Z á p i s n i c a
z II. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 20. 11. 2017

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

podľa pozvánky:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice,
programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
2. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.
3. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve TSK.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
4. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
5. 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 II. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných na II.
zasadnutí v piatom volebnom období 2017-2022 – osobitne Ing.
Šajbidorovú, predsedníčku Volebnej komisie TSK a Ing. Arpáša,
riaditeľa Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne.
vedúcich zamestnancov Úradu TSK, zástupcov oznamovacích
prostriedkov a ostatných prítomných.
Aj dnešné rokovanie je vysielané on-line, a priebeh môže
verejnosť sledovať naživo, na webovom sídle TSK.
Z celkového počtu 47 poslancov bolo v úvode rokovania podľa
prezenčnej listiny prítomných 43 poslancov, čím je
zasadnutia uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred
ospravedlnili 2 poslanci: Bc. Vaňo a Ing. Hort. Páni poslanci
Hemza a Habánik oznámili neskorší príchod.
O programe rokovania boli poslanci a verejnosť vopred
informovaní písomne a elektronicky zaslanou pozvánkou, ktorá
bola zverejnená na webovej stránke, úradnej tabuli TSK aj
v intranetovej Knižnici poslancov.
Materiály boli tak tiež sprístupnené v intranetovej Knižnici
Poslancov 15.11.2017, ako aj na webovej stránke TSK.
Za overovateľov zápisnice z dnešného II. zasadnutia
boli navrhnutí:
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I. overovateľ: RNDr. Viera BEŇOVÁ
II. overovateľ: Ing. Miroslav ŽIAK.
Požiadal p. Máčekovú a p. Halabrína, aby nehlasovali, pokiaľ
nezložili sľub poslanca.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 41 poslancov,
čím je zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 40-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.11.
2017 prerokovalo a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice
podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 2/A/2017)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora Jánošková.
p. predseda: - pred hlasovaním o programe predniesol návrh
na doplnenie programu dnešného rokovania, v bode:
4. Správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva TSK.
Predkladá: predseda Mandátovej komisie

_

Poradie ostatných bodov sa tým posúva.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 41-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.11.2017 prerokovalo a
s ch v á l i l o program dnešného II. zasadnutia Zastupiteľstva, s doplnením na základe predloženého návrhu predsedu
TSK. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 2/2017
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva TSK.

_

p. predseda: - na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva TSK –
13.11.2017 zložilo zákonom predpísaný sľub 45 zo 47 novozvolených poslancov zastupiteľstva. Dvaja poslanci, ktorí na
prvom zasadnutí neboli prítomní, prevezmú osvedčenie a zložia
sľub na dnešnom zasadnutí. Sú to poslanci Ing. Zuzana Máčeková
a p. Pavel Halabrín. Pre akt skladania sľubu odovzdal slovo
moderátorke p. Viere Slivovej.
p. Slivová: - rovnako ako u novozvoleného predsedu TSK aj
novozvolení poslanci samosprávneho kraja sa ujímajú svojej
funkcie až po zložení sľubu. Tento akt ich zaväzuje konať pri
výkone poslaneckej funkcie tak, ako to vyžadujú záujmy občanov
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Novozvolení poslanci budú
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skladať sľub do rúk novozvoleného predsedu TSK – Ing.
Jaroslava Bašku. Vysvetlila priebeh slávnostného aktu, pri
ktorom moderátorka vyzve menom každého poslanca, tento
pristúpi pred predsednícky stôl. Najskôr si prevezme osvedčenie o zvolení za poslanca od predsedníčky Volebnej komisie
TSK. Potom poslanec pristúpi k novozvolenému predsedovi,
a s podaním ruky vysloví slovo „sľubujem“. Následne podpíše
listinu so znením sľubu a zapíše sa do kroniky TSK.
Požiadala o slovo Ing. Šajbidorovú.
Ing. Šajbidorová: - predniesla informáciu o počte platných
hlasov, ktoré získali dvaja novozvolení poslanci p. Máčeková
a p. Halabrín.
Volebný obvod č. 1 - Bánovce nad Bebravou
1. Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ-nezávislý kandidát,počet plat.hlasov 3425

