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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

 

Zápisnica 

zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 05. septembra 2018 v priestoroch 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 

zasadacia miestnosť č. 524 

 

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny (spolu 7)    

- ospravedlnení: Ing. Richard Takáč; Bc. Eduard Filo; Ing. Miloš Mičega; MUDr. Peter 

Daňo 

- neospravedlnená: Ing. Mária Hajšová, PhD.  

- hostia: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK; Ing. Daniela Hilčíková – vedúca 

Odboru školstva a kultúry; Mgr. Tomáš Baláž – vedúci oddelenia právneho, správy 

majetku a verejného obstarávania; Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného; 

Mgr. Jozef Pšenka – riaditeľ Športového gymnázia v Trenčíne  

- tajomník: Ing. Tomáš Tadlánek  

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK  

3. a) Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020                       

(2. zmena)  

b) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Mesta 

Trenčín – budova Športového gymnázia a priľahlé pozemky  

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK  

a) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa                   

v k. ú. Nové Mesto nad Váhom – ubytovacie zariadenie (internát)  

b) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného majetku – časť strechy 

stavby Hvezdárne so súp. č. 177 na pozemku parc. KN-C č. 330/4, k. ú. Malé Bielice, 

na LV č. 162 ako prípad hodný osobitného zreteľa  

c) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku – Stredná odborná 

škola – dielne, sociálne zariadenie, na ul. Chemikov 8, Nováky 

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

Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa  

e) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Stará Turá s Mestom 

Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa  

5. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za I. polrok 2018  

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo 

inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby  
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7. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Spojenej škole, Rastislavova 332, 

Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 

a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky  

8. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 

7282/20A,  911 01 Trenčín  

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

samosprávneho kraja  

10. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2018   

11. Vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie 

účelového finančného príspevku na podporu tematického zážitkového vzdelávania 

v oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky v stredných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na rok 2018 

12. Rôzne  

13. Diskusia  

14. Návrh na uznesenie  

15. Záver  

 

K bodu 1 

Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie privítaním členov komisie a hostí otvoril podpredseda Komisie školstva, 

kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 

„komisia“). Bc. Tomáš Vaňo skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a zasadnutie 

komisie sa bude riadiť upraveným programom – vypúšťa sa z programu v bode 4. písmeno d) 

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

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Členovia komisie súhlasili s takto upraveným programom zasadnutia komisie.   

 

K bodu 2 

Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK 
 

Ing. Daniela Hilčíková - predniesla aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry:  

- začiatok nového školského roka začíname s nezmeneným počtom organizácií; 

- údaje o počte žiakov budeme vedieť po 15. septembri, prvýkrát ideme zberať údaje o 

počte žiakov prostredníctvom rezortného informačného systému; 

- za ambasádora odborného vzdelávania za celé Slovensko bol vymenovaný predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja – čaká nás veľa zaujímavých akcií na podporu 

odborného vzdelávania doma aj v zahraničí; 

- vstupujeme do 4. roku fungovania systému duálneho vzdelávania na stredných odborných 

školách; 

- pripravujeme 20. ročník výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla, ktorá je naplánovaná na 

4. a 5. októbra 2018; 

- pracujeme na zaujímavých projektoch – zriadenie Strednej zdravotníckej školy 

v Prievidzi pre nasledujúci školský rok, transformácia Športového gymnázia v Trenčíne 

na Strednú športovú školu od januára 2019 a v rámci nej príprava Hokejovej akadémie od 

septembra 2019; 

- pokračujeme v nastavení systému kvality na našich školách, od septembra je zavedený 

elektronický dochádzkový systém na všetkých našich stredných školách;  
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- pre riaditeľov sme upravili pracovný čas v rozsahu 7,5 hodiny musia byť prítomní na 

škole + k tomu je polhodinová prestávka a obdobným spôsobom si pre svojich 

pedagogických zamestnancov majú riaditelia škôl upraviť pracovný čas vo svojich 

pracovných poriadkoch 

- je potrebné upozorniť aj na problémové záležitosti: Jazyková škola v Trenčíne má 

problémy s financovaním, do problémov sa dostala vlastnou vinou, nakoľko škola 

nereagovala adekvátne na pokles počtu poslucháčov, neupravovala počty poslucháčov ani 

počty zamestnancov; 04.09.2018 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie rady školy, kde 

sme informovali o situácii a zároveň boli predostreté riešenia – v súlade s našimi 

predchádzajúcimi upozorneniami a písomnými záznamami a úlohami pre pani riaditeľku 

má jazyková škola 05.09.2018 zápis poslucháčov pre nový školský rok, 07.09.2018 jej 

bude z úrovne TSK udelený súhlas, v ktorom sa určí, ktoré kurzy a s akým počtom 

poslucháčov môže otvoriť, pričom počty nastavíme tak, aby sme neprehlbovali stratu, 

adekvátne k počtu kurzov bude potrebné upraviť počet zamestnancov; následne opätovne 

zvoláme radu školy, kde predložíme analýzu a možnosti ozdravenia jazykovej školy;  

- na našich školách nastali aj personálne zmeny: na Gymnáziu v Myjave sa riaditeľkou 

stala Mgr. Havlíková, na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom je novým 

riaditeľom Ing. Podoba, 05.09.2018 prebehne výberové konanie na miesto riaditeľa na 

Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi a v priebehu septembra nás čaká 

výberové konanie aj na Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou.  

