TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zápisnica
z III. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve
Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 07. marca 2018 v priestoroch
Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín,
zasadacia miestnosť č. 524
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (spolu 9)
- ospravedlnení: Bc. Tomáš Vaňo; Ing. Juraj Hort; MUDr. Peter Daňo
- hostia: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK; Ing. Marek Briestenský – poverený
riadením Úradu TSK; Ing. Daniela Hilčíková – vedúca Odboru školstva a kultúry;
Mgr. Tomáš Baláž – poverený riadením oddelenia právneho, správy majetku a verejného
obstarávania; Ing. Beáta Tichá, poverená riadením Odboru investícií, životného
prostredia a vnútornej prevádzky; Ing. arch. Dušan Drobný – referent oddelenia
investícií, životného prostredia a územného plánovania; Ing. Martina Lamačková –
vedúca Odboru regionálneho rozvoja; Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného
- tajomník: Ing. Tomáš Tadlánek
Program:
1. Otvorenie
2. Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. Nové Mesto nad Váhom
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava
4. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK)
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
6. Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom
Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo
559/2017 zo dňa 25.09.2017
7. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „Kde budu doma“ v rámci
programu Erasmus+ realizovanom Gymnáziom Janka Jesenského, Radlinského 665/2,
Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP a OP Interreg V-A
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP 2014-2020 s názvom „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá
teóriu s praxou spája“ (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického
24,
912 50 Trenčín)
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP 2014-2020 s názvom „Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite
náročných technických odborov“ (SOŠ, Športová 675, Stará Turá)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho
samosprávneho kraja za II. polrok 2017
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho
samosprávneho kraja za rok 2017
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1
Otvorenie
Zasadnutie komisie privítaním členov komisie a hostí otvoril predseda Komisie školstva,
kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len
„komisia“). Ing. Richard Takáč skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.
Členovia komisie zároveň odsúhlasili zmenu programu – na základe písomnej požiadavky
Ing. Miloša Mičegu o predloženie informácií k projektu kultúrno-kreatívneho centra
v Trenčíne sa uvedené prerokuje ako samostatný bod pod č. 11 (Ing. Martina Lamačková dá
k tomu bližšie informácie) a pôvodné body č. 11, 12, 13 a 14 sa označujú ako body č. 12, 13,
14 a 15.
Členovia komisie súhlasili s upraveným programom zasadnutia komisie.

K bodu 2
Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK
Ing. Daniela Hilčíková - predniesla aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry:
- jednou z prioritných úloh je ďalší rozvoj a podpora odborného vzdelávania a systému
duálneho vzdelávania v Trenčianskom kraji, je to celospoločenský záujem vzdelávať
žiakov práve v tých odboroch, ktoré požadujú zamestnávatelia, máme dobre nastavenú
a fungujúcu spoluprácu TSK, stredných škôl a zamestnávateľov v našom kraji; kde
nemáme dosah sú základné školy a rodičia detí základných škôl; v miniregiónoch
Trenčianskeho kraja (Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza) sme zorganizovali
pracovné stretnutia riaditeľov všetkých plnoorganizovaných základných škôl a ich
výchovných poradcov so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja,
zamestnancami CPPPaP v Trenčíne a našich 2 krajských koordinátorov pre systém
duálneho vzdelávania;
- systém duálneho vzdelávania – 484 učebných miest pre školský rok 2018/2019, máme
v kraji v systéme duálneho vzdelávania celkom 100 zamestnávateľov, čo je aj najväčší
počet zamestnávateľov, aj najväčšia ponuka učebných miest pre nasledujúci školský
rok v rámci všetkých krajov;
- venujeme sa aj problému zamedzenia odlivu žiakov z nášho kraja do iných krajov; pre
ďalšie obdobie pripravujeme zaradenie nových odborov práve do tých problémových
okresov, ako sú Bánovce nad Bebravou alebo Partizánske; na Krajskej rade pre
odborné vzdelávanie a prípravu sme už mali prerokované viaceré nové odbory pre
stredné odborné školy v týchto mestách, ktoré chceme zaradiť do siete pre budúci
školský rok;
- v súčinnosti s odborom dopravy mapujeme dopravnú obslužnosť v rámci týchto
problémových okresov, aby sme mohli pre nový školský rok zabezpečiť prípadné
úpravy grafikonu;
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ďalším väčším projektom je projekt „HOM – hodnotenie – odmeňovanie – motivácia“