Volebný obvod č. 3 - Myjava
2. Pavel HALABRÍN–nezávislý kandidát, počet plat.hlasov 2113
p. Slivová: - požiadala Ing. Šajbidorovú a p. predsedu TSK aby
sa presunuli pred predsednícky stôl. Zároveň vyzvala Ing.
Máčekovú, poslankyňu za volebný obvod č. 1 – Bánovce nad
Bebravou, aby prečítala znenie sľubu poslanca:
Ing. Máčeková: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho
kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri
výkone svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
p. Slivová: - vyzvala novozvolených poslancov v poradí podľa
volebných obvodov k prevzatiu osvedčenia a zloženiu sľubu
poslanca.
Volebný obvod č. 1 - Bánovce nad Bebravou
Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ
Volebný obvod č. 3 - Myjava
Pavel HALABRÍN.
Následne Ing. Šajbidorová, predsedníčka VK TSK odovzdala
osvedčenie o zvolení novozvoleným poslancom zastupiteľstva –
Ing. Máčekovej a p. Halabrínovi, ktorí zložili sľub do rúk
predsedu TSK, podpísali znenie sľubu a zapísali sa do kroniky
TSK.
p. Slivová: – po ukončení slávnostného aktu odovzdala slovo
späť p. predsedovi TSK.
p. predseda: - poďakoval p. Slivovej za vedenie slávnostného
aktu. Poďakoval tiež Ing. Šajbidorovej, predsedníčke Volebnej
komisie TSK a Ing. Arpášovi, riaditeľovi Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne za účasť na obidvoch našich zasadnu-
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tiach, počas slávnostného aktu odovzdávania osvedčení
a zloženia sľubu predsedu i poslancov Zastupiteľstva TSK.
Nakoľko ich poslanie sa týmto končí, poďakovaním sa s nimi
rozlúčil.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 43-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20. 11. 2017 prerokovalo a s k o n š t a t o v a l o, že novozvolení poslanci
Zastupiteľstva TSK zložili zákonom predpísaný sľub:
Volebný obvod č. 1 - Bánovce nad Bebravou
Ing. Zuzana MÁČEKOVÁ
Volebný obvod č. 3 - Myjava
Pavel HALABRÍN.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 3/2017
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - obaja poslanci už môžu hlasovať.
3. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve TSK.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - zmeny v zložení komisií boli predmetom rokovaní
aj dnes pred zasadnutím, za účasti predsedov poslaneckých
klubov. Predniesol navrhované zmeny v predloženom materiáli.
- v Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK doplniť za členov komisie–poslancov: – Pavla Halabrína,
PhDr. Štefana Škultétyho a Ing. Michala Ďureje, PhD.,
- v Komisii školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK za predsedu komisie Ing. Richarda Takáča a za člena komisie
MUDr. Petra Daňa,
- v Komisii dopravy pri Z TSK – doplniť za členov komisie
Ing. Vieru Zboranovú a Ing. Miloša Mičegu,
- v Komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK za predsedu komisie Mgr. Evu Bočincovú, a za člena komisie
Ing. Annu Halinárovú,
- v Komisii region. rozvoja a cestov. ruchu pri Z TSK –
za člena komisie p. Romana Hvizdáka,
- v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK - nahradiť člena
komisie poslanca PhDr. Štefana Škultétyho členom komisie
Bc. Tomášom Vaňom.
Ing. Ďureje, PhD.: - poďakoval za akceptovanie návrhu
členstva v K-finančnej, a týmto by sa vzdal členstva v K-LP.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - na rokovaní poslaneckého klubu
pred zastupiteľstvom sme sa dohodli, že nateraz nebudeme
robiť žiadne úpravy v zložení komisií, a do pol roka dôjde
k prehodnoteniu členstva v komisiách, preto požiadal kolegu
aby stiahol svoj návrh.
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p. predseda: - všetkých 47 poslancov je zaradených do komisií,
niektorí sú aj vo viacerých. Ukončil diskusiu. Prečítal celé
znenie uznesenia s predloženým návrhom na zmeny. Budeme
hlasovať 3 krát, o každej časti uznesenia osobitne.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 44-ZA, Zastupiteľstvo TSK po prerokovaní na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.11.
2017 - I. z r i a d i l o svoje stále komisie pre V. volebné
obdobie rokov 2017 - 2022:
1. Komisia mandátová pri Z TSK
2. Komisia pre financie, rozpočet a investície
pri Z TSK
3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie pri Z TSK
4. Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK
5. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
pri Z TSK
6. Komisia dopravy pri Z TSK
7. Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK
8. Komisia legislatívno - právna pri Z TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 44-ZA, Zastupiteľstvo TSK po prerokovaní na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.11.
2017 - II. z v o l i l o predsedov komisií a členov komisií:
1.

2.

3.

Komisia mandátová pri
p o s l a n c i
1.1. predseda komisie
1.2. člen komisie
1.3. člen komisie
1.4. člen komisie
1.5. člen komisie

Z TSK :
-

Miroslav Žiak, Ing.
Viliam Cíbik,, MUDr., Ph.D.
Juraj Hort, Ing.
Jozef Stopka, JUDr. Ing.,PhD.
Mária Hajšová, Ing., PhD.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie pri Z TSK :
p o s l a n c i
2.1. predseda komisie - Rudolfa Novotná, PhDr. PaedDr.
2.2. člen komisie
- Jozef Habánik, doc. Ing., PhD.
2.3. člen komisie
- Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M.
2.4. člen komisie
- Peter Oulehle, MUDr.
2.5. člen komisie
- Eduard Filo, Bc.
2.6. člen komisie
- Eleonóra Porubcová, PaedDr.
2.7. člen komisie
- Juraj Smatana, Mgr.
Komisia pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK:
p o s l a n c i
3.1. predseda komisie - Jozef Habánik, doc. Ing., PhD.
3.2. člen komisie - Milan Panáček, Ing.
3.3. člen komisie - Juraj Maláň, Ing.
3.4. člen komisie - Erich Dvonč
3.5. člen komisie - Ladislav Matejka, Ing.
3.6. člen komisie - Jozef Trstenský, Ing.
3.7. člen komisie - Juraj Smatana, Mgr.
3.8. člen komisie- Karol Janas, doc. PhDr. PaedDr., PhD.
3.9. člen komisie - Rastislav Henek, Mgr.
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3.10. člen komisie - Pavel Halabrín
3.11. člen komisie - Štefan Škultéty, PhDr.
3.12. člen komisie - Michal Ďureje, Mgr.
4.