 

RNDr. Viera Beňová – prebehli rokovania už ohľadom plánovania výkonov pre školský rok 

2019/2020?  

Ing. Daniela Hilčíková – chýba nám vykonávacia vyhláška, prípravné práce pokračujú; keď 

budú jasné skutočnosti podľa vykonávacej vyhlášky, oslovíme všetkých zriaďovateľov, aby 

nám predložili podklady, je tam posunutý termín na 15.11.2018 

RNDr. Viera Beňová – je už Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi zaradená v sieti?  

Ing. Daniela Hilčíková – v priebehu septembra očakávame rozhodnutie z MZ SR na základe 

obhliadky, ktorá sa uskutočnila v auguste   

Ing. Pavol Bagin – chcem upozorniť, že na stredných školách chýbajú učitelia nielen 

odborných predmetov   

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – cez víkend bude odhalená tabuľa s čestným názvom na 

Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu v Partizánskom, pani riaditeľka požiadala  

o nájdenie zdrojov na dofinancovanie učebne pre mechatronikov v celkovej sume 12 842,00 

eur s DPH; bolo by to možné?  

Ing. Renáta Ozimová – musí rozhodnúť investičné oddelenie, tento rok nie je priestor 

(všetky investičné akcie idú tak, ako sú naplánované s výnimkou eurofondov), ale myslím si, 

že budúci rok to môžeme zahrnúť do návrhu rozpočtu  

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – máme jedinú hvezdáreň v kraji, v Partizánskom – pre 

budúce roky sú tam požiadavky – prenosné digitálne planetárium za 70 000,00 eur a farebná 

laserová tlačiareň a trojrozmerné didaktické pomôcky za 5 500,00 eur  

Ing. Renáta Ozimová – s tým počítame, je to už odkonzultované aj s pánom predsedom  

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – v rámci minulej komisie som upozornil na možné vážne 

problémy s existenciou osemročných gymnázií v súvislosti s novou legislatívou, ak by tieto 

gymnáziá v budúcom školskom roku v septembri neotvorili triedy; výpadok na 4 mesiace, 

september – december by predstavoval sumu cca 30 000,00 eur na jedno gymnázium, bolo by 

možné vyčleniť pre každé gymnázium cca 30 000,00 eur ako istú rezervu v budúcom 

rozpočte?  
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Ing. Daniela Hilčíková – je len zmena v legislatíve, zmena v rozpise počtu tried pre 

osemročné gymnáziá, oni bežia štandardným režimom ďalej, akurát do toho rozpisu 

výraznejšie vstupuje MŠVVaŠ SR a sú zadefinované nové kritériá, ktoré sa budú 

zohľadňovať pre tento rozpis, ale naďalej v procese tvorby tohto rozpisu zostáva aj 

zriaďovateľ, aj okresný úrad a teda konečnou inštanciou je MŠVVaŠ SR; podrobne sme si to 

rozoberali s jednotlivými riaditeľmi, nevidíme tam až také ohrozenie, že by naše gymnáziá, 

ktoré sú kvalitné, nedostali žiadnu triedu; samozrejme, treba byť na to pripravený a systém je 

riešiteľný, pretože mi rozpisujeme počty žiakov pre klasické štúdium a to sú stále tie isté deti, 

buď vstúpia do osemročnej formy gymnázia ako mladšie, alebo neskôr na klasické 

gymnázium ako 15-roční 

 

K bodu 3 

 

a) Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020           

(2. zmena) 

 

Ing. Renáta Ozimová – predniesla návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2018-2020 (2. zmena).  

- skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu 

Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (2. zmena):  

- bežné príjmy – zvýšené celkom o 88 803 eur;  

- dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia pre poskytovanie komplexnej 

ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb CSS – SLOVEN, nakoľko 

novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti umožnila sociálnym zariadeniam za predpokladu 

splnenia prísnych kritérií 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 Trenčianskeho samosprávneho kraja, 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 – zvýšené celkom o 88 803 eur;  

- vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných príjmov dochádza v rámci 

tejto zmeny rozpočtu úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov pre 

sociálne zariadenie CSS – SLOVEN; tieto sú určené predovšetkým na finančné 

ohodnotenie zamestnancov, ako aj na obnovu materiálno – technického vybavenia izieb a 

obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom 

poskytovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť;  

 

- Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Športové 

gymnázium Trenčín, ktorá sídli v objekte, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín, a to na 

základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke; vzhľadom na záujem Mesta Trenčín odpredať 

predmetný objekt, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny 

rozpočtu k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov určených na obstaranie 

predmetných objektov; dôvodom je zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vybudovať v rámci projektu tzv. stredoškolský campus, t.j. ucelený priestor pozostávajúci 
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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; vzhľadom na charakter objektu predložilo Mesto Trenčín návrh odpredať predmetné 

nehnuteľnosti za celkovú kúpnu cenu 550 000 eur; priestor pre zabezpečenie finančných 

prostriedkov v uvedenom objeme vychádza zo skutočnosti posunu termínu na realizáciu 

investičnej akcie „Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV 

službami“; ďalej je to posun termínu vyhlásenia výzvy Ministerstvom kultúry SR pre 

pripravovaný projekt „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť 

dizajnu“. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

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

 

 

b) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Mesta 

Trenčín – budova Športového gymnázia a priľahlé pozemky  

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam od Mesta Trenčín – budova Športového gymnázia a priľahlé pozemky.  

