Z á p i s n i c a
z XIX. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 11. 7. 2016

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m

podľa pozvánky:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december
2016.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu s prevodom správy nehnuteľného
majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1494,
katastrálne územie Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín
zo správy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul.
P. Jilemnického 24, Trenčín do správy Strednej
zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín.
b) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného
majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísaného na LV č.
3191.
c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a
predaja nehnuteľného majetku - časti pozemku registra "E"
p. č. 90050/16 k.ú. Pruské.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" parc. č. 1473 a 1517 k.ú.
Trenčianska Turná za jednorazovú odplatu v prospech Obce
Trenčianska Turná.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 1711/2 k.ú. Domaniža za jednorazovú
odplatu v prospech Petra Kardoša.
f) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie - garáže pri poliklinike "A" a nájazdovej
rampy k poliklinike "A" v správe Nemocnice s poliklinikou
Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 2, 972 01
Bojnice.
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým sa
ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske
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s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie
SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP
5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5,
Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske
ako súčasť Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske
a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5,
Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske
ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5,
Partizánske.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2016, ktorým sa
zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad
Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2016, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 17/2012 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 v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN
TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 21/2015.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej
školy, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie
SNP 5, 958 23 Partizánske.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta
76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76,
957 01 Bánovce nad Bebravou.
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní
grantov na podporu environmentálnych projektov na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region.rozvoja
10. Návrhy na uzavretie Dohôd o spolupráci partnerov
na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika.
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region.rozvoja
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11. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky v rámci Operačného programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.
Predkladá: Ing. Milan Semanco- vedúci odboru region. rozvoja
12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačnoporadenských centier 1" v rámci Operačného programu
Technická pomoc.
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region.rozvoja
13. Návrh na schválenie dokumentu "Úlohy komisií Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja".
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
14. Návrh na schválenie dokumentu "Etický kódex volených
predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja".
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
16. Záver.
R o k o v a n i e:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Dnešné XIX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných.
Už po štvrtý krát môžu občania sledovať zastupiteľstvo online cez internet. Materiály boli zverejnené v knižnici
poslancov a na webovej stránke, boli prerokované na komisiách zastupiteľstva.
Oznámil neprítomných poslancov, ktorí sa vopred ospravedlnili: - Mgr. Abramovičová, Ing. Hajšová, PhD., PhDr.
PaedDr. Novotná, MUDr. Steiner, PaedDr. Gaman, doc. MUDr.
Bielik, CSc., PhDr. Škultéty, p. Halabrín, RSDr. Cipov
a Mgr. Michalec. JUDr. Macháčková a MUDr. Cíbik, PhD. prídu
neskôr, nemáme informáciu o p. Vaňovi.
Skonštatoval, že z celkového počtu 45 poslancov bolo
v úvode rokovania prítomných 32 poslancov, čím je zasadnutia
uznášania sa schopné.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli
navrhnutí:
I. overovateľ: PhDr. Mária JANÍKOVÁ
II. overovateľ: MUDr. Mohamed HEMZA.
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.
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Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli
za skrutátorov určení: - Mgr. Paulínyová a Mgr. Rezáková.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 31-ZA, 1-SA
ZDRžAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 11.7.2016 prerokovalo a s ch v á–
l i l o overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 372/A)
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 33-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.7.2016 prerokovalo
a s ch v á l i l o program dnešného XIX. zasadnutia
podľa pozvánky. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 372/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na májovom zasadnutí bolo prijatých 12 uznesení, bez ukladacieho charakteru. Tie, ktorých platnosť
trvá, sa týkajú len prebytočného majetku. V tomto roku sa
darí plniť položka Predaj majetku na 60% a je predpoklad, že
príjmy za rok 2016 budú naplnené.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 32-ZA, 1-SA ZDRŽAL
HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.
júla 2016 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu
z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII. zasadnutí
Zastupiteľstva TSK, v prijatom
U z n e s e n í
číslo 373/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december
2016.
Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - podľa zákona 302 materiál predkladá hlavný
kontrolór polročne a 15 dní pred schvaľovaním na verejnú
diskusiu. Máme 3-ročný cyklus kontrol na našich organizáciách. K dnešnému dňu nebola na Ú TSK kontrola z NKÚ, preto
zahrnul do plánu aj ďalšie 2 kontroly úradu. Predpokladáme,
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že celkový počet 31 kontrol bude splnený.