– bližšie informácie k tomuto projektu budú na budúcom zasadnutí komisie, nakoľko
tento týždeň v piatok máme pracovné stretnutie so zástupcami ŠIOV-u, ktorý
garantujú projekt Európskeho vzájomného hodnotenia kvality, s ktorým by sme sa
chceli bližšie oboznámiť a predpokladáme, že bude vhodný pre použitie aj na našich
školách;
čo sa týka oblasti mládeže, 21.02.2018 bolo na TSK stretnutie členov Medzisektorovej
pracovnej skupiny, kde bola vyhodnotená činnosť a akčný plán za rok 2017 a bol
navrhnutý akčný plán na rok 2018;
na úseku kultúry momentálne pracujeme na hľadaní vhodných priestorov pre kultúrne
zariadenia v Prievidzi, konkrétne Hornonitrianske múzeum, kde bol predložený
statický posudok; vieme, že budova je už dlhšiu dobu v nevyhovujúcom stave; v tejto
budove zároveň sídli aj Hornonitrianska knižnica;
ako na úseku školstva, tak aj na úseku kultúry plánujeme pracovné porady s riaditeľmi
zariadení, väčšiu plánujeme niekedy v apríli aj za účasti ďalších odborov
samosprávneho kraja a spolupracujúcich organizácií, pozvánku pošleme aj členom
komisie

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.:
- od 01.02.2018 vykonávam funkciu podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
a z poverenia pána predsedu som dostal do pôsobnosti oblasť školstva, kultúry,
mládeže, športu a environmentalistiky;
- v spolupráci s Odborom finančným a Odborom školstva a kultúry sa v tomto roku
pripraví samostatný Fond pre podporu kultúry, mládeže a športu, kde bude možné, aby
v sekcii kultúry, sekcii športu a sekcii mládeže bolo možné prostredníctvom grantovej
schémy získať finančné prostriedky, ktoré by spolufinancovali aktivity jednotlivých
volebných obvodov; ambíciou bude, aby o týchto prostriedkoch rozhodovala táto
komisia a stanoviť v tomto fonde systém proporcionality podľa počtu obyvateľov;
bude vytvorená samostatná grantová schéma pre kultúru, samostatná grantová schéma
pre šport a samostatná grantová schéma pre mládež, kde si budeme klásť za cieľ
výchovu budúcich mladých lídrov, ktorí sa budú angažovať vo verejnom živote;
- chcem iniciovať vznik stredoškolského parlamentu ako oficiálneho poradného orgánu
vedenia župy; každá žiacka školská rada, aj v prípade škôl, ktorých Trenčiansky
samosprávny kraj nie je zriaďovateľom, bude mať priestor na to, aby nominovala
2 svojich zástupcov, ktorí sa na jar a na jeseň stretnú v nadväznosti na aktuálne úlohy
samosprávneho kraja;
- vznik Rady mimovládnych organizácií ako poradného orgánu v nadväznosti na to, že
kraj podporuje množstvo organizácií tretieho sektora na poli kultúry, ale aj
vzdelávania;
- vzhľadom na viaceré projekty, kde bude potrebné, aby vedenie kraja bližšie
komunikovalo s primátormi miest, budem iniciovať vznik Klubu primátorov
Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- treba hovoriť nielen o zelenej župe, ale aj o hodnotovej samospráve, ktorá je nielen
transparentná, ale má aj istú dávku úcty k histórii – budem iniciovať to, aby stretnutie
stredoškolského parlamentu bolo vždy v októbri na začiatku nového školského roka,
budeme si pripomínať vznik 1. Československej republiky;
- v máji Trenčiansky samosprávny kraj bude spoluorganizátorom spomienky na Milana
Rastislava Štefánika;
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od 170-teho výročia zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady bude Trenčiansky
samosprávny kraj raz v roku, vždy v septembri, organizovať aktivity na Myjave;
samozrejme, ostávajú aj aktivity pri oslave výročia SNP;
Cena Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja – bude to na novembrovom
zastupiteľstve s patričným dekórom, budeme začínať slovenskou štátnou hymnou;
Trenčiansky samosprávny kraj zastúpený predsedom a zastupiteľstvom bude oceňovať
vážne osobnosti, ktoré si zaslúžia toto ocenenie za prácu a aktivity v predchádzajúcom
kalendárnom roku;
budem za to, aby sme jednu z komisií urobili na pôde jedinej hvezdárne
v Trenčianskom kraji – Hvezdárne v Partizánskom; rovnako budem rád, ak začne
Trenčiansky samosprávny kraj iniciovať aktivity pre získanie čestného názvu
hvezdárne, aby niesla menu Ivana Bellu;
jednou z aktivít hodnotovej samosprávy bude aj spomienka na budovanie
Československa, stretnutie česko-slovenskej vzájomnosti býva na Javorine, ale
pravdou je, že historicky najmladším mesto prvej ČSR je Mesto Baťovany, úzko
spojené s významným fenoménom prvej ČSR (firmou Baťa), preto Trenčiansky
samosprávny kraj sa zapojí aj do osláv 80. výročia vzniku tohto mesta a 100. výročia
vzniku prvej ČSR;
poslanecký klub nezávislých bude na rokovaní zastupiteľstva žiadať alternáciu
zastúpenia v Rade školy pri Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi, namiesto
p. MUDr. Márie Šramkovej, PhD. bude p. Alena Mikulášová, dlhoročná pracovníčka
mestského úradu v oblasti školstva – na zasadnutie zastupiteľstva sa pripraví materiál.