- Športové gymnázium sídli v budove, ktorého vlastníkom je Mesto Trenčín,  a to na 

základe Zmluvy o výpožičke s Mestom Trenčín; 

- v mesiaci jún 2018 sa Trenčiansky samosprávny kraj dozvedel o úmysle Mesta Trenčín 

nehnuteľnosti, v ktorých sídli Športové gymnázium odpredať Súkromnému gymnáziu 

FUTURUM, ktoré taktiež na základe Zmluvy o výpožičke s Mesto Trenčín sídlia 

v danom objekte; 

- po uplynutí doby výpožičky v zmluve medzi Mestom Trenčín a Športovým gymnáziom 

by nastala vysoká pravdepodobnosť potreby hľadania nových priestorov pre Športové 

gymnázium; je záujmom Trenčianskeho samosprávneho kraja ponechať dlhodobo 

Športové gymnázium v predmetnom objekte, vzhľadom na výnimočnú polohu v blízkosti 

internátu a športovísk a uvedené je možné s určitosťou dosiahnuť len vlastníctvom 

daných nehnuteľností, vzhľadom na záujem Mesta Trenčín nehnuteľnosti odpredať;   

- Mesto Trenčín dalo vypracovať nový znalecký posudok, ktorý má zohľadňovať investície 

do budovy, ktorá má byť predmetom prevodu, pričom Mesto Trenčín prisľúbilo 

ukončenie zmluvy o výpožičke so Súkromným gymnáziom FUTURUM; 

- v zmysle novovypracovaného znaleckého posudku je všeobecná hodnota nehnuteľností, 

ktoré majú byť predmetom prevodu vlastníckeho práva, 1 161 796,35 EUR; 

- Mesto Trenčín navrhuje v prípade schválenia Zastupiteľstvom Mesta Trenčín vzhľadom 

na okolnosti prípadu odpredať predmetné nehnuteľnosti za cenu 550 000 EUR; kúpna 

cena tak predstavuje sumu 550 000 EUR. 

 

Mgr. Jozef Pšenka – škola existuje 36 rokov, za ten čas sme sa 6x sťahovali, od r. 1993 

sídlime v tejto budove a od r. 2005 vo výpožičke 

- je to mestský majetok, Trenčiansky samosprávny kraj do neho nemôže investovať; 
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- objekt má dobrú polohu, súčasťou je internát, jedáleň, máme vybudovaný tartanový 

štadión v areáli školy, plaváreň - tým vznikol športový komplex, kde je zabezpečená 

kvalitná športová príprava.  

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, 

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Zlatovce, 

zapísaných na LV č. 1 ako   

 

- budova súp.č. 71, postavená na pozemku C-KN parc.č. 986  

- pozemok C-KN parc.č. 986 zastavané plochy a nádvoria o výmere  858 m2  

- pozemok C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1754 m2 (priľahlý 

pozemok), vzniknutý odčlenením z pôvodnej parcely C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2593 m2 od Mesta Trenčín na základe Geometrického plánu na 

oddelenie pozemku p. č. 983/5 č. 48035637-059-18 vyhotoveného geodetom Ivanom 

Opatovským, 

 

kúpou za celkovú kúpnu cenu 550 000,- EUR (slovom: päťstopäťdesiattisíc EUR), pod 

podmienkou ukončenia zmluvného vzťahu zo strany Mesta Trenčín so Súkromným 

gymnáziom FUTURUM, založeného Zmluvou o výpožičke nehnuteľnosti zo dňa 

27.06.2014“. 

 

Pred bodom č. 4 vystúpil doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. s požiadavkou, aby sa konalo 

v októbri výjazdové slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na Myjave (možno aj s návštevou Mohyly M. R. Štefánika na Bradle a položenia vencov) pri 

príležitosti výročia založenia prvej Slovenskej národnej rady a 100. výročia vzniku prvej 

Československej republiky.  

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja súhlasila s predmetným návrhom doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD. 

 

K bodu 4 

Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK 

 

a) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa 

v k. ú. Nové Mesto nad Váhom – ubytovacie zariadenie (internát) 

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom – ubytovacie zariadenie (internát).  

- Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku    v správe 

Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 

– ubytovacie zariadenie, súp. č. 2377, postavané na pozemku parc. č. 3669;   

- Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodlo o trvalej prebytočnosti 

vyššie uvedeného nehnuteľného majetku, o spôsobe odpredaja formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválilo súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž;  

- obchodná verejná súťaž bola vyhlásená; v lehote na predkladanie ponúk boli doručené 

dve obálky;  
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- keďže obaja záujemcovia splnili podmienky, boli vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii; 

najvyššia kúpna cena bola v aukčnom kole vysúťažená uchádzačom - spoločnosťou 

STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza vo výške 685500 eur, čo bolo 

o 500 eur viac ako bola všeobecná hodnota tohto majetku určená v znaleckom posudku.  

 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„prevod prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho  sa v okrese Nové Mesto 

nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom, v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísaného na 

LV                 č. 3191 v časti A: majetková podstata:  

 

stavby:  

- ubytovacie zariadenie, súp. č. 2377, postavené na pozemku parc. č. 3669 

 

pozemky: parcely  registra „C“ 

- parcela CKN  parc. č. 3669 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  587 m
2
,
 
 

- parcela CKN  parc. č. 3670/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.723 m
2
    

 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja Obchodnou verejnou súťažou                     

č. TSK/002/2015 - „Predaj nehnuteľností – SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, 

časť I. - Internát“ uchádzačovi – kupujúcemu:  STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 

01 Prievidza, IČO: 31573258, za kúpnu cenu vo výške 685500 eur                                                     

(slovom: šesťstoosemdesiatpäťtisícpäťsto eur) v podiele 1/1- ina“. 

