Zápisnica č. 22
z XXII. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho
kraja uskutočneného dňa 14. júna 2017 v sídle TSK v čase od 15,00 hod. do 15,30 hod..
Evid. č. : TSK/2017/06294-3
P r í t o m n í : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa 03.07.2017:
2.1.
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017,
ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry
2.2.
Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Športového gymnázia, Staničná 6,
Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Ul. slovenských
partizánov 1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01
Považská Bystrica.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32,
Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.
d) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium,
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
e) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bratislavská
439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2.3.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DEMY,
Biskupická 46, 911 04 Trenčín.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH – poverená riadením odboru zdravotníctva a SP
2.4.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - poverený riadením oddelenia právneho, SM a VO
2.5.
Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre voľby do
orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - poverený riadením oddelenia právneho, SM a VO
3. Rôzne.
4. Záver.
Rokovanie:
K bodu 1.:
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Ing. Ján Krátky, ktorý privítal na dnešnom rokovaní
prítomných členov komisie a prizvaných zamestnancov Úradu TSK. Na dnešnom rokovaní komisie je
ospravedlnená neprítomnosť týchto členov komisie: JUDr. K. Macháčková z dôvodu jej účasti na rokovaní
NR SR, PhDr. Š. Škultéty, JUDr. Ing. J. Stopka a JUDr. D. Birošová z pracovných dôvodov. Prítomní
členovia komisie nemali pripomienky ani návrhy na ďalšie doplnenie programu uvedeného v pozvánke
a tento jednohlasne schválili. Komisia rokovala v súlade s článkom 10 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku
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komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja schváleného uznesením Z TSK č. 417/2016 dňa
26.09.2016, účinný dňom 01.10.2016, nakoľko sa jej zasadnutia zúčastnila menej ako polovica členov
komisie - poslancov.
K bodu 2., 2.1.
Predmetný materiál uviedla za spracovateľa Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry. Od
01. septembra 2017 sa majú na základe očakávaných zmien zvýšiť o 6% tarifné platy pedagogických
a odborných zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Uvedenú skutočnosť je potrebné zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia
upravujúceho financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení. S týmto
zvýšením sa rátalo aj v rozpočte TSK. Pokiaľ by bolo schválené zvýšenie v inej výške, operatívne sa
materiál upraví na zasadnutie zastupiteľstva. Ing. J. Krátky sa v rámci diskusie k tomuto bodu programu
spýtal na výšku normatívu jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – poslucháči nad 25 rokov
veku. Ing. D. Hilčíková uviedla, že výška príspevku je 124,00 EUR, navrhovaná výška je 130,00 EUR.
Pripravuje sa aj zmena formy hospodárenia jazykovej školy na rozpočtovú organizáciu.
Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky
ani otázky.
Po hlasovaní : Za : 2, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala
stanovisko číslo 89/2017 :
Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál
s názvom „Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.
35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.“ Komisia
legislatívno - právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh
prerokovať a schváliť.
K bodu 2., 2.2.
Aj tento materiál uviedla Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry. Ide spolu o päť návrhov
na zmeny zriaďovacích listín škôl z rovnakého dôvodu – za účelom zosúladenia s platnou právnou úpravou.
Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky
ani otázky.
Po hlasovaní : Za : 2, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala
stanovisko číslo 90/2017 :
Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál
s názvom „Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so
sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Ul. slovenských
partizánov 1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01
Považská Bystrica.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32,
Prievidza,
so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.
d) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium,
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
e) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18,
Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.“
Komisia legislatívno - právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
návrhy prerokovať a schváliť.
K bodu 2., 2.3.:
Materiál uviedla PhDr. Elena Štefíková, MPH, poverená riadením odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci.
Predmetom dodatku k zriaďovacej listine Centra sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, Trenčín je
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rozšírenie predmetu jej činnosti o sociálnu službu v špecializovanom zariadení s cieľovou skupinou –
fyzická osoba po ukončení povinnej školskej dochádzky, odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so
stupňom odkázanosti najmenej V podľa prílohy č. 3 a so zdravotným postihnutím najmä pervazívna
vývinová porucha – autizmus. Tento druh sociálnej služby bude poskytovaný v novobudovaných
priestoroch s účinnosťou od 01.09.2017. Pôjde o zariadenie jediné svojho druhu s takýmto špecializovaným
zameraním nielen na území TSK ale celého Slovenska. O službu je veľký záujem, v súčasnosti je podaných