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
„I. odvolať
dňom 26. marca 2018 MUDr. Máriu Šramkovú, PhD. z Rady školy pri Gymnáziu Vavrinca
Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16,
971 01 Prievidza,
II. delegovať
dňom 27. marca 2018 Ing. Alenu Mikulášovú do Rady školy pri Gymnáziu Vavrinca
Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16,
971 01 Prievidza“.
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – som za to, aby sa komisie schádzali nielen k materiálom
určeným na rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja; navrhujem, aby
jedna z komisií bola tematicky zameraná len na kultúru (raz za polroka)
Ing. Juraj Maláň – v stredoškolskom parlamente budú zastúpené len školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo tento orgán bude združovať všetky
školy v celej územnej pôsobnosti kraja?
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – mojou ambíciou je, aby to boli všetky školy; chcem, aby
stredoškolský parlament bol neformálnou platformou aj pre neformálne vzdelávanie na úrovni
odborných zamestnancov v oblasti práce s mládežou, budem prizývať aj zástupcov krajskej
Rady mládeže Trenčianskeho kraja; za každú školu by som chcel 2 mladých ľudí; chcem
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akcentovať žiacke školské rady a iniciovať k tomu, aby v každom meste rada mládeže alebo
mládežnícky parlament priamo pri primátorovi
K bodu 3
Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
a)

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. Nové Mesto nad Váhom
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava

Mgr. Tomáš Baláž – predniesol návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. Nové
Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
- Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom pozemkov v správe Strednej
odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom;
- Trenčiansky samosprávny kraj súhlasil s uložením káblového VN vedenia v rámci
realizácie podzemnej líniovej energetickej stavby „Nové Mesto nad Váhom –
Piešťany – VNK“ na časti predmetných pozemkov;
- na stavbu bolo vydané Mestom Nové Mesto nad Váhom územné rozhodnutie; pre
potrebu stavebného konania bola uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien;
- nakoľko stavba bola náročná nielen technicky, ale aj ekonomicky, bola rozdelená na
niekoľko etáp; po zrealizovaní predmetnej stavby podzemného vysokonapäťového
káblového vedenia zabezpečila ZD, a.s. na vlastné náklady vypracovanie
geometrického plánu na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete aj znalecký
posudok pre potrebu určenia výšky jednorazovej náhrady za zriadené vecné bremeno;
- výška jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena je znaleckým posudkom
určená vo výške 9,48 EUR/m2; výška navrhnutej jednorazovej náhrady za zriadenie
vecného bremena je 11,00 EUR/m2, t.j. navrhnutá jednorazová náhrada celkom je
1 132,78 EUR za celkovú plošnú výmeru s ochranným pásmom 102,98 m2 a s jej
navýšením ZD, a.s. súhlasí.
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
schváliť:
„zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, strpieť na pozemkoch registra E-KN
nachádzajúcich sa v obci Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom,
katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom, zapísaných na LV č. 3191 ako parc. č. 614/3
o výmere
97 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 621/3 o výmere
353 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 624/11 o výmere 417 m2, druh
pozemku orná pôda
 právo na zriadenie a uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy vrátane odstránenia
podzemného VN vedenia v prospech ZD, a.s. v rozsahu vyznačenom v Geometrickom
pláne číslo 34125361-179/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na
pozemkoch E KN p.č. 624/11, 621/3 a 614/3 zo dňa 21.11.2017, vyhotovený
vyhotoviteľom GEOplán Trenčín, s.r.o., Dolný Šianec 1, Trenčín, IČO 34125361, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom dňa 29.11.2017
pod č. 818/2017,
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 právo vstupu osôb, prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami na zaťažené nehnuteľnosti v nevyhnutnom
rozsahu za účelom zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav vrátane odstránenia
podzemného VN,
 v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518,
 na dobu neurčitú,
 za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 1132,78 EUR (slovom: tisícstotridsaťdva eur
sedemdesiatosem centov)“.
K bodu 4
Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK)
Ing. arch. Dušan Drobný – predniesol návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK).
- územné plánovanie sa riadi podľa stavebného zákona, Trenčiansky samosprávny kraj
je podľa zákona orgánom územného plánovania, ktorý je povinný obstarávať
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja
a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu;
- samosprávny kraj je povinný pravidelne, najmenej raz za štyri roky, preskúmať
schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny, alebo či netreba obstarať nový
územný plán;
- v roku 2015 uplynuli štyri roky od schválenia ZaD č. 2; Zastupiteľstvu Trenčianskeho
samosprávneho kraja bola na XIV. zasadnutí dňa 28.09.2015 predložená správa
o preskúmaní územného plánu; na jej základe Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil
k obstaraniu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK
- do územného plánu sú zapracované trasy, ktoré dostávame od Národnej diaľničnej
spoločnosti a Slovenskej správy ciest – je tam R8, ktorá má oproti pôvodnému
územnému plánu trochu pozmenenú trasu – zmenená na základe posudzovania
vplyvov; cesta I/64 je dlhodobo stabilizovaná v tom istom koridore;
- v územnom pláne máme len koridory, v rámci ktorých sa môžu cesty modifikovať
podľa potreby obcí a miest, nie sú tam jednotlivé parcely.