Ing. Krátky: - pripomenul, ak by ste robili kontrolu na SAD
Trenčín, rád by sa zúčastnil a isté veci si preveril
na mieste.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 32-ZA, 1-SA ZDRŽAL
HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.
júla 2016 prerokovalo a s c h v á l i l o Plán kontrolnej
činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december 2016, v prijatom
U z n e s e n í číslo 374/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu s prevodom správy nehnuteľného
majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 1494,
katastrálne územie Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín
zo správy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul.
P. Jilemnického 24, Trenčín do správy Strednej
zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predniesol návrh na udelenie
súhlasu s prevodom správy nehnuteľného majetku – budovy
po zrušenej SOŠ podnikania, ktorá prešla na SOŠ obchodu
a služieb, Jilemnického, Trenčín. Navrhujeme prevod
správy od 1.8. na Strednú zdravotnícku školu, ktorá sa
sťahuje do priestorov SOŠ podnikania. Pri nadobúdacej
cene nad 700 tis. podlieha zmena správy súhlasu zastupiteľstva.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 33-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a s ú h l a s i l o s prevodom správy nehnuteľného
majetku (stavby a pozemkov) zo správy SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín do správy SZŠ Veľkomoravská 14, Trenčín, podľa predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 375/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. b) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného nehnuteľného
majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísaného na LV č.
3191.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o administratívnu budovu
v správe SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská, N. Mesto nad
Váhom. Školský areál je ponúkaný na predaj, k administratívnej budove prebehla opakovaná obchodná verejná súťaž,
jediný záujemca ponúkol cenu mierne nad znaleckú hodnotu,
kupujúci zaplatí aj náklady znaleckého posudku.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 33-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 11.07. 2016 prerokovalo
a s ch v á l i l o predaj prebytočného nehnuteľného
majetku (pozemkov a stavby) na Ul. Jánošíkovej 4 v N.
Meste nad Váhom, v správe SOŠ obchodu a služieb, Nové
Mesto nad Váhom, po vyhodnotení cenových ponúk – kupujúcemu: SAFE systems SK s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, podľa
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 376/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - časti pozemku registra
"E" p. č. 90050/16 k.ú. Pruské.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o schválenie prebytočnosti
a predaja nehnuteľného majetku (pozemku) v prospech
Považskej vodárenskej spoločnosti, za účelom prístupovej
komunikácie k ČOV, v rámci stavby vo verejnom záujme
Pruské – kanalizácia a ČOV, za znaleckú cenu, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 33-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest
TSK, Trenčín, u r č i l o prevod uvedeného prebytočného
nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK v prospech
Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská
Bystrica v zmysle predloženého návrhu, a zároveň
s c h v á l i l o odpredaj uvedeného nehnuteľného
majetku TSK v správe SC TSK v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 377/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
na pozemkoch registra "C" parc. č. 1473 a 1517 k.ú.
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Trenčianska Turná za jednorazovú odplatu v prospech Obce
Trenčianska Turná.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - vecné bremeno súvisí s výstavbou
a údržbou kanalizácie v obci, financovanej z nenávratného
finančného príspevku, za jednorazovú odplatu vo výške
znaleckého posudku, v prospech obce Trenčianska Turná.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 32-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
11.07.2016 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie
vecného bremena pre Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, na pozemky v k. ú. Trenčianska Turná,
v prospech oprávneného z vecného bremena – Obce Trenč.
Turná, za jednorazovú náhradu v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 378/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" p.č. 1711/2 k.ú. Domaniža za jednorazovú
odplatu v prospech Petra Kardoša.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - žiadateľ p. Kardoš stavia
rodinný dom v obci Domaniža a požiadal o zriadenie
vecného bremena za účelom vybudovania elektrickej
prípojky a príjazdovej cesty, navrhli sme vyššiu jednorazovú odplatu ako bola znalecká hodnota, s čím záujemca
súhlasil.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 33-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
11.07.2016 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie
vecného bremena pre Trenčiansky samosprávny kraj
k pozemku v k. ú. Domaniža za jednorazovú náhradu,
v prospech oprávneného z vecného bremena p. Petra
Kardoša, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 379/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. f) Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej
likvidácie - garáže pri poliklinike "A" a nájazdovej
rampy k poliklinike "A" v správe Nemocnice s poliklinikou
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Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 2, 972 01
Bojnice.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - predložený návrh súvisí so zámenou pozemkov s mestom Prievidza, ktorá bola už zastupiteľstvom schválená. Kraj by mal získať pozemok mesta
pod budovou polikliniky, zámenou za pozemok pod základnou
školou, podmienkou mesta je odstránenie dvoch stavieb
na pozemkoch.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 33-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11. júla 2016
prerokovalo a r o z h o d l o o vyradení neupotrebiteľného majetku v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Bojnice - z evidencie formou fyzickej likvidácie v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 380/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým sa
ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie
SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP
5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5,
Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske
ako súčasť Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske
a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5,
Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske
ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5,
Partizánske.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - predniesla návrh na schválenie VZN TSK č.