 

b) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného majetku – časť strechy 

stavby Hvezdárne so súp. č. 177 na pozemku parc. KN-C č. 330/4, k. ú. Malé Bielice, 

na LV č. 162 ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného 

majetku – časť strechy stavby Hvezdárne so súp. č. 177 na pozemku parc. KN-C č. 330/4, k. 

ú. Malé Bielice, na LV č. 162 ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

- Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku – 

Hvezdáreň, súp. č. 177 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 330/4;  

- Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola doručená žiadosť Slovenskej organizácie pre 

vesmírne aktivity, Bratislava o umiestnenie informačnej technológie na strechu 

Hvezdárne v Partizánskom;  

- na základe doručenej žiadosti navrhujeme upraviť vzájomné vzťahy vo forme nájomnej 

zmluvy, predmetom ktorej bude nájom časti strechy stavby Hvezdárne v Partizánskom v 

prospech nájomcu: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Bratislava za celkovú 

cenu nájmu 1 €/m
2
/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa;    

- Hvezdáreň v Partizánskom k predmetnému prenájmu časti strechy budovy hvezdárne 

poskytla kladné stanovisko a zdôraznila, že uvedená technológia je prínosom v oblasti 

vzdelávania a popularizácie astronomických vied a prezentácie výsledkov meraní 

získaných informačnými zariadeniami na Slovensku a v zahraničí budú spájané 

s organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

- osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení informačných zariadení a 

technológii na strechu hvezdárne v Partizánskom ako súčasti budovanej siete v rámci 

cezhraničného projektu medzi Žilinským samosprávnym krajom, Trenčianskym 
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samosprávnym krajom a Zlínskym krajom v zastúpení Hvezdárne vo Valašskom Meziřičí 

a Českou akadémiou vied.  
 

 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

 

„I. rozhodnúť 

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov a III. časti  čl. 10  ods. 3   písm. a) – i.  Zásad 

hospodárenia s majetkom  Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a 

Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Malé Bielice, 

zapísanej na LV                  č. 162 v časti A: Majetková podstata: 

 

 

Stavba – Hvezdáreň   

- stavba Hvezdáreň so súpisným číslom 177 nachádzajúca sa na pozemku - parcela registra 

“C“ č. 330/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m²,  
 

a to časti strechy o celkovej výmere 3 m², v zmysle situačného náčrtu. 

 

II. schváliť 

nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Malé 

Bielice, zapísaného na LV č. 162 v časti A: Majetková podstata: 

 

Stavba – Hvezdáreň   

- stavba Hvezdáreň so súpisným číslom 177 nachádzajúca sa na pozemku - parcela registra 

“C“ č. 330/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m²,  
 

a to časti strechy o celkovej výmere 3 m², v zmysle situačného nákresu. 

 

v prospech nájomcu: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, Ilkovičova 2961/3, 

812 19 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 42178401, za celkovú cenu nájmu 1 

€/m
2
/rok (slovom: jedno euro) na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov. 
                    

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na umiestnení informačných zariadení a 

technológií na strechu hvezdárne v Partizánskom ako súčasti budovanej siete v rámci 

cezhraničného projektu medzi Žilinským samosprávnym krajom, Trenčianskym 

samosprávnym krajom a Zlínskym krajom v zastúpení Hvezdárne vo Valašskom Meziřičí a 

Českou akadémiou vied na vzdelávacie a popularizačné účely Slovenskej organizácie pre 

vesmírne aktivity v rámci svojej činnosti a aktivít pre školy a širokú verejnosť, pričom 

prezentácie výsledkov meraní budú spájané s organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

a členovia Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity sa zároveň budú recipročne podieľať 

na činnosti a aktivitách Hvezdárne v Partizánskom, prispievať na tvorbu vedeckého 
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povedomia mládeže a pomáhať pri zapájaní sa do stredoškolskej odbornej činnosti mládeže v 

obore strojárenských a informačných technológii“. 

 

 

 

c) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku – Stredná odborná 

škola – dielne, sociálne zariadenie, na ul. Chemikov 8, Nováky  

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku – Stredná odborná škola – dielne, sociálne zariadenie, na ul. Chemikov 8, Nováky.  

- Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku v správe 

Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná 

škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, zapísaného 

na LV č. 1930 ako: stavba, súp. č. 646 - sociálne zariadenie a stavba, súp. č. 646 – dielne;  

- Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodlo o trvalej prebytočnosti 

vyššie uvedeného nehnuteľného majetku a o spôsobe odpredaja  formou obchodnej 

verejnej súťaže, obchodná verejná súťaž bola vyhlásená;  

- všeobecná hodnota nehnuteľného majetku bola určená v znaleckom posudku vo výške  

132000 eur;  

- v lehote na predkladanie ponúk bola doručená jedna obálka s ponukou záujemcu 

FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, ponúknutá cena: 12000 eur; 

- záujemca splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

neschváliť:  

 

„prevod prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho  sa v okrese Prievidza, 

v obci Nováky, v k. ú. Nováky,  zapísaný  na LV č. 1930 ako: 