Ing. Miloš Mičega – je dostupné niekde plné znenie územného plánu?
Ing. arch. Dušan Drobný – plné znenie sa môže spraviť až po schválení zmien a doplnkov;
najskôr sa schvália zmeny a doplnky, následne sa zmeny a doplnky predložili spracovateľovi
a on na základe toho vypracoval plné znenie aj grafickej, aj textovej časti; plné znenie sa
potom zverejní na našej webovej stránke a slúži ako podklad pre spracovanie územných
plánov miest a obcí
Ing. Miloš Mičega – v časti verejnoprospešné stavby – cyklistická cestná infraštruktúra – je
tam doplnených 5 bodov, ktoré majú odkaz na nejaké trasy a kde sú presne definované
vypracované projektové dokumentácie; je v súlade s právnymi predpismi, že je tam odkaz na
dokumentáciu pre územné rozhodnutie?
Ing. arch. Dušan Drobný – áno, pretože na základe toho sa to dostalo medzi
verejnoprospešné stavby
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Ing. Miloš Mičega – ak už máme dokumentáciu a odkazujeme na ňu a možno dôjde
k niečomu, že bude treba meniť trasu, už dochádza k nesúladu; je vhodné odkazovať na
takúto dokumentáciu?
Ing. arch. Dušan Drobný – je to nevyhnutné; jednak my v územnom pláne parcely nemáme,
ale tú trasu spodrobňuje práve tá dokumentácia, ktorá už pracuje s konkrétnymi parcelami
v tom koridore, ktorý je v územnom pláne
Ing. Miloš Mičega – dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa môjho názoru nemá byť
súčasťou záväznej časti územného plánu
Ing. arch. Dušan Drobný – dokumentácia je k dispozícii na odbore dopravy k nahliadnutiu
Ing. Pavol Bagin – do akej miery je územný plán otvorený alebo uzavretý systém?
Ing. arch. Dušan Drobný – v okamihu schválenia zmien a doplnkov je to záväzný dokument
pre mestá a obce, aby na základe neho aktualizovali svoje územné plány
RNDr. Viera Beňová – ako je to s posudzovaním vplyvov na životné prostredie?
Ing. arch. Dušan Drobný – v prípravných prácach sme oslovili všetky dotknuté orgány,
organizácie, aby nám dali podnety (okrem Hornonitrianskych baní neprišiel žiadny iný
podnet) – podnet bol prerokovaný a zapracovaný do návrhu územného plánu
Ing. Miloš Mičega – čo sa stane, ak mestá a obce nedajú do súladu svoj územný plán s naším
územným plánom, ktorý je pre ne záväzný
Ing. arch. Dušan Drobný – nestane sa, žiaľ, nič, pretože v zákone nie je stanovená ani
sankcia ani termín, dokedy by tak mali urobiť
Ing. Miloš Mičega – domnievam sa, že v územnom pláne v záväznej časti mať odkaz na
podrobnú dokumentáciu pre územné rozhodnutie nie je vhodné; stačí jeden vlastník, ktorý
môže napadnúť proces vyvlastňovania; navrhujem, ešte predtým, ako bude materiál
prerokovaný v zastupiteľstve, overiť, či je to v poriadku
Ing. Richard Takáč – oddelenie právne, správy majetku a VO pripraví písomné stanovisko
a pošle ho poslancom
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
„I. vziať na vedomie
Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 3 Územného
plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.
II. schváliť
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
1. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu
Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja
a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach k ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK
2. Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – textová časť
3. Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – záväzná časť
4. Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – grafická časť“.
K bodu 5
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja
č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu
Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
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Ing. arch. Dušan Drobný – predniesol návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.
- je to ten istý komentár ako v predchádzajúcom bode, nakoľko vždy sa musí tento
materiál schvaľovať formou všeobecne záväzného nariadenia
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
schváliť:
„Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja“.
K bodu 6
Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom
Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo
559/2017 zo dňa 25.09.2017
Ing. Daniela Hilčíková – predniesla návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy,
Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl
a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
SR a návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo
559/2017 zo dňa 25.09.2017.