24/2016. Uznesením č. 357/2016 a rozhodnutím Ministerstva
školstva SR sa týmto VZN ruší k 31.8.2016 Spojená škola
Partizánske s organizačnými zložkami, a zriaďuje nová SOŠ
Partizánske a jej súčasť školská jedáleň, v rámci optimalizácie siete škôl. Návrh bol vopred zverejnený v zákonnej
lehote a účinnosť navrhujeme 15 dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli TSK.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - spýtal sa Ing. Hilčíkovej, či
bol započatý proces získania čestného názvu Jana Antonína
Baťu, či sa paralelne rieši aj otázka získania čestného
názvu školy, keďže súhlas rodiny Jana Antonína Baťu bol
daný.
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Ing. Hilčíková: - áno, rieši sa získanie čestného názvu
samostatne na MŠ SR, prvý krok bolo zaradenie SOŠ do siete
škôl, ďalším bude získanie čestného názvu.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 32-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a s ch v á –
l i l o VZN TSK č. 24/2016, ktorým sa ruší Spojená škola,
Partizánske a zriaďuje Stredná odborná škola, Partizánske
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 381/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2016, ktorým sa
zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad
Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - predniesla návrh na schválenie VZN TSK č.
25/2016, ktorým sa od 1.9.2016 zriaďuje výdajná školská
jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, ako súčasť SOŠ
strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou,
na základe uznesenia marcového Zastupiteľstva TSK a rozhodnutia MŠ SR. Jedáleň bude slúžiť pre stravovanie žiakov
a zamestnancov Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou, aj iných
stravníkov. Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote,
účinnosť navrhujeme 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 34-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo
a s ch v á l i l o VZN TSK č. 25/2016 v zmysle predloženého návrhu, v prijatom
U z n e s e n í číslo 382/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2016, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 17/2012 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
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pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN
TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 21/2015.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - od 1.9.2016 sa zvýšia tarifné platy
pedagogických a odborných zamestnancov o 6%, čo sa týka aj
zamestnancov v jazykových školách a školských internátoch,
a je potrebné skutočnosť zapracovať do VZN, ktorým sa upravuje financovanie jazykových škôl a školských zariadení. Tým
sa upravuje príspevok na poslucháča v jazykových školách
a príspevok na ubytovaného žiaka v školských internátoch,
ako aj v neštátnych školských zariadeniach. Finančné nároky
budú riešené v rámci rozpočtu TSK na rok 2016, návrh bol vopred zverejnený, účinnosť VZN navrhujeme od 1.9.2016.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 33-ZA, 1NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
11.07.2016 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č.
26/2016 v zmysle predloženého návrhu, v prijatom
U z n e s e n í číslo 383/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej
školy, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie
SNP 5, 958 23 Partizánske.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - zriaďovaciu listinu navrhujeme vydať
v nadväznosti na VZN TSK č. 24/2016, ktorým sa od 1.9.
2016 zriaďuje SOŠ Partizánske. SOŠ bude príspevková
organizácia, súčasťou je aj výdajná školská jedáleň,
organizácia bude vykonávať aj podnikateľskú činnosť.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 34-ZA,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o Zriaďovaciu listinu
SOŠ Partizánske v zmysle predloženého návrhu, v prijatom
U z n e s e n í číslo 384/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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8. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta
76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76,
957 01 Bánovce nad Bebravou.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - dodatok sa viaže k VZN TSK č. 25/2016,
ktorým sa zriaďuje výdajná školská jedáleň Farská 7,
Bánovce nad Bebravou, - dopĺňa sa aj podnikateľská
činnosť o ďalšie činnosti pre SOŠ strojnícku, ako nástupnícku organizáciu po zrušenej SOŠ J. Ribaya, Bánovce,
s účinnosťou od 1.9. 2016.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 34-ZA,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine SOŠ strojníckej, Bánovce nad Bebravou,
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e
číslo 385/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní
grantov na podporu environmentálnych projektov na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
__________
Predkladal: Ing. Milan Semanco -vedúci odboru region.rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Semanco: - predniesol návrh VZN TSK č. 27/2016, v rámci
projektu Zelená župa. Účelom je stanoviť podmienky udelenia
grantov z rozpočtu TSK. Oblasť podpory zahŕňa priame aktivity a osvetu. Výška grantu je do 2000,- eur na jeden projekt,
termín na predkladanie žiadostí od 1.1. do 30.9.2016, 4 vyhodnocovacie kolá, VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli TSK.