 

stavby:  
- stavba súp.č.646 - sociálne zariadenie postavené na pozemku CKN  parc. č. 390/84,  

- stavba súp.č.646 - dielne postavené na pozemku CKN  parc.č. 390/91,  

 

pozemky:  

- pozemok parc. č. 390/84 druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria  o výmere  600 m
2
,
 
 

- pozemok parc. č. 390/91 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1365 m
2
,  

 

na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja Obchodnou verejnou súťažou                     

č. TSK/007/2015 „Predaj nehnuteľností – Stredná odborná škola - dielne, sociálne 

zariadenie, na ul. Chemikov 8 Nováky“ uchádzačovi – kupujúcemu: FORTISCHEM                

a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46693874, za kúpnu cenu vo výške   12000 

eur (slovom: dvanásťtisíc eur) v podiele 1/1- ina“. 

 

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

Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Tento bod bol vypustený z programu rokovania komisie vzhľadom na to, že do rokovania 

komisie nebol ešte dopracovaný.  
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e) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Stará Turá s Mestom 

Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK                      

v k. ú. Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

- Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom pozemkov a stavieb tvoriacich 

časť areálu bývalej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Generála 

Milana Rastislava Štefánika, Stará Turá, ktorý je v správe Strednej odbornej školy, 

Športová 675, Stará Turá;  

- ako protihodnotu Mesto Stará Turá ponúka pozemky vo svojom vlastníctve, ktoré však 

nevyužíva, nakoľko ide o pozemky pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja;  

- na schválenie predložená zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 2073,96 

eur zo strany Mesta Stará Turá, ktoré doplatí rozdiel vo výške 2073,96 eur (čo 

predstavuje rozdiel v hodnotách majetkov určených na zámenu) na účet Trenčianskeho 

samosprávneho kraja; 

- dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania 

pozemkov pod cestami II. a III. triedy v Meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností  a pre 

potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

 

„I. schváliť 

trvalú prebytočnosť  nehnuteľného majetku Trenčianskeho  samosprávneho kraja na základe 

zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  

čl. 10  ods. 3   písm. a) – i.  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v platnom znení, nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará 

Turá,          v k. ú.  Stará Turá: 

 

PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

622 406 záhrady 

 

PARCELY registra „E“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

623/11 1210 zastavané plochy a nádvoria 

623/12 57 zastavané plochy a nádvoria 

623/13 146 zastavané plochy a nádvoria 

623/14 39 zastavané plochy a nádvoria 

 

II. určiť 

ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov prevod trvale prebytočného 

nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, nachádzajúcich sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá, v k. ú.  Stará 

Turá: 
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PARCELY registra „E“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo 

parcely 

Výmera  

m² 
Druh pozemku 

623/11 1210 zastavané plochy a nádvoria 

623/12 57 zastavané plochy a nádvoria 

623/13 146 zastavané plochy a nádvoria 

623/14 39 zastavané plochy a nádvoria 

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely 
Výmera  

m² 
Druh pozemku 

613/1 1115 ostatné plochy 

619 414 zastavané plochy a nádvoria 

620/1 1853 zastavané plochy a nádvoria 

621 81 zastavané plochy a nádvoria 

622 406 záhrady 

 

STAVBY zapísané na LV č. 370: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 

 

Školská kuchyňa  bez súp. čísla   619 vrátane príslušenstva 

Sklad školskej kuchyne bez súp. čísla   621 vrátane príslušenstva 

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará Turá, 

nachádzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá, v k. ú. Stará Turá: 

 

PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1: 

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

516/1 2763 zastavaná plocha a nádvorie 

516/7 185 zastavaná plocha a nádvorie  

516/9 80 ostatná plocha 

312/5 234 zastavaná plocha a nádvorie 

582/4 66 zastavaná plocha a nádvorie 

591/12 509 zastavaná plocha a nádvorie 

1038/9 81 zastavaná plocha a nádvorie 

209/3 1661 zastavaná plocha a nádvorie 

209/5 1284 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/3 2544 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/4 69 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/5 93 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/6 12 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/7 2059 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/8 4 zastavaná plocha a nádvorie 
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4103/9 13 zastavaná plocha a nádvorie 

 

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania 

pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo II/581, III/1237, III/1242, III/1245 a v záujme zabezpečenia 

lepšieho využitia nehnuteľností  a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

III. schváliť  

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, 

v  obci Stará Turá, v k. ú.  Stará Turá: 

 

PARCELY registra „E“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo 

parcely 

Výmera  

m² 
Druh pozemku 

623/11 1210 zastavané plochy a nádvoria 

623/12 57 zastavané plochy a nádvoria 

623/13 146 zastavané plochy a nádvoria 

623/14 39 zastavané plochy a nádvoria 

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 370: 

Číslo parcely 
Výmera  

m² 
Druh pozemku 

613/1 1115 ostatné plochy 

619 414 zastavané plochy a nádvoria 

620/1 1853 zastavané plochy a nádvoria 

621 81 zastavané plochy a nádvoria 

622 406 záhrady 

 

STAVBY zapísané na LV č. 370: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 

 

Školská kuchyňa  bez súp. čísla   619 vrátane príslušenstva 

Sklad školskej kuchyne bez súp. čísla   621 vrátane príslušenstva 

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará Turá, 

nachádzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v  obci Stará Turá, k. ú. Stará Turá: 