- v regióne hornej Nitry absentuje typ strednej odbornej školy akou je stredná
zdravotnícka škola; Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
konštatuje, že už dlhšiu dobu pociťuje veľký nedostatok stredného zdravotníckeho
personálu;
- my sme sa už týmto problémom zaoberali minulý rok - Zastupiteľstvo Trenčianskeho
samosprávneho kraja citovaným uznesením schválilo návrh na zaradenie Elokovaného
pracoviska v Bojniciach ako súčasť Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne;
- plynutím času, potrebou komplexnejšieho riešenia potrieb regiónu hornej Nitry a na
základe rokovania na MZ SR prichádzame s efektívnejším a komplexnejším riešením
v rámci siete škôl: Trenčiansky samosprávny kraj navrhuje zaradiť úplne novú školu –
Strednú zdravotnícku školu, Vinohradnícka 8, Prievidza do siete škôl a školských
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
s účinnosťou od 01. septembra 2019;
- sídlo navrhuje Trenčiansky samosprávny kraj v objekte na Vinohradníckej ulici 8
v Prievidzi; pavilón B tohto objektu je vyhovujúci, vyžaduje si len minimálne úpravy
(vysprávky, maľovanie, úprava priestorov pre šatne a odborné učebne); Trenčiansky
samosprávny kraj bude hľadať efektívne využitie aj ďalších dvoch pavilónov tohto
objektu;
- navrhované sídlo je vyhovujúcejšie z viacerých dôvodov v porovnaní s alternatívnym
riešením sídla v budove súčasného sídla Gymnázia Ivana Bellu; Trenčiansky
samosprávny kraj uvažuje s vyradením uvedeného gymnázia k 31.08.2019; výhody
navrhovaného sídla spočívajú v dostupnosti školy nielen pre žiakov z okresov
Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ale predovšetkým pre vyučujúcich
odborných zdravotníckych predmetov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom
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v Bojniciach; rovnako žiaci školy budú vykonávať praktické vyučovanie v Nemocnici
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde doprava z Prievidze do Bojníc je
neporovnateľne jednoduchšia a rýchlejšia ako doprava z Handlovej do Bojníc;
výdavky potrebné na zriadenie školy budú vo výške 230 tis. eur na vybavenie tried
školským nábytkom a učebnými pomôckami a vo výške 50 tis. eur na úpravu
priestorov na Vinohradníckej 8 v Prievidzi.

Stanovisko č. 1:
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
schváliť:
„návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom
Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01.09.2019“.
Stanovisko č. 2:
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
zrušiť:
„uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 559/2017 zo dňa
25.09.2017“.
K bodu 7
Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „Kde budu doma“ v rámci
programu Erasmus+ realizovanom Gymnáziom Janka Jesenského, Radlinského 665/2,
Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ing. Daniela Hilčíková – predniesla návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
„Kde budu doma“ v rámci programu Erasmus+ realizovanom Gymnáziom Janka Jesenského,
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce
nad Bebravou.
- gymnázium sa zapojilo do projektu v rámci programu Erasmus+;
- ako rozpočtová organizácia nemá dostatok finančných prostriedkov na záverečnú
platbu projektu vo výške 5 080,00 EUR, preto požiadala zriaďovateľa o poskytnutie
tejto sumy na predfinancovanie záverečnej platby projektu; po zúčtovaní projektu
predmetnú čiastku poukáže zriaďovateľovi;
- v prípade, že organizácia prekročí výdavky na projekt alebo jej záverečná platba
nebude zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto
výdavky škola z iných zdrojov.
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
schváliť:
„a) poskytnutie finančných prostriedkov Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2,
Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bbravou na
úhradu záverečnej platby projektu „Kde budu doma“ v rámci programu Erasmus+ vo výške
5 080,00 EUR,
b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju
vo výške 5 080,00 EUR Gymnáziom Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad
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Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou do 15 pracovných dní
od prijatia záverečnej platby z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu. V prípade, že organizácia prekročí výdavky na projekt alebo jej
záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov,
znáša tieto výdavky Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad
Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou z iných zdrojov
a finančné prostriedky poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom vráti v plnej výške“.
K bodu 8
Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
IROP a OP Interreg –A
a)

Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
IROP 2014-2020 s názvom „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou
spája“ (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50
Trenčín)

Ing. Martina Lamačková – predniesla návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom „Obslúžime aj
anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája“ (Stredná odborná škola obchodu
a služieb,
Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín).
- uvedené 2 projekty sú posledné dva projekty, ktoré sú plánované pre stredné odborné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a ich
predloženie ešte nebolo schválené v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho
kraja z toho dôvodu, že neboli zapracované finančné prostriedky v rozpočte
Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- pre oba projekty sú finančné prostriedky na tento rok na spracovanie projektových
dokumentácií, spolufinancovanie a realizácia je plánovaná na roky 2019-2020.
- projekt „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája“ je
zameraný na rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia budovy školského
zariadenia Gastrocentrum, ktorú Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne
využíva ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov gastronomických profesií;
v rámci projektu bude realizovaná komplexná rekonštrukcia priestorov Gastrocentra
za účelom zlepšenia technického stavu budovy a obstaranie nového technologického
vybavenia odborných pracovísk a učební;
- celkové náklady projektu predstavujú čiastku 2 532 508,00 EUR, spolufinancovanie
vo výške 5% predstavuje čiastku 126 626,00 EUR.
