s účinnosťou od 25. septembra 2018  

 

a) Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom   

v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO 17 335 795, vydanej Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 29. 11. 1991 pod č. 3724/1991-A/XVI-1, v znení 

rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny  zo 

dňa 26. 2. 2001 č. M/981/2001, 359/2001/SLP-So a Dodatku    č. 1 vydaného Trenčianskym 

samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne dňa 2. 1. 2003 pod č. T/2003/01314-3. 

 

b) Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 

986, 017 26 Považská Bystrica, IČO 00610411, vydanej Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky zo dňa  14. 6. 1991 pod číslom 1970/1991-A/V-1, v znení Opatrenia 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11. 12. 1991 vydaného pod číslom 

3909/1991-A, Doplnku  č. 1 Krajského úradu v Trenčíne zo dňa 11. 12. 1996, vydaného pod 

č. 96/02947-5, Doplnku č. 2 Krajského úradu v Trenčíne zo  dňa 29. 1. 1997, vydaného pod č. 

97/00050-2, Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene 

zriaďovacej listiny zo dňa 20. 11. 2000, vydaného pod č. 4732/2000/A, 2581/2000/SLP, 

Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o  zmene zriaďovacej listiny zo 

dňa 19. 1. 2001, vydaného pod č. M/352/2001 a č. 23/2001/SLP-So a Dodatku č. 1 vydaného 

Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne dňa 2. 1. 2003 pod č. 

T/2003/01314-1. 

 

c) Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Myjava,  Staromyjavská 59, 907 

01 Myjava, IČO 00610721, vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 

14. 6. 1991 pod číslom  1970/1991-A/XV-3, v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991, číslo: 3909/1991-A;  Doplnku  č. 1 Krajského úradu 

v Trenčíne  zo dňa 11. 12. 1996, vydaného pod číslom 96/02947-5, Doplnku č. 2 Krajského 

úradu v Trenčíne zo dňa  29. 1. 1997, vydaného pod číslom 97/00050-2, v znení Rozhodnutia 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 14. 12. 

2000, vydaného pod číslom 5165/2000/A a  č. 2909/2000/SLP a  Dodatku č. 1 vydaného 

Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne dňa 2. 1. 2003 pod č. 

T/2003/01314-2.  

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

 

K bodu 9) 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – Predložila konkrétne návrhy členov dozorných orgánov  

v jednotlivých nemocniciach v ZP TSK, ktorí budú predložení na schválenie do Z TSK. 
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doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – požiadal o informáciu, na akej pracovnej pozícii pracuje Ing. 

Vido. 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – Ing. Vido pracuje na pozícii referent oddelenia zdravotníctva 

a humánnej farmácie od 01.08.2018. Jeho pracovnou náplňou je zabezpečenie ekonomickej 

agendy týkajúcej sa nemocníc, kontrola nemocníc a navrhujeme ho za podpredsedu dozorných 

orgánov NsP v ZP TSK. Jeho doterajšie praktické skúsenosti sú na pozícii ekonomického 

námestníka Univerzitnej nemocnice v Martine.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 9/5 2018: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK 

 

m e n o v a ť    dňom 25. septembra 2018 na obdobie dvoch rokov  

 
I. predsedu, podpredsedu a členov dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so 

sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  Bojnice nasledovne: 

nominant MZ SR za predsedu dozorného orgánu 

Ing. Vladimíra Vidu za podpredsedu dozorného orgánu 

PaedDr. Eleonóru Porubcovú  za člena dozorného orgánu 

Ing. Richarda Takáča za člena dozorného orgánu  

RNDr. Vieru Beňovú za člena dozorného orgánu 

 
II. predsedu, podpredsedu a členov dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Považská 

Bystrica, Nemocničná 986, 017 26  Považská Bystrica 

nominant MZ SR za predsedu dozorného orgánu 

Ing. Vladimíra Vidu za podpredsedu dozorného orgánu 

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD.,  za člena dozorného orgánu 

Mgr. Rastislava Heneka za člena dozorného orgánu 

Mgr. Juraja Smatanu za člena dozorného orgánu  

 
III. predsedu, podpredsedu a člena dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Myjava, 

Staromyjavská 59, 907 01  Myjava 

 

nominant MZ SR za predsedu dozorného orgánu 

Ing. Vladimíra Vidu za podpredsedu dozorného orgánu 

      Pavla Halabrína za člena dozorného orgánu 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 10) 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – Informovala o aktuálnej situácii v oblasti zdravotníctva. 

 Aktuálne sa realizuje oddlžovanie NsP v ZP TSK. 

 Čo sa týka ambulantnej pohotovostnej služby, je zabezpečená už aj v Trenčíne. Tam, kde zo 

strany organizátora nie je zabezpečená, operatívne dopĺňame lekárov do rozpisu služieb. TSK 

nemá kompetenciu kontrolovať a ukladať pokuty poskytovateľom APS. Teraz by mali 

prebiehať druhé kolá výberového konania, kde boli do 01.08.2018 predkladané žiadosti.  

 Lekárenská pohotovostná služba funguje od 01.07.2018 do 22.30 h.. Slovenská lekárnická 

komora dala Krajskou prokuratúrou TN preskúmať postup TSK. Zatiaľ nemáme žiadny 

oficiálny výstup. Zasielali sme im všetky podklady a rozpisy. Je potrebné povedať, že zákon 

bol vyhlásený 07.06.2018, účinný od 15.06.2018. Pohotovostná služba musí fungovať od 
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01.07.2018 do 22,30h a od 01.06.2018 mali byť zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej 

služby pre poskytovateľov podľa zákona, ktorý bol schválený 07.06.2018.  Prostredníctvom 

médií sme sa od Krajskej prokuratúry dozvedeli, že sme v tejto oblasti porušili zákon, a keďže 

sa tento zákon nedal dodržať, nedali nám ani opatrenie. Oficiálny výsledok nám doposiaľ 

nebol doručený.  