Mgr. Smatana: - víta, že župa vytvára možnosť pre obce,
mestá aj mimovládne organizácie (fyzické a právnické osoby).
Je to županocentrický projekt, členov komisie vymenováva
župan, poslanci majú len jedného zástupcu. Navrhol, aby tajomník komisie zverejňoval na webovom sídle i zoznam prerokovaných a schválených projektov po zasadnutí komisie, aby
si mohla verejnosť pozrieť, čo konkrétne projekt priniesol.
Predniesol písomne spracovaný návrh: - doplniť v čl. 16
na koniec vety čiarku a text: „..., a do 14 dní po zaslaní
vyúčtovania jednotlivých projektov zverejňuje aj záverečné
správy projektov podľa čl. 14 tohto VZN.“.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - spýtal sa, či vieme s akou
čiastkou sa počíta pre budúci rok na podporu grantového systému. Táto oblasť by mohla byť súčasťou participatívneho komunitného rozpočtu, aby o tom rozhodovali priamo občania
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hlasovaním. U nás v meste občania hlasovali sms-kami o projektoch mesta. Je to cesta, ktorou by sme sa v regionálnej
samospráve mohli uberať a aj občania by mohli spolurozhodovať o prerozdeľovaní prostriedkov TSK. Ak pripraví samostatný návrh participatívneho rozpočtu, budú tam aj environmentálne projekty.
p. predseda: - v novembri budete schvaľovať rozpočet na budúci rok, pre tento rok je plánovaných 15.000,- eur. Participatívny rozpočet vieme riešiť inak, s finančným odborom.
MUDr. Cíbik, PhD.: - reagoval na p. Božika, pri sms hlasovaní občanov o širšom území môžu byť enviro problémy v malých
lokalitách, počty nepustia. Je iné keď zahlasuje percento
z Bánoviec a iné z Dulova.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 25-ZA, 9-SA ZDRŽALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
11.07.2016 s ch v á l i l o predložený poslanecký návrh
Mgr. Smatanu.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 33-ZA, 1-PROTI,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK číslo 27/2016
v zmysle predloženého návrhu, vrátane pozmeňujúceho poslaneckého návrhu. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 386/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrhy na uzavretie Dohôd o spolupráci partnerov
na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika.
__________
Predkladal: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v rámci tohto bodu požiadal osobitne hlasovať
6-krát.
Ing. Semanco: - TSK ako oprávnený žiadateľ o finančné prostriedky z OP Interreg V-A SR ČR predložil 6 dohôd o spolupráci cezhraničných partnerov, ktoré musia byť schválené zastupiteľstvom:
A) medzi TSK a Zlínskym krajom na projekte „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“,
B) dohoda o spolupráci partnerov na projekte „Spoločná
cesta k novému domovu“,
C) medzi TSK, ŽSK, TTSK, BSK, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravské centrum pro mezinárodní
mobilitu, z. s. p. o. a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace,
na projekte „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědních
a technických oborech“,
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D) medzi TSK, mestom Bučovice a mestom Trenčín, na projekte
„TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“,
E) medzi TSK a Masarykovou veřejní knihovnou Vsetín na projekte „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu a ochrane kultúrneho dedičstva“,
F) dohoda medzi TSK, Zlínským krajom, Jihomoravským krajom,
NSK, TTSK a ŽSK na projekte „Páteřní poutní stezka sv.
Cyrila a Metoděje v moravsko-slovenském příhraničí“.
Ing. Máčeková: - spýtala sa na celkovú výšku projektov,
alokovaná suma je 14 mil. eur na jedno opatrenie.
Ing. Semanco: – celková suma je 3 mil. 168 tis., vrátane
samostatných projektov škôl.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 27-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.
2016 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
na uzavretie dohody o spolupráci partnerov – v bode A).
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 26-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.
2016 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
na uzavretie dohody o spolupráci partnerov – v bode B).
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 27-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.
2016 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
na uzavretie dohody o spolupráci partnerov – v bode C).
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 27-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.
2016 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
na uzavretie dohody o spolupráci partnerov – v bode D).
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 28-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.
2016 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
na uzavretie dohody o spolupráci partnerov – v bode E).
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 28-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.
2016 prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh
na uzavretie dohody o spolupráci partnerov – v bode F).
K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 387/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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11. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky v rámci Operačného programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.