 

PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1: 

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

516/1 2763 zastavaná plocha a nádvorie 

516/7 185 zastavaná plocha a nádvorie  

516/9 80 ostatná plocha 

312/5 234 zastavaná plocha a nádvorie 

582/4 66 zastavaná plocha a nádvorie 
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591/12 509 zastavaná plocha a nádvorie 

1038/9 81 zastavaná plocha a nádvorie 

209/3 1661 zastavaná plocha a nádvorie 

209/5 1284 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/3 2544 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/4 69 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/5 93 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/6 12 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/7 2059 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/8 4 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/9 13 zastavaná plocha a nádvorie 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a  ods.  8 písm.  e) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania 

pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo II/581, III/1237, III/1242, III/1245 a v záujme zabezpečenia 

lepšieho využitia nehnuteľností  a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 2073,96 eur zo strany Mesta Stará 

Turá. 

 

Mesto Stará Turá  doplatí sumu 2073,96 eur na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy uzavretej na základe tohto uznesenia“. 

 

K bodu 5 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za            

I. polrok 2018 

 

Ing. Renáta Ozimová – predniesla vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.  

- celkové príjmy sa plnia na 43,55 %; v bežných príjmoch máme plnenie 71 927 581,68 

eur, čo je viac ako 50 %; 

- väčší problém je v kapitálových príjmoch, tam je plnenie len 7,22 %, čo predstavuje vo 

finančnom vyjadrení 2 028 936,55 eur, je to spôsobené eurofondmi (jediný projekt, ktorý 

mal finančné plnenia, bola Stredná priemyselná škola Emila Belluša v Trenčíne); 

- nepredpokladáme vyššie čerpania, nakoľko 4 cesty, ktoré boli schválené, tak nie je 

ukončený proces verejného obstarávania vzhľadom na to, že sme pristúpili k spoločnému 

obstarávaniu a verejným obstarávateľom je Prešovský samosprávny kraj - ukončenie 

niekedy v októbri, takže plnenie až budúci rok; 

- celkové výdavky sú čerpané zatiaľ na 34,95 %; v oblasti bežných výdavkov je plnenie                 

47,99 %, vo finančnom vyjadrení 60 264 357,34 eur; kapitálové výdavky sú plnené na                         

10,37 %, vo finančnom vyjadrení 6 906 488,77 eur; 

- v II. polroku 2018 predpokladáme vyššie čerpanie kapitálových výdavkov vzhľado m na 

to, že investičné akcie realizované z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja boli 

ukončené v mesiaci jún, fakturácia prebiehala v letných mesiacoch, takisto niektoré 

investičné akcie prebiehali v letných mesiacoch, resp. prebiehajú v súčasnosti; 

- úver sme načerpali vo výške 3 963 400,00 eur - finančné prostriedky sú určené na 

predfinancovanie projektov v rámci Interreg-u, nevstupujú do dlhu - zahájili sme 
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rekonštrukciu južného opevnenia Trenčianskeho hradu, mal by byť zahájený projekt "na 

bicykli po stopách histórie"; boli uhradené 2 splátky istiny úveru, ktorý máme v celkovej 

sume 1 121 026,00 eur. 

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vziať na vedomie:  

 

„Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za    

I. polrok 2018“. 

 

K bodu 6 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja             

č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby  

 

Ing. Daniela Hilčíková – predniesla návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

- jedná sa o všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého sa poskytujú príspevky 

a dotácie jazykovej škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a adekvátne školským zariadeniam 

v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných alebo súkromných zriaďovateľov;  

- potreba vydať nové všeobecne záväzné nariadenie súvisí s nadobudnutím účinnosti novej 

legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov, bolo treba upraviť určité postupy, 

doklady a dokumentáciu týkajúcu sa postupu prác pri poskytovaní finančných 

prostriedkov v rámci tohto všeobecne záväzného nariadenia;  

- taktiež na základe výsledku kontroly Útvaru hlavného kontrolóra v jednom zo 

súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bolo 

odporučené prehodnotiť systém financovania týchto súkromných centier pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie;   

- tieto súkromné centrá sa snažili naháňať čo najviac klientov, ktorých si aj vykázali 

v oficiálnom štatistickom výkaze; rozdiel bol v tom, že určitému klientovi poskytli len 

raz určitú formu skupinovej služby a pomoci, naproti tomu iným klientom poskytovali 

pravidelne systematicky individuálnu formu starostlivosti; je obrovský rozdiel medzi 

službami jedných alebo druhých klientov; podľa doterajšieho všeobecne záväzného 

nariadenia, keď sme išli na vydané rozhodnutie pre klienta a poskytovanú činnosť, 

dotácia bola v rovnakej výške; 

- reagujeme na odporúčanie hlavného kontrolóra a v tomto novom návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia rozlišujeme, či ide o individuálnu formu poskytovanej služby alebo 

ide o skupinovú formu a takisto sme zaviedli prísnejší kontrolný mechanizmus 

vykazovania klientov (stretli sme sa s duplicitou vykazovania klientov);    

- z dôvodu naliehavého verejného záujmu, keďže potrebujeme získať žiadosti od týchto 

subjektov pre poskytovanie dotácie pre nasledujúci rok a ich požiadavky zapracovať do 
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návrhu rozpočtu na rok 2019, navrhujeme účinnosť predkladaného návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia od 01. októbra 2018;  

 

 

- zároveň navrhujeme ešte v predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

vypustiť v Článku 9 bod 4. písmená f) a g) – jedná sa o výpisy zo štatistického registra 

organizácií za žiadateľa a za jednotlivé typy organizácií z dôvodu nadobudnutia účinnosti 

zákona proti byrokracii, kde tieto výpisy nemôžeme žiadať, ale získať si ich môžeme už 

len elektronicky.   

