Zápisnica
číslo 5/2018
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja
konaného dňa 3.9.2018 v Trenčíne
Prítomní:

- 5 členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny,
- zastúpenie TSK: Ing. Briestenský, Ing. Horváth, Mgr. Baláž, Ing. Ozimová
Ing. Nováková

Program:
1.

Otvorenie

2.

Kontrola stanovísk

3.

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho
samosprávneho kraja za I. polrok 2018.

4.

Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 20182020 (2. zmena).

5.

Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre
účely realizácie projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS
Adamovské Kochanovce".

6.

Vyhodnotenie plnenia
príjmov a
samosprávneho kraja za I. polrok 2018.

7.

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

8.

Rôzne

9.

Záver

čerpania

výdavkov

Trenčianskeho

K bodu 1:
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK (ďalej len
„komisia“) otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá v úvode privítala prítomných
členov komisie a zástupcov TSK, oboznámila ich s programom zasadnutia zároveň
vyzvala prítomných na predloženie návrhov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto
z prítomných nemal k programu pripomienky a tak bol program odhlasovaný
v navrhovanom znení.
K bodu 2:
Všetky stanoviská boli Zastupiteľstvom TSK prijaté v znení, ako odporučila komisia.
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K bodu 3:
Predsedníčka komisie vyzvala Ing. Horvátha k uvedeniu materiálu: „Správa o kontrole
vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I.
polrok 2018“. Hlavný kontrolór TSK informoval členov komisie, že v sledovanom období
od 1.1.2018 do 30.6.2018 bolo na Úrade TSK zaevidovaných celkom 11 sťažností, čo je
v porovnaním s prvým polrokom 2017, kedy bolo evidovaných 18 sťažností, o 7 sťažností
menej. 1 sťažnosť nebola vyhodnotená ako sťažnosť, bola riešená ako podnet Odborom
dopravy. 2 sťažnosti boli vyhodnotené ako opodstatnené, 1 sťažnosť bola vyhodnotená
ako neopodstatnená,3 sťažnosti boli odložené, boli riešené ako podnety Odborom
školstva a kultúry, Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností, 3 sťažnosti boli
postúpené príslušným orgánom na vybavenie a 1 sťažnosť bola odložená, boli riešené
ako podnety Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci. V kontrolovanom období boli
prijaté 4 petície, čo je oproti I. polroku 2017 o 4 petície viac. 1 petícia bola vyhodnotená
ako neopodstatnená, 1 petícia bola odložená, 1 petícii nebolo vyhovené a 1 petícia bola
postúpená. Prítomní členovia komisie nemali ďalšie otázky k predkladanému materiálu.
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:5, proti:0,
zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK
brať na vedomie.

K bodu 4:
Ing. Máčeková odovzdala slovo Ing. Ozimovej, ktorá predstavila materiál „Návrh na
Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (2. zmena)“.
Zdôraznila že novela zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov zmenila s účinnosťou od
1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnej pomoci.
Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia
prísnych kritérií uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení
poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská činnosť.
Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne
služby a CSS- SLOVEN je zatiaľ jediným zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na
uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu
je preto zabezpečenie rozpočtového krytia bežných príjmov, ktoré predpokladá prijať
sociálne zariadenie v II. polroku 2018 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú
ošetrovateľskú starostlivosť., hradenú na základe verejného zdravotného poistenia.
Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie.
V rámci navrhovanej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2.zmena) dochádza
zároveň k zmenám schváleného objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov
v jednotlivých oddieloch, avšak bez dopadu na celkový rozpočet kapitálových výdavkov.
Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre nákup budovy Športového
gymnázia Trenčín s priľahlými pozemkami. Objekt je vo vlastníctve Mesta Trenčín.
Vzhľadom na záujem Mesta Trenčín odpredať predmetný objekt, zahŕňa zmena rozpočtu
navýšenie kapitálových výdavkov.
Prítomní členovia komisie nemali k predkladanému materiálu otázky. Predsedníčka
komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:5., proti:0 , zdržali sa:0,
nehlasoval:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK
schváliť.
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K bodu 5:
Mgr. Baláž oboznámil členov komisie s obsahom materiálu Návrh na schválenie
nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre účely realizácie projektu
"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce". Projekt
je zameraný na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb v zariadení
z inštitucionálnej formy na komunitnú prostredníctvom vybudovania komunitných bývaní
rodinného typu. Výsledkom projektu bude prevádzkovanie celoročnej pobytovej služby
v malých zariadeniach rodinného typu, kde bude v rámci jedného objektu max. 12 osôb.
Výber vhodných lokalít pre výstavbu komunitných bývaní je podmienený množstvom
špecifických podmienok. V rámci pripravovaného projektu bol vytypovaný pozemok
v katastrálnom území obce Chocholná – Velčice, ktorý spĺňa všetky požiadavky
a vyhovuje podmienkam stanoveným IROP. Na zasadnutí Zastupiteľstva obce Chocholná
– Velčice bol prerokovaný a schválený zámer TSK vybudovať v obci zariadenie
sociálnych služieb komunitného typu (2 rodinné domy pre 12 prijímateľov sociálnych
služieb). Výdavky na odkúpenie pozemkov sú oprávnenými výdavkami projektu a budú
refundované v rozsahu 95%, spolufinancovanie TSK je vo výške 5%. V rámci diskusie sa
Ing. Máčeková pýtala, koľko pozemkov je treba ešte kúpiť. Mgr. Baláž upresnil, že treba
5 pozemkov, ktoré bude TSK postupne kupovať. Predsedníčka komisie dala po ukončení
diskusie hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:5, proti:0, zdržali sa:0. Na
základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK schváliť.