Predkladal: Ing. Milan Semanco-vedúci odboru region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - taktiež v tomto bode požiadal osobitne hlasovať o každom bode, t.j. 12-krát.
Ing. Semanco: - TSK je oprávnený žiadateľ o finančné prostriedky z OP Interreg V-A, termíny pre podanie žiadosti sú
25.7. a 31.8., podmienkou je aj zabezpečenie spolufinancovania projektov minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov.
TSK pripravuje žiadosti v 3 investičných prioritách, ide
o nasledovné projekty:
A) „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědních a technických
oborech“,
B) „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom
pomedzí“
C) „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianského kraje“,
D) „Skvalitnenie a propagácia odborného vzdelávania“,
E) „Učíme sa navzájom“,
F) „Úcta, hrdosť, odbornosť“,
G) „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních
technologií“,
H) „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“,
I) „Spoločná cesta k novému domovu“,
J) „Spoluprácou knižníc prihraničného regiónu k zachovaniu
a ochrane kultúrneho dedičstva“,
K) „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravsko-slovenském přihraničí“,
L) „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 24-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.
2016 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti
o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode A).
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode B).
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 26-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode C).
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 26-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
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prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode D).
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 26-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode E).
Na základe výsledku hlasovania č. 29: 26-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode F).
Na základe výsledku hlasovania č. 30: 26-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode G).
Na základe výsledku hlasovania č. 31: 26-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode H).
Na základe výsledku hlasovania č. 32: 27-ZA, 1-SA ZDRŽAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a s ch v á l i l o
predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania
projektu - v bode I).
Na základe výsledku hlasovania č. 33: 29-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode J).
Na základe výsledku hlasovania č. 34: 29-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode K).
Na základe výsledku hlasovania č. 35: 29-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti o poskytnutie NFP, vrátane financovania projektu - v bode L).
K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 388/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - poslanci sa pýtali, prečo sú to tieto školy,
prečo nie iné. Vysvetlil, že aj iné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK si môžu predložiť projekty.
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12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačnoporadenských centier 1" v rámci Operačného programu
Technická pomoc.
__________
Predkladal: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Semanco: - Úrad vlády ako riadiaci orgán pre OP Technická pomoc vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier. Ku zmluve je potrebné schváliť aj
spolufinancovanie 4,83%. Účelom centier je poskytnutie informácií o možnosti čerpania a podávania žiadostí v rámci
všetkých OP EŠIF, budú zabezpečované 3 zamestnancami, u nás
už prebehli výberové konania, po schválení budú fungovať
na 7. poschodí.
Na základe výsledku hlasovania č. 36: 27-ZA, 7NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
11.07.2016 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
zapojenie sa do projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ v rámci OP
Technická pomoc, ako partner projektu, a zároveň s c h v ál i l o zapojenie sa do uvedeného projektu, vrátane jeho
financovania. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 389/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Návrh na schválenie dokumentu "Úlohy komisií Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja".
_________
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - dôvodom predloženia je aktualizácia materiálu, ktorý bol prerokovaný vo všetkých komisiách, pre Komisiu
mandátovú sa dopĺňa úloha k novej smernici o vybavovaní
sťažností a petícií v podmienkach TSK, platnej od 1.8.2016.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - predniesol návrh na doplnenie
oblastí ku Komisii školstva, mládeže, kultúry a športu: –
„spolupracuje pri príprave, realizácii a aktualizácii Koncepcie práce s mládežou a podporuje participáciu mladých ľudí na verejnej politike na území TSK.“
Na základe výsledku hlasovania č. 37: 27-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
s ch v á l i l o predložený poslanecký návrh doc. PaedDr.
Božika, PhD..
Na základe výsledku hlasovania č. 38: 28-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016
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prerokovalo a s ch v á l i l o predložený dokument „Úlohy
komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja“,
vrátane poslaneckého návrhu PaedDr. Božika, PhD..
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 390/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. Návrh na schválenie dokumentu "Etický kódex volených
predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja".__________
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - dôvodom predloženia materiálu je pripojenie
sa k samosprávam, ktoré kladú dôraz na otvorenú a transparentnú samosprávu. Iniciátorom bol Pezinok, reprezentuje odporúčania Rady Európy. Na Úrade TSK už platí etický kódex
zamestnanca, návrh sa týka volených predstaviteľov kraja.