   

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,  

 

s pozmeňujúcim návrhom:  

 

 vypustiť z Článku 9 bod 4. písmená f) a g)“. 

 

K bodu 7 

Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Spojenej škole, Rastislavova 332, 

Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 

a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky 

 

Ing. Daniela Hilčíková – predniesla návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri 

Spojenej škole, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, 

Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 

332, 972 71 Nováky.  

- Ing. Andrea Hájniková bola delegovaná do Rady školy pri Spojenej škole v Novákoch 

ako zástupkyňa inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania prípravy 

pre trh práce – Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory;  

- Ing. Andrea Hájniková skončila pracovný pomer vo firme ZKW Slovakia s.r.o., 

Krušovce, preto Slovenská obchodná a priemyselná komora navrhuje delegovať do Rady 

školy pri Spojenej školy Nováky ako odborného zamestnanca pre systém duálneho 

vzdelávania ďalšieho zamestnanca tejto firmy - Petra Hanu;  

- v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

predkladáme návrh na odvolanie Ing. Andrey Hájnikovej z Rady školy pri Spojenej škole 

Nováky dňom 24. septembra 2018;  

- zároveň predkladáme návrh na delegovanie Petra Hanu do Rady školy pri Spojenej škole 

Nováky dňom 25. septembra 2018.  

 

Ing. Pavol Bagin – chcem požiadať o výmenu v Rade školy pri Strednej priemyselnej škole 

v Dubnici nad Váhom, chcel by som byť v tejto rade školy  

Ing. Daniela Hilčíková – pripravíme na novembrové Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
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Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

 

„I. odvolať  

 

dňom 24. septembra 2018 Ing. Andreu Hájnikovú z Rady školy pri Spojenej škole, 

Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 

332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 

Nováky,  

 

  II. delegovať  

 

dňom 25. septembra 2018 Petra Hanu do Rady školy pri Spojenej škole, Rastislavova 332, 

Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 

a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky“. 

 

K bodu 8 

Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín  

 

Ing. Daniela Hilčíková – predniesla návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej 

školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.  

- jedným zo samosprávnych orgánov je aj územná školská rada, ktorá sa zriaďuje 

v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja; 

- jedným z členov tejto územnej školskej rady je aj delegovaný zástupca samosprávneho 

kraja;  

- za Trenčiansky samosprávny kraj bol delegovaný PaedDr. Štefan Gaman, ktorému 

zaniklo členstvo v územnej školskej rade v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve, a to smrťou;   

- na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

návrh na delegovanie Bc. Tomáša Vaňu, ako poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, do územnej školskej rady dňom 25. septembra 2018.   

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

delegovať:  

 

„dňom 25. septembra 2018 Bc. Tomáša Vaňu do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej 

stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín“. 

 

K bodu 9  

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

samosprávneho kraja  

 

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia 

s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

- nakoľko vyvstala požiadavka upraviť v Zásadách postup pri žiadostiach o zriadenie 
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vecného bremena, ktorých schvaľovanie v zastupiteľstve tvorí podstatnú časť 

majetkových vecí na schválenie Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

pripravili sa alternatívne riešenia postupu pri predmetných žiadostiach; 

- vo variante 1) sa predkladá návrh variantu obdobný postupu, akým Trenčiansky 

samosprávny kraj postupuje doteraz, t.j. každé zriadenie vecného bremena je 

schvaľované Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

- vo variante 2) je kompetencia rozdelená medzi predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja 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; 

- vo variante 3) je kompetencia rozdelená opätovne medzi predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale na 

základe vecného vymedzenia zriadenia vecného bremena (verejno-prospešný účel, 

inžinierske siete, práva prechodu v kompetencii predsedu, ostatné v zastupiteľstve);  

- vo variante 4) je kompetencia na predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod 

podmienkou súhlasného stanoviska kompetentných odborov Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, správcu majetku a finančnej komisie Trenčianskeho 

samosprávneho kraja; 

- prítomní poslanci sa jednotlivo priklonili k nasledovnej variante:  

Ing. Juraj Maláň – varianta 2) 

Roman Hvizdák – varianta 2) 

Ing. Juraj Hort – varianta 2) 

RNDr. Viera Beňová – varianta 2) 

Ing. Pavol Bagin – varianta 4)  

Bc. Tomáš Vaňo – varianta 4)   

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:  

 

„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“. 