K bodu 6:
Predsedníčka komisie vyzvala Ing. Ozimovú k uvedeniu materiálu „Vyhodnotenie plnenia
príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018“.
Informovala, že plnenie celkových príjmov je vo výške 43,55%, plnenie bežných príjmov
k 30.6.2018 predstavuje 50,76% z rozpočtovanej sumy. Podiel daňových príjmov
predstavuje 61,51%. Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 7,22% z rozpočtovanej
sumy. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 47,99%. Trenčiansky samosprávny kraj
čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2018 v objeme 10,37% z rozpočtovanej sumy. Čerpanie
výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych
štrukturálnych fondov predstavuje 10,83% z rozpočtovanej sumy. Čerpanie výdavkov na
realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP predstavuje 9,47% z rozpočtovanej
sumy. Prítomní členovia komisie nemali ďalšie otázky k predkladanému materiálu.
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:5, proti:0,
zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK
brať na vedomie.

K bodu 7:
Ing. Máčeková odovzdala slovo Mgr. Balážovi, ktorý predstavil materiál „Návrh na
schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja“ . Dňa 07.07.2014 schválilo Zastupiteľstvo TSK nové Zásady
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj len ako
„Zásady“). Dôvodom bolo zosúladenie postupov a úkonov pri nakladaní s majetkom
samosprávneho kraja
s platnou legislatívou, a to predovšetkým so zákonom č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a odstránenie
niektorých problémov aplikačnej praxe. Po dvoch rokoch používania nových Zásad v
praxi vyskytla potreba drobných úprav. Táto potreba bola založená predovšetkým na
praktických poznatkoch správcov majetku, ako aj Úradu TSK, preto Zastupiteľstvo TSK
na svojom XX. zasadnutí dňa 26.09.2016 prijalo Dodatok č. 1 k Zásadám. Od 1. februára
2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v
znení neskorších predpisov, ktorý po uplynutí prechodného obdobia do 31. júla 2017 pre
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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, na čo reflektoval schválený Dodatok č. 2 k Zásadám,
ktorý Zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017. V prípade postupu pri
žiadostiach o zriadenie vecného bremena sú možné variantné riešenia úpravy,
inšpirované aj zásadami hospodárenia s majetkom iných samosprávnych krajov. Vo
variante 1) sa predkladá návrh variantu obdobný postupu, akým TSK postupuje doteraz
t.j. každé zriadenie vecného bremena je schvaľované Zastupiteľstvom TSK, za
podmienky vypracovania znaleckého posudku zo strany TSK, na náklady žiadateľa,
okrem výnimočných prípadov (nerentabilita, verejný záujem).
Vo variante 2) je kompetencia rozhodovať o zriadení vecného bremena rozdelená
medzi predsedu TSK a Zastupiteľstvom TSK na základe výšky odplaty za zriadenie
vecného bremena, obdobne ako v Košickom samosprávnom kraji, 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 rozhodovať o zriadení vecného bremena rozdelená
opätovne medzi predsedu TSK a Zastupiteľstvom TSK, ale na základe vecného
vymedzenia zriadenia vecného bremena.
Vo variante 4) je kompetencia rozhodovať o zriadení vecného bremena
na predsedovi TSK, pod podmienkou súhlasného stanoviska odborov Úradu TSK,
správcu majetku a finančnej komisie TSK a len v prípade nesúhlasu uvedených je
rozhodovanie o zriadení vecného bremena ponechané Zastupiteľstvu TSK.
Predsedníčka komisie dala hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:5, proti:0,
zdržali sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK
schváliť.
K bodu 9:
Zasadnutie komisie ukončila
predsedníčka
komisie, ktorá poďakovala všetkým
prítomným za účasť a konštruktívne prerokovanie jednotlivých pracovných materiálov.

Ing. Zuzana Máčeková, v.r.
predsedníčka
Komisie regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu

V Trenčíne, dňa 13.9.2018
Zapísala: Ing. Šarlota Nováková, tajomníčka komisie RRaCR

4