Mgr. Smatana: - po diskusii s p. Trstenským vysvetlil svoju
poznámku „...pri súčasnom zložení zastupiteľstva“, ktorá
mohla byť nesprávne pochopená. Vysvetlil, prečo nedal návrh,
že grantovú komisiu schvaľuje zastupiteľstvo, miesto vymenovania županom, ako je v materiáli o environmentálych grantoch, čo by nemalo pri súčasnom zložení zastupiteľstva význam. Chcel tým povedať, že zastupiteľstvo by dospelo k veľmi
podobnému rozhodnutiu, aké prijme župan. Konštatoval reálne
rozloženie politických síl, pričom si váži kolegov poslancov
a rešpektuje rozhodnutie voličov.
Materiál rád podporí, aj keď má charakter odporúčaní, bez
možnosti sankcionovania za jeho porušenie. Aj napriek tomu
materiál oceňuje aj preto, aby verejnosť a médiá mohli
povedať, že síce niekto neporušil zákon, ale tieto etické
požiadavky platia. Je tiež jedným z opatrení, ktoré by mala
dobrá župa mať a ktoré hodnotí aj Transparency International
Slovensko pri hodnotení žúp. Nedávno sme dostali tlačovú
správu, že naša župa zaznamenala pri hodnotení najväčší
progres, no aj napriek tomu sme na poslednom mieste.
Navrhol p. predsedovi (čo môže predložiť aj ako interpeláciu), aby dal vypracovať a zastupiteľstvu predložiť stručnú
analýzu realizovateľnosti všetkých opatrení zo zoznamu odporúčaní Transparency International Slovensko. Je to dostupné
na stránke transparency.sk – župy 2015, čo môžeme urobiť,
aby sme sa dostali z posledného miesta, čo je nedôstojné
pre TSK. Na prvom mieste je Banskobystrický samosprávny kraj.
Ak uznáte za vhodné, môže to predložiť ako interpeláciu.
p. predseda: - ubezpečil všetkých, že po prvom hodnotení a
dvojročnom fungovaní sme najviac poskočili a po vyhodnotení
som zvolal našich ľudí. Máme projektové riadenie, je tomu
venovaný celý projekt Otvorená samospráva, projektovým manažérom je RNDr. Rusnák. Prešli sme si všetkých 11 oblastí,
chceme urobiť čo najviac opatrení do konca roka pre ďalšie
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dvojročné hodnotenie. Pripravíme poslancom materiál, ako sme
na tom v jednotlivých hodnotených oblastiach, jednou z nich
je aj etický kódex.
Mgr. Kaščáková: – ako opozičná poslankyňa si dnes dovolí povedať svoj názor na tento dokument, ktorý považuje za pokrytecký a nerozumie mu z viacerých dôvodov, s ktorým prichádzame po 3 rokoch volebného obdobia. Je to lacný marketing.
Na Slovensku je asi epidémia etických kódexov. Potrebujeme
sa zapáčiť Transparency International. Považuje za nevierohodné vyrukovať s takým dokumentom a nesedí to od ľudí, ku
ktorým patrí aj pán Baška, ktorí si prvý milión zarobili
vlastnou hlavou a naprieč rezortami protežujú svojich ľudí.
Od ľudí, ktorí nevedia vyvrátiť podozrenia a ako čelní predstavitelia by mali byť vzorom morálky. Etickým kódexom sa
riadia zamestnanci, volení predstavitelia sú viazaní už
ústavou a sľubom poslanca. Kódex jej nevadí, ale nesedí to
od pána Bašku, ktorý v parlamente Národnej rady horlivo obhajoval pána Kaliňáka. Etický kódex vo vašom podaní je
neúprimný ťah ako získať isté body. Aj dnes budú ľudia protestovať pod domom p. Kaliňáka a Fica, ktorý je postavený
z prepratých peňazí vášho človeka Bašternáka. Preto ako zlý
vtip vyznievajú odstavce nášho etického kódexu (citovala
konflikt záujmov). Nevie si vysvetliť ďalšie články – bod
3., 9. a 13. v čl. II.. Chcete, aby sme do volieb boli
ticho? Kto to bude hodnotiť a kontrolovať? Pán kontrolór si
neplnil svoje hlavné úlohy. Ako má kontrolovať ľudí, ktorí
mu napr. schvaľujú odmeny, na základe čoho vyhodnotí, že
pracujeme so zlou informáciou a poškodzujeme povesť, aby nedošlo k poníženiu verejného predstaviteľa? Požiadala pána
predsedu o odpoveď na otázku, či osobne súhlasí s tým, že
pán Kaliňák a pán Fico bývajú v bytoch pána Bašternáka.