5.

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK:
p o s l a n c i
4.1. predseda komisie - Richard Takáč, Ing.
4.2. člen komisie - Mária Hajšová, Ing., PhD.
4.3. člen komisie - Jozef Božik, doc. PaedDr., PhD.
4.4. člen komisie - Viera Beňová, RNDr.
4.5. člen komisie - Juraj Hort, Ing.
4.6. člen komisie - Tomáš Vaňo, Bc.
4.7. člen komisie - Eduard Filo, Bc.
4.8. člen komisie - Miloš Mičega, Ing.
4.9. člen komisie - Roman Hvizdák
4.10. člen komisie - Peter Daňo, MUDr.
4.11. člen komisie - Pavol Bagin, Ing.
4.12. člen komisie - Juraj Maláň, Ing.
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK:
p o s l a n c i
5.1. predseda komisie - Zuzana Máčeková, Ing.
5.2. člen komisie - František Tám, PhDr.
5.3. člen komisie - František Matušík
5.4. člen komisie - Michal Ďureje, Mgr.
5.5. člen komisie - Miroslav Žiak, Ing.
5.6. člen komisie - Štefan Škultéty, PhDr.
5.7. člen komisie - Richard Takáč, Ing.
5.8. člen komisie - Viera Zboranová, Ing.
5.9. člen komisie - Iveta Randziaková, Ing.
5.10. člen komisie - Roman Hvizdák

6.

Komisia dopravy pri Z TSK:
p o s l a n c i
6.1. predseda komisie - Jozef Stopka, JUDr. Ing.,PhD.
6.2. člen komisie - Peter Marušinec, Ing.
6.3. člen komisie - Tomáš Merašický
6.4. člen komisie - Erich Dvonč
6.5. člen komisie - Anna Abramovičová, Mgr.
6.6. člen komisie - Pavel Halabrín
6.7. člen komisie - Dušan Bublavý, Mgr.
6.8. člen komisie - Rudolfa Novotná, PhDr. PaedDr.
6.9. člen komisie - František Matušík
6.10. člen komisie - Stanislav Svatík, MVDr.
6.11. člen komisie - Viera Zboranová, Ing.
6.12. člen komisie - Miloš Mičega, Ing.

7.

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK:
p o s l a n c i
7.1. predseda komisie - Eva Bočincová, Mgr.
7.2. člen komisie - Peter Daňo, MUDr.
7.3. člen komisie - Igor Steiner, MUDr.
7.4. člen komisie - Mária Šramková, MUDr., PhD.
7.5. člen komisie - Mohamed Hemza, MUDr.
7.6. člen komisie - Ladislav Procházka, MUDr.
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7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
8.

člen
člen
člen
člen
člen

komisie
komisie
komisie
komisie
komisie

-

Viliam Cíbik, MUDr., Ph.D.
Eleonóra Porubcová, PaedDr.
Peter Oulehle, MUDr.
Ján Bielik, doc. MUDr., CSc.
Anna Halinárová, Ing.

Komisia legislatívno-právna pri Z TSK:
p o s l a n c i
8.1. predseda komisie - Tomáš Merašický
8.2. člen komisie - Michal Ďureje, Mgr.
8.3. člen komisie - Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M.
8.4. člen komisie - Richard Takáč, Ing.
8.5. člen komisie - Tomáš Vaňo, Bc.

Na základe výsledku hlasovania č. 6: 45-ZA, Zastupiteľstvo TSK po prerokovaní na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.11.
2017 - III. u r č i l o podľa § 11 ods. 2 písm. m) v spojení
s § 12 ods. 6 – 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov mesačnú odmenu
a) poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja vo výške 550,00 EUR dňom zloženia sľubu poslanca
samosprávneho kraja pre volebné obdobie rokov 2017 - 2022
b) poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja – predsedovi komisie pri Zastupiteľstve
Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 600,00 EUR
dňom zvolenia za predsedu takejto komisie
c) poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja a poberateľovi platu poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky počas poberania platu poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky v sume minimálnej
mzdy ustanovenej osobitným predpisom dňom zloženia sľubu
poslanca samosprávneho kraja pre volebné obdobie rokov
2017 – 2022
d) poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja a budúcemu poberateľovi platu poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky počas poberania platu poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky v sume