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
schváliť:
„a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obslúžime aj anglického kráľa –
škola, ktorá teóriu s praxou spája“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013 – 2023;
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 126 626,00 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK“.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
IROP 2014-2020 s názvom „Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných
technických odborov“ (SOŠ, Športová 675, Stará Turá)
Ing. Martina Lamačková – predniesla návrh projektu na schválenie podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom „Kvalitným vybavením
školy k vyššej popularite náročných technických odborov“ (SOŠ, Športová 675, Stará Turá)
- projekt „Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických
odborov“ bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej
odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry;
pozostáva zo stavebných úprav, rekonštrukcie počítačovej siete a modernizácie
materiálno-technického vybavenia školy (nákupy priemyselných robotov, meracích
prístrojov, elektrotechnického softvéru a pod.);
- celkové náklady projektu predstavujú čiastku 769 780,00 EUR; spolufinancovanie vo
výške 5% predstavuje čiastku 38 489,00 EUR.
- v závere by som ešte rada poznamenala, že v tejto chvíli máme už predložených
10 projektov, 7 projektov prešlo odborným hodnotením, prichádzajú nám rozhodnutia
o schválení (SOŠ stavebná Emila Belluša v Trenčíne, SOŠ, Pod Sokolicami v
Trenčíne, SOŠ Dubnica nad Váhom, SPŠ Považská Bystrica, SOŠ Prievidza, Spojená
škola Nováky a SPŠ Myjava - spolu sú to projekty v hodnote takmer 4 mil. eur).
Ing. Pavol Bagin – ako to vyzerá s nami?
Ing. Martina Lamačková – ďalšie 3 projekty, ktoré sú predložené, sú SPŠ Dubnica nad
Váhom, SPŠ Nové Mesto nad Váhom a SOŠ Partizánske, kde čakáme na odborné hodnotenie
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
schváliť:
„a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Kvalitným vybavením školy k vyššej
popularite náročných technických odborov“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní – Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2013 – 2023;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 38 489,00 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK“.
K bodu 9
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho
kraja za II. polrok 2017
Ing. Richard Horváth – predniesol Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na
Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2017.
- správa bola vypracovaná v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a
v zmysle smernice, ktorá vznikla po novele zákona o sťažnostiach;
- pred vypracovaním správy bola vykonaná na úrade kontrola evidencie a vybavovania
sťažností a petícií, ktorá skončila bez zistených nedostatkov;
- za sledované obdobie bolo na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja prijatých
22 sťažností, s ktorými bolo naložené nasledovne:
 6 sťažností bolo odposlaných organizáciám, ktoré majú kompetencie na
riešenie, keďže samosprávny kraj nemal kompetenciu riešiť tieto sťažnosti,
 8 sťažností bolo odložených v zmysle platnej legislatívy,
 7 sťažností nebolo kvalifikovaných ako sťažnosti
 1 sťažnosť bola riešená na Odbore zdravotníctva a bola vyriešená ako
neopodstatnená
- čo sa týka odložených sťažností, napriek tomu, že v zmysle legislatívy bolo takto s
nimi naložené, boli posunuté príslušným odborom ako podnety, s ktorými sa budú
zaoberať v rámci svojich časových a organizačných možností;
- za rok 2016 bolo prijatých na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 37 sťažností,
za rok 2017 40 sťažností;
- petície boli v sledovanom období na úrad prijaté v počte 5, z toho 3 boli neuznané na
riešenie (buď nespĺňali náležitosti alebo po výzve na doplnenie neboli doplnené) a tiež
boli odložené, 1 bola riešená (nevyhovelo sa jej - jednalo sa o zvýšený počet
poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja), 1 bola v rámci termínu vypracovania
správy o kontrole ešte len v štádiu rozpracovania, vieme však, že jej bolo čiastočne
vyhovené (jednalo sa o znečisťovanie ovzdušia nákladnými vozidlami v Považskej
Bystrici);
- pre rok 2017 bolo teda prijatých týchto 5 petícií, za rok 2016 to bolo 6 petícií.
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 II. polrok 2017“.
K bodu 10
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho
samosprávneho kraja za rok 2017
Ing. Richard Horváth – predniesol Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.