 

K bodu 10 

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2018 

 

Ing. Richard Horváth – predniesol Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na 

Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018:  

- správa sa predkladá v zmysle platnej legislatívy, predchádzala tomu kontrola na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zo strany Útvaru hlavného kontrolóra; 

- kontrola bola ukončená s negatívnym výsledkom, tzn. neboli prijaté žiadne opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov; 

- v sledovanom období bolo na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja prijatých spolu 

11 sťažností – 1 bola neopodstatnená, 4 boli odložené (nespĺňali zákon, boli riešené ako 

podnety na úrovni príslušných odborov), 1 nebola sťažnosťou podľa obsahu a v zmysle 
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zákona, 3 boli postúpené iným orgánom, ktoré nie sú v kompetencii Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a 2 boli opodstatnené (týkali sa Nemocnice s poliklinikou Prievidza 

so sídlom v Bojniciach – výberové konania na primariáty); 

- v sledovaním období boli na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja doručené 4 

petície – 2 boli v kompetencii poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja (ťažba uhlia 

– doručená v kópii na vedomie, bola odoslaná na riešenie príslušnému ministerstvu, 

územný plán – nebola vyhodnotená kladne, nebolo prijaté uznesenie), 1 bola doručená 

ako na vedomie a nebola riešená u nás, 1 petícii nebolo vyhovené; 

- v porovnaní s predchádzajúcim obdobím môžem konštatovať, že počet sťažností aj petícií 

sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížil.      

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vziať na vedomie:  

 

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

kraja za I. polrok 2018“. 

 

K bodu 11 

Vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie 

účelového finančného príspevku na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti 

histórie, prírodných vied a environmentalistiky v stredných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK na rok 2018 

 

Ing. Daniela Hilčíková – predniesla vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci Výzvy na 

podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu tematického 

zážitkového vzdelávania v oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky v stredných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na rok 2018.  

- pre rok 2018 Trenčiansky samosprávny kraj opäť vyhlásil výzvu na podporu tematického 

zážitkového vzdelávania; 

- v stanovenom termíne predložilo žiadosti spolu 24 škôl, každá škola mohla predložiť 

najviac 2 žiadosti, celkovo bolo predložených 42 žiadostí na realizáciu akcií na podporu 

tematického zážitkového vzdelávania v celkovej sume 20 634,16 eur; 

- nakoľko žiadosti spĺňajú náležitosti stanovené vo výzve, odporúčame komisii podporiť 

všetky predložené žiadosti;   

- zatiaľ je to len model, kedy poskytujeme finančné prostriedky z viazaných finančných 

prostriedkov zo zdroja 111 (normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré 

dostávame na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja), 

preto je ten záber teraz len pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja;  

- na podnet doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD. pripravujeme všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým bude možné poskytnúť takéto finančné prostriedky aj pre školy iných 

zriaďovateľov a tam už bude zdroj financovania 41; takéto všeobecne záväzné nariadenie 

sa pripravuje na novembrové zastupiteľstvo, aby bolo platné pre nasledovný rok.    

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporučila predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváliť:   

„vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci Výzvy na podanie  žiadostí o poskytnutie 

účelového  finančného príspevku  na  podporu  tematického  zážitkového  vzdelávania 
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v oblasti histórie, prírodných vied a environmentalistiky v stredných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na rok 2018, kde odporučených bolo všetkých 42 

predložených žiadostí v celkovej sume 20 634,16 eur“.  

K bodu 12 

Rôzne 
 

Tento bod programu otvoril Bc. Tomáš Vaňo.  
 

Ing. Richard Horváth - Stredná odborná škola strojnícka v Bánovciach nad Bebravou 

spravuje byty - mali by sme ich od tejto správy odbremeniť, tiež sa mi nepáči systém ich 

spravovania; je treba, aby sa to vyhlásilo za prebytočný majetok  

RNDr. Viera Beňová – kauza kotolňa, podľa správy je to čierna stavba, boli prijaté 

opatrenia? 

Ing. Richard Horváth – k zisteniam si mali prijať opatrenia, škola opatrenia prijala  a do 

určitého termínu mala vyhodnotiť ich splnenie, opatrenia nie sú splnené z dôvodu, že sa škola 

nedohodla s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja v prípade finančných prostriedkov, 

ktoré potrebujú na doplnenie znaleckého posudku a projektovej dokumentácie, preto sa teraz 

musí gymnázium dohodnúť s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

- nedá sa mi vyjadriť k tomu, či je to čierna stavba alebo nie, na to je tu stavebný úrad; 

RNDr. Viera Beňová – chcete nejako komentovať dianie na Gymnáziu v Prievidzi, ktoré 

prebehlo médiami?  

Ing. Richard Horváth – nebudem to komentovať, došlo mi to na vedomie, ja sa s tým 

nezaoberám, na to je tu polícia a prokuratúra 

Ing. Pavol Bagin – ako to vyzerá s novelou smernice o verejnom obstarávaní?  

Mgr. Tomáš Baláž – 07.09.2018 o 11-tej hodine zasadá komisia, kde sa budú prezentovať 

zmeny, v parlamente je novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa pravdepodobne bude 

musieť premietnuť do smernice 

- návrh smernice počíta so zvýšením limitu z 1 000,00 eur na 15 000,00 eur a na 

150 000,00 eur v prípade čerstvých potravín  

 

K bodu 13  

Diskusia  
 

Tento bod programu otvoril Bc. Tomáš Vaňo.  

 

K bodu 14 

Návrh na uznesenie  
 

Členovia komisie prijali k predloženým materiálom uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  

 

K bodu 15 

Záver  
 

Bc. Tomáš Vaňo ukončil program VI. zasadnutia komisie poďakovaním prítomným za účasť.  

 

V Trenčíne, 05.09.2018 

Zapísal: Ing. Tomáš Tadlánek 

 

 

 

 

                                Bc. Tomáš Vaňo    
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              podpredseda  

            Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK 

 

Príloha: Uznesenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