Nezdá sa vám to v rozpore s etikou, keď ich ako poslanec Národnej rady a volený zástupca obhajujete? Vám poslancom sa
zdá správne, že poslanec sa má zdržať vyjadrení, ktoré by
poškodzovali povesť kraja, ak nie je jasné ako sa to bude
riešiť? Ako volení zástupcovia sme skladali sľub poslanca
aj ako poslanci Národnej rady, čo by malo byť dostatočné pre
výkon mandátu. Spýtala sa, či súhlasíte s tým, aby nám
o etike kázali ľudia, ktorí obhajujú chovanie napr. p. Kaliňáka a p. Fica, ktorí nevedia vysvetliť daňové machinácie
pána Bašternáka v objeme desiatok miliónov eur, a ktorého
predstavitelia SD nazývajú „náš človek“. Nie je správne, aby
sme sa ako krajskí poslanci prizerali, že to čo nie je dovolené nám, je dovolené predstaviteľom vlády či iným ústavným
činiteľom, prečo si nemôžu priznať morálnu zodpovednosť
a môžu zotrvávať vo svojich funkciách. Žiadny kódex nepomôže
k svedomiu tomu, kto ho nemá. Je to možno nástroj, ako mať
pod kontrolou kritické vyjadrenia poslancov na vašu adresu
pred voľbami.
p. predseda: - mrzí ho, že pani poslankyňa prenáša veci
z Národnej rady na Zastupiteľstvo TSK. Hovoríme o etickom
kódexe volených predstaviteľov TSK. To, čo sa deje v parlamente nemá s kultúrou nič spoločné, ako sa na to majú
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pozerať občania. Za 10 minút vystúpenia ste nepovedala nič
podstatné ku kódexu. Materiál je dobrý a treba ho schváliť,
potom vyhodnotíme, ako sa dokážu volení predstavitelia TSK
eticky správať.
Mgr. Bublavý: - dotklo sa ho prenášanie vecí z parlamentu,
pani poslankyňa mohla pripravovať prijatie kódexu dávno,
každý poslanec TSK zahlasuje za, lebo je to dobrý materiál,
obvinenia na vládnych činiteľov boli nehorázne a kódex by
sa mal doplniť, aby ste sa tak nemohla vyjadrovať. Bod č. 12
sa týka vašich kolegov, že na rokovanie sa treba slušne
obliecť, a spomenúť si na svojich kolegov Galka, Sulíka a
Gorila vznikla za čias vášho ministra. Pani poslankyňu si
prestáva vážiť, zrejme si chystá pôdu, aby mohla kandidovať
vo voľbách o rok. Pán Baška dokázal veľa, ak sa program pripraví, sú rokovania rýchle a konštruktívne, len vy nám uberáte čas.
Ing. Takáč, podpredseda TSK: - každý si urobil vlastný názor, toto je parlament VUC TSK. Za toto volebné obdobie sme
urobili veľký kus práce pod vedením predsedu TSK pána Bašku.
Spomínané veci sem nepatria, treba sa venovať našim veciam,
je potrebné kódex schváliť, aby sa nediali také veci ako
teraz.
Mgr. Kaščáková: - reagovala na p. Bublavého, ak si ju prestáva vážiť, je to poklona. Ak vás oberám o čas – keby som
tu nebola, mali by ste to už dávno odhlasované. Argumenty
patria na pôdu kraja, sme volení zástupcovia, tak ako
v Národnej rade.
p. predseda: - nikdy nevnášal veľkú politiku do kraja, veci
sa snažíme riešiť odborne a slušne komunikovať v prospech
obyvateľov kraja.
Ing. Trstenský: - nazvali ste predložený materiál pokrytecký
a neúprimný, čo je váš osobný názor. Je dobré, že sa materiál predkladá. Je dobre, že ste mohla vystúpiť a ku kódexu
sa vyjadriť, ak by tu nebol, urobíte nám politické školenie
z parlamentnej kultúry v inom bode. Osobne si veľmi váži
pápeža Františka, ktorý povedal: Kto som ja, aby som mohol
súdiť druhých? Ja sa pýtam: Kto ste vy, aby ste mohla súdiť
iných? Je rád, že sa pani poslankyňa dostala do parlamentu
NR SR, lebo tam svojim vystupovaním patrí. Bude zvedavý, ako
bude vystupovať, ak sa politická situácia zmení. Tu ste
dostala hlasy voličov pre Kaščákovú, vo voľbách do parlamentu volili SaS a získala ste miesto na kandidátke SaS. Len
nedávno ste sa vyjadrila k téme migrantov, že ste za to, aby
moslimovia prišli do Trenčína, lebo tu nebude mať kto pracovať. Záznam zo zastupiteľstva sa určite nájde, čo ste povedala a potom ste kandidovala za stranu SaS, ktorá má úplne
opačný názor na tému imigrantov. Preto sa pýtam, aký ste
človek, čo vlastne chcete, či to čo vám práve vyhovuje.