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správa bola vypracovaná v zmysle platnej legislatívy (zákon č. 302/2001 Z. z. o
samosprávnych krajoch) a v zmysle Zásad kontrolnej činnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja;
v rámci schváleného plánu činností pre Útvar hlavného kontrolóra bolo stanovených
zastupiteľstvom vykonať 68 kontrol, v skutočnosti sa urobilo 71, čiže plnenie na
104%;
tie 3 kontroly navyše boli jednak na základe požiadavky z Odboru školstva a kultúry
(2 kontroly) a 1 bola požiadavka zastupiteľstva na Útvar hlavného kontrolóra vykonať
kontrolu na KOCR (Krajskej organizácii cestovného ruchu);
počet zistení (zistených nedostatkov) nám oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol, v
minulom období nám to vyskočilo na 610, tento rok ich bolo 454, najviac zistení bolo
v oblasti účtovníctva; zistenia boli aj v oblasti finančnej kontroly, verejného
obstarávania, inventarizačného procesu; ani jedno zo zistení nemalo charakter
páchania trestnej činnosti; so všetkými zisteniami sa organizácie vedia vysporiadať
prijatými opatreniami;
ani jedna z organizácií neprešla kontrolou s takým výsledkom, že by nemala ani jedno
zistenie;
najviac porušení bolo na Gymnáziu Ivana Bellu v Handlovej (37), ďalej Nemocnica v
Bojniciach (35) a Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (35);
najmenej porušení malo Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi a Verejná
knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja
vziať na vedomie:
„Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho
samosprávneho kraja za rok 2017“.
K bodu 11
Ing. Martina Lamačková – predniesla správu o projekte kultúrno-kreatívneho centra
v Trenčíne:
- jedná sa o projekt centralizovanej podpory kreatívneho priemyslu a diverzifikácie
podnikateľského portfólia v jednotlivých krajoch;
- jeho príprava je nesmierne zložitá už len z toho dôvodu, že MK SR ako
sprostredkovateľský orgán koná veľmi zvláštnym spôsobom, resp. už niekoľko
mesiacov opäť nekoná, príprava výzvy je zvláštna, do dnešného dňa nie je vyhlásená;
- v lete minulého roku sme zadali vypracovanie štúdie realizovateľnosti;
- podmienka infraštruktúry je verejná budova o rozlohe najmenej 2 000 m2, ktorá musí
byť umiestnená v krajskom meste, nie sú podporované žiadne pobočky v jednotlivých
okresoch, čo je z môjho pohľadu škoda, pretože toto by nám viac pomohlo ako jedno
centrálne miesto; ďalšie podmienky sú dobrá dopravná dostupnosť, parkovanie,
nepretržitá prevádzka a ďalšie veci súvisiace s hĺbkovou obnovou budovy;
- v rámci spracovania štúdie realizovateľnosti boli zmapované všetky dostupné ako
naše, tak aj mestské budovy, ktoré by boli vhodné; žiaľ, Trenčiansky samosprávny
kraj nevlastní na území krajského mesta vhodnú budovu;
- s mestom sme rokovali niekoľkokrát – najprv bolo ponúkané kino Hviezda (nemá
dostatočnú kapacitu, navyše je to pamiatka), bola k tomu ponúkaná vedľajšia budova
(opäť z toho zišlo, pretože žiadateľ by mal byť vlastník infraštruktúry, mesto sa tejto
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možnosti vzdalo), ďalej bolo ponúknuté kultúrne stredisko Stred – Dlhé hony (ponuka
bola v priebehu 2-3 týždňov stiahnutá);
mesto deklarovalo, že nemá žiadne iné vhodné priestory, preto sme oslovili MO SR
s tým, že terajší posádkový klub Domu armády by bol vhodnou budovou, prebehli
rokovania, MO SR sa budovy nechcelo vzdať, bude do nej investovať a teda ju
nevyhlásia za prebytočný majetok;
boli zmapované aj súkromné budovy na území mesta, zamerali sme sa na priemyselné
priestory, oslovili sme vlastníkov väčších budov: EXPO neplánuje odpredať žiadne
budovy; KARA nám ponúkla celý komplex, ale žiadala, aby tam boli zachované
nejaké nákupné centrum, existujúce prevádzky s tým, že my by sme čiastočne
odkupovali len jedno poschodie, čo by ale pre nás nemalo zmysel; ďalšie vhodné
objekty sú bývalá Ozeta a bývalá Merina, rokovali sme s MO SR aj o priestoroch
kasární na Štefánikovej ulici (prišla odpoveď, že je to strategická budova a teda
odpredaj neprichádza opäť do úvahy);
rokovali sme teda s majiteľmi bývalej Ozety a bývalej Meriny – obaja nám ponúkli po
jednom objekte s tým, že stavebný stav budovy bývalej Ozety je hrozný a pýtajú zaň
1 020 000 EUR; druhou ponúknutou nehnuteľnosťou bol objekt bývalej farbiarne
v objekte Meriny – nie je ešte presne stanovená cenová ponuka; pokiaľ sa pristúpi
k nákupu nehnuteľnosti, bude to pravdepodobne jedna z týchto dvoch; nikto ďalší
neprejavil záujem ponúknuť nehnuteľnosť;
momentálne je spracovanie štúdie realizovateľnosti pozastavené, pretože čakáme na
podmienky výzvy;
po vyhlásení výzvy sa dokončí štúdia realizovateľnosti, vyhodnotia sa budovy, celá
správa sa predloží zastupiteľstvu na schválenie; je vytvorená projektová rada.