33 žiadostí.
Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženým materiálom ďalšie pripomienky
ani otázky.
Po hlasovaní : Za : 2, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala
stanovisko číslo 91/2017 :
Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál
s názvom „Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DEMY,
Biskupická 46, 911 04 Trenčín.“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu
Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh prerokovať a schváliť.
K bodu 2., 2.4.:
Materiál uviedol Mgr. Tomáš Baláž - poverený riadením oddelenia právneho, správy majetku a verejného
obstarávania. Predmetný návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK reflektuje na zákon
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, predovšetkým na jeho
ustanovenie § 2, na základe ktorého sa sa dopĺňa článok 5 Zásad (Základné princípy) v ich II. časti bod 8,
ktorý upravuje potrebu registrácie v registri partnerov verejného sektora pre subjekty tak, ako to vyžaduje
zákon. Od 1. februára 2017 vstúpil do účinnosti citovaný zákon, ktorý po uplynutí prechodného obdobia do
31. júla 2017 pre subjekty registrované v registri konečných užívateľov výhod zavádza od 1. augusta 2017
povinnosť registrácie subjektov za zákonných podmienok v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ
chcú poskytovať a prijímať plnenia pre a od subjektov verejnej správy, vrátane samosprávnych krajov.
Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženým materiálom ďalšie pripomienky
ani otázky.
Po hlasovaní : Za : 2, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala
stanovisko číslo 92/2017 :
Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál
s názvom „Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja.“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho
samosprávneho kraja návrh prerokovať a schváliť.
K bodu 2., 2.5.:
Materiál uviedol Mgr. Tomáš Baláž - poverený riadením oddelenia právneho, správy majetku a verejného
obstarávania. Materiál je pripravený ale pôjde na prerokovanie Z TSK až po vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov predsedom NR SR. Pokiaľ sa tak nestane do 03.07.2017, materiál bude predmetom
rokovania mimoriadneho zastupiteľstva. Z dôvodu záujmu o naplnenie princípov zastupiteľskej demokracie
v čo najširšom rozsahu tak, aby obyvateľov kraja zastupoval reprezentatívny počet ich volených zástupcov,
je potrebné upraviť počet obyvateľov vo volebnom obvode Partizánske presunom obce Horná Ves a obce
Radobica z okresu Prievidza do volebného obvodu Partizánske, t.j. obcí nachádzajúcich sa na hranici
s okresom Partizánske ako volebným obvodom tak, aby si obyvatelia kraja vo volebnom obvode Partizánske
mohli zvoliť o jedného poslanca za volebný obvod Partizánske viac ako v prípade, ak by k presunu obcí
nedošlo. Zároveň je potrebné upraviť počet obyvateľov vo volebnom obvode Ilava presunom obce Dolná
Poruba z okresu Trenčín do volebného obvodu Ilava, t.j. obce nachádzajúcej sa na hranici s okresom Ilava
ako volebným obvodom tak, aby si obyvatelia kraja vo volebnom obvode Ilava mohli zvoliť o jedného
poslanca za volebný obvod Ilava viac ako v prípade, ak by k presunu obce nedošlo. Uskutočnením presunov
jednotlivých obcí si vo volebných obvodoch Partizánske a Ilava budú môcť občania zvoliť rovnaký počet
poslancov samosprávneho kraja, ako tomu bolo pri predchádzajúcich voľbách. Občania vo volebných
obvodoch Trenčín a Prievidza si bez ohľadu na uskutočnenie presunov zvolia v každom z nich o jedného
poslanca samosprávneho kraja viac oproti predchádzajúcim voľbám, celkový počet poslancov
samosprávneho kraja tak bude 47 oproti 45 v tomto volebnom období. Pri návrhu sa vychádzalo z údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky o počte obyvateľov Trenčianskeho kraja k 31.12.2016.
Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženým materiálom ďalšie pripomienky
ani otázky a jednohlasne súhlasili s jeho postúpením na prerokovanie Z TSK.
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Po hlasovaní : Za : 2, Proti : 0, Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0, komisia prijala
stanovisko číslo 93/2017 :
Komisia legislatívno - právna pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál
s názvom „Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre voľby
do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh prerokovať a schváliť.
K bodu 3.:
Prítomný riaditeľ Úradu TSK Mgr. M. Žitňanský, LL.M. informoval prítomných členov komisie o ďalšom
materiáli určenom na prerokovanie zastupiteľstvom TSK dňa 03.07.2017. Ide o návrh Zmluvy o spolupráci
pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.
Týka sa zabezpečenia prepravy cestujúcich našimi prímestskými autobusmi, v ktorých budú inštalované aj
čítačky mestských kariet, ktoré zabezpečí mesto. Prítomní členovia komisie s týmto návrhom súhlasili.
K bod 4.:
Nakoľko po vyčerpaní programu rokovania komisie neboli žiadne ďalšie návrhy, predseda komisie
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na tomto zasadnutí a rokovanie komisie ukončil. Ďalšie
zasadnutie komisie by sa malo uskutočniť dňa 06.09.2017 podľa schváleného harmonogramu.
Zápisnica bola vypracovaná dňa 15.06.2017.

..........................................................
Mgr. Mária Čongradyová v.r.
tajomníčka komisie

.........................................................
Ing. Ján Krátky v.r.
predseda komisie

Prílohy k zápisnici: 11
 pozvánka
zo dňa 09.06.2017 č. TSK/2017/06294-1
 prezenčná listina
zo dňa 14.06.2017 č. TSK/2017/06294-2
 návrh VZN TSK č. 35/2017
 5 návrhov dodatkov k ZL škôl
 návrh Dodatku č. 3 k ZL Centra sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín
 návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK
 návrh na schválenie volebných obvodov ...
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