 Aktuálnym problémom je ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti niektorých 

lekárov. Snažíme sa operatívne riešiť nástupnícke ambulancie. Najväčším problémom počas 

predchádzajúcich dvoch mesiacov bolo riešenie zastupovania MUDr. Mráčkovej - zo 

zdravotných dôvodov. Nikto ju nechcel zastupovať. P. doktorka požiada o zrušenie povolenia 

k 30.09.2018. Následne budeme hľadať riešenie, kto preberie ambulanciu. 

 MZ SR 13.07.2018 oznámilo prípravu projektu stratifikácie nemocníc. Žiadne materiály nie 

sú k dispozícii. Jediný dokument, ktorý je k dispozícii je záznam z tlačovej besedy v archíve 

na TA3. 

 

PhDr. Elena Nekorancová – Informovala prítomných členov komisie o aktuálnych udalostiach 

v sociálnej oblasti. 

Informácia  o deinštitucionalizácii 

 Aktuálne je v zariadení DSS – Adamovské Kochanovce 67 prijímateľov. 

 Zatiaľ nebola podaná žiadosť o NFP, výzva je otvorená do vyčerpania fin. prostriedkov, 

hodnotiace kolá sú každého štvrť roka – my sa zapojíme najskôr do 28.2.2019 z dôvodu 

prípravy PD a územných a stavebných konaní  

 TSK disponuje 1 pozemkom v Mníchovej Lehote (dom – 2x6 klientov), ďalší pozemok je 

v prebytočnom majetku TSK v TN – bude pre 2 komunitné bývania a riaditeľstvo (súčasťou 

by mala byť aj nová služba, ktorá vznikne pri DI), 1 pozemok Chocholná Velčice – 2x6 

klientov – je pripravuje sa zmluva o budúcej zmluve, pozemok Melčice Lieskové – obecný 

pozemok - je podpísaná zmluva o budúcej zmluve 

 Najčastejšie problémy, ktoré sú pri DI – pozemky sa nachádzajú v extravilánoch obcí, 

nevhodné rozmerom-príliš úzke a dlhé, problémy s parcelami označené „e“- nezistený 

vlastník, rôznorodosť terénu – kopcovitosť. 

Práca na OSP: 

 Dňa 31.7.2018 bol prerokovaný protokol o výsledku kontroly z NKU, mali sme 1 kontrolné  

zistenie – koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 neobsahovala 1 bod – 

materiálovo-technické vybavenie sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov 

poskytovateľa sociálnej služby – nesúlad so zákonom o sociálnych službách platným do 

31.12.2017.  

 Dňom 01.01.2018 bol v zmysle právnej úpravy novo definovaný obsah koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb, ktorý uvedený bod nevyžaduje, avšak novela zákona definuje povinnosť 

VUC zosúladiť koncepciu v zmysle novej právnej úpravy – vzhľadom ku skutočnosti, že od 

nového roka  bude musieť VUC vydávať písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku na MPSVR (je to jedna z podmienok poskytnutia fin. 

príspevku). Výber konkrétnych poskytovateľov, ktorí budú predstavovať konkrétnu sieť  

poskytovateľov podporovaných z verejných prostriedkov v územnom obvode VUC, bude 

ustanovený transparentným postupom. Musíme ustanoviť vopred kritériá posudzovania súladu 

a tieto kritériá zverejniť, pričom musíme rešpektovať princíp rovnakého zaobchádzania,  

nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektivity. 

Nakoľko ide o výkon samosprávnej pôsobnosti VUC v tejto oblasti, predpokladá sa, že 

záverom posúdenia súladu žiadosti o finančný príspevok s koncepciou, bude MPSVR 

viazané a prípadnej nápravy sa bude môcť neúspešný žiadateľ domáhať na príslušnom 

VUC (ŠZ, DSS,ZPB, RS). 

 

 K dnešnému dňu evidujeme 97 komunitných plánov z 276 obcí v našom kraji (povinnosť 

zaslať e-mail obce do 30.6.2018) 
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 Prebieha kontrola u neverejného poskytovateľa v súčinnosti s oddelením zdravotníctva, 

vzhľadom k zisteniami bude ukončená protokolom, následne budeme komunikovať 

s kriminálnou políciou. Rodinný príslušník podal trestné oznámenie. 

 Od fyzickej osoby bol doručený list – podanie na ďalšieho poskytovateľa, ktorý sme 

bezodkladne postúpili Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nakoľko TSK nie je 

príslušný konať,  pisateľa sme informovali. 

 

K bodu 11) 

 

MUDr. Igor Steiner – Na komisii informoval prítomných, že verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu kuchyne v NsP Považská Bystrica nie je ani po 2,5 roku ukončené. Dôrazne 

upozornil, že ak bude potrebné uhradiť platbu  DPH v roku 2019  (cca 300 000 Eur), nemôže ju 

zrealizovať, nakoľko nemá dostatok finančných prostriedkov. 

 

 

K bodu 12) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Zapísala dňa: 07.09.2018                                            Schválil:  

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

tajomníčka KSPZ            predsedníčka KSPZ 

 

 

 



 

 

 

 

 