Ing. Miloš Mičega – chcel by som požiadať, ak bude zasadať projektová rada, aby boli
prizvaní aj členovia komisie, príp. poslanci zastupiteľstva (ktorí prejavia záujem o podieľaní
sa na posudzovaní budovy)
Ing. Pavol Bagin – budovy objektu ODA by bola ideálna, hlásim sa do komisie
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja vzala uvedenú správu o kultúrno-kreatívnom centre v Trenčíne
na vedomie.
K bodu 12
Rôzne
Tento bod programu otvoril Ing. Richard Takáč.
RNDr. Viera Beňová – chcela by som Vás oboznámiť s výsledkom stretnutia k podnetu
v súvislosti s rekonštrukciou kotolne Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi:
- na pracovnom stretnutí na pôde gymnázia sa stretli zástupcovia školy, pracovníci
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia dodávateľa a obstarávateľa;
- prvým problémom bola nevypracovaná projektová dokumentácia; druhý problém –
neprebehlo stavebné konanie; tretí problém – verejné obstarávanie (vyhrala firma,
ktorá dala ponuku na iné veci ako boli súťažné podklady, resp. podmienky súťaže);
- bolo dohodnuté, že sa podnet postúpi na ÚVO, chcem sa spýtať, v akom je to štádiu?
Mgr. Tomáš Baláž – od gymnázia bola vypýtaná kompletná dokumentácia, pozerá sa to ešte
vnútorne v rámci úradu, či sú tam všetky náležitosti, spis je pripravený na odoslanie na ÚVO,
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predpokladám, že v čase konania zastupiteľstva Vás už budeme informovať, že celá spisová
agenda odišla na ÚVO

RNDr. Viera Beňová – zástupkyňa riaditeľky školy tvrdí, že systém nefunguje; jednotlivé
súčasti, ktoré boli dodané, fungujú, ale celý systém ako celok nefunguje
- ďalším problémom je, či malo alebo nemalo byť stavebné konanie; pracovníci úradu
tvrdili, že nie; my ako skupina nezávislých poslancov si myslíme, že malo byť
- môžu pracovníci oddelenia právneho, správy majetku a VO dať posúdiť, či malo alebo
nemalo byť stavebné konanie?
Ing. Richard Takáč:
- bol som účastný tohto stretnutia, boli tam rozporované nejaké veci, napr. či mala alebo
nemala byť projektová dokumentácia – predložená dokumentácia určitým spôsobom
bola, viedli sa tam spory, či sa to dá považovať za projektovú dokumentáciu alebo nie;
- verejný obstarávateľ priznal pochybenia, no nemalo to vplyv na výsledok súťaže;
- mesto ako stavebný úrad dalo stanovisko, bolo to postačujúce, aby sa to riešilo
v takejto forme;
- škola zadržala zádržné, nevyplatila dodávateľovi celú sumu za dodávku zákazky;
- je tu aj problematická komunikácia s dodávateľom, je nesúčinný a z uvedeného
dôvodu škola nevie získať niektoré podklady.
RNDr. Viera Beňová:
- dala by som odporúčanie, aby komisia, ktorá vyberá víťazného uchádzača, bola
konštruovaná z odborníkov;
- myslím si, že vždy by malo ísť stavebné konanie, projektová dokumentácia,
kolaudácia
Ing. Beáta Tichá – stavebné povolenie nie je vždy potrebné, niekedy stačí len ohláška
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – len pre informáciu z praxe, ÚVO nevydá stanovisko pri
akciách do 200 000 EUR
Ing. Miloš Mičega – poďakoval za odpoveď na interpeláciu a zaujímalo by ma, akým
spôsobom sa bude pokračovať v otázke budúcnosti Župného domu?
Mgr. Tomáš Baláž:
- prednosta MÚ požiadal o stretnutie v piatok k problematike ďalšieho pokračovania
vzťahu Trenčianske múzeum-Trenčín-Župný dom;
- riaditeľovi múzea nebola doteraz z mesta formálne zaslaná žiadna informácia
Ing. Miloš Mičega – pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne sa odstránilo potrubie, tým sa uvoľnili
tieto priestory, väčšia časť by mala byť vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
treba venovať viac pozornosti tomuto priestoru, je to centrum mesta
K bodu 13
Diskusia
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Tento bod programu otvoril Ing. Richard Takáč.
K bodu 14
Návrh na uznesenie
Členovia komisie prijali k predloženým materiálom uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto
zápisnice.
K bodu 15
Záver
Ing. Richard Takáč ukončil program III. zasadnutia komisie poďakovaním prítomným za
účasť.
V Trenčíne, 07.03.2018
Zapísal: Ing. Tomáš Tadlánek

Ing. Richard Takáč
predseda
Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK

Príloha: Uznesenie
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