Netreba všetko bezhlavo kritizovať, poďakoval za školenie
z Národnej rady SR, má vlastný názor na to. Poprial jej spokojnosť, aby nemusela urážať druhých ľudí.
Mgr. Kaščáková: - zabudla zareagovať na p. Takáča. K p. Trstenskému uviedla, že nejde o jej názor, ani niekoho súdiť,
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len dala pánovi Baškovi otázku, či považuje za etické chovanie vysokých predstaviteľov vládnej strany Smer SD, ktorá má
väčšinu aj v tomto zastupiteľstve. Vo voľbách do Národnej
radz voliči tiež volili Kaščákovú, keďže som získala 6500
preferencií. Poďakovala za želanie.
Mgr. Smatana: – reagoval na p. Trstenského. Kontrast medzi
zásadami etického kódexu a realitou okolo nás musí cítiť
každý občan. Pani Kaščákovej je vďačný, že na tento kontrast
upozornila, aj keď sa týka Národnej rady. Kvôli nepríjemnému
pocitu rozdielu medzi ideálmi a realitou chce, aby sme dokument prijali.
Ing. Horváth: - vysvetlil, ako chápe etický kódex, v rámci
splnomocnenca. Pán Smatana bol svedkom, že som sám požiadal,
že nemôžem a nechcem vás kontrolovať. Pani poslankyňa má
na mňa dlhodobo zlý pohľad. Vysvetlil, že je len štatista.
Ak sa nahlási taký krok, tento zaeviduje a posunie príslušnej komisii. O kontrole nemôže byť reč.
PhDr. Štrauss, PhD.: - požiadal o vystúpenie na zasadnutí.
p. predseda: - podľa Rokovacieho poriadku dáme hlasovať poslancom, či môžete vystúpiť k tomuto bodu.
Na základe výsledku hlasovania č. 39: 6-ZA, 2-PROTI,
18-SA ZDRŽALI HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 11.07.2016 n e u m o ž n i l o
vystúpiť p. Štraussovi v tejto diskusii na rokovaní zastupiteľstva.
Na základe výsledku hlasovania č. 40: 26-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 11.07.2016 prerokovalo a s ch v á l i l o
dokument „Etický kódex volených predstaviteľov Trenčianskeho
samosprávneho kraja“, v prijatom
U z n e s e n í číslo 391/2016
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - upriamil pozornosť na problémy
volebného obvodu Partizánske. Od septembra-októbra 2014 sa
tu diskutuje o problematike obvodového plášťa budovy Spojenej školy, ktorá bude od 1.9. stredná odborná škola. Dostali
sme prísľub, že rekonštrukcia bude zrealizovaná a farebná
kompozícia bude v súlade s pôvodnou farbou budovy. Dnes
zistil, že sa dáva dolu lešenie a nerobí sa nič. Na každom
mestskom zastupiteľstve aj na mestskej rade je táto téma
otváraná. Blízkosť budovy k mestskej komunikácii, ktorú
chce mesto Partizánske rekonštruovať v najbližších mesiacoch
spôsobí problém. Zdvorilo aj dôrazne požiadal, aby obvodový
plášť (ktorý obmedzoval používanie rekonštruovaného chodníka
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na nám. SNP) bol po dvoch rokoch zrealizovaný. Téma v meste
rezonuje a nakoľko je konfrontovaný s občanmi aj poslancami,
požiadal vedenie TSK, aby vedúci odboru, ktorý má na starosti investície, prišiel objasniť situáciu (aj na pôdu zastupiteľstva). Aj my máme audiovizuálny záznam zasadnutia
na stránke mesta. Požiadal o riešenie situácie a poďakoval
za možnosť vystúpiť.
p. predseda: - prejde si s investičným odborom, v akom stave
rekonštrukcia je.
16. Záver.
p. predseda: - na záver poďakoval za účasť na dnešnom
Zastupiteľstve. Prijali sme veľa dôležitých bodov, ďalšie
zastupiteľstvo budeme mať 26.9.2016.
Poprial všetkým príjemné prežitie leta a oddych v kruhu
svojich blízkych, čím rokovanie ukončil.

Trenčín, 18.7.2016
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK

I. overovateľ: PhDr. Mária JANÍKOVÁ, v.r.
II. overovateľ: MUDr. Mohamed HEMZA, v.r.
Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r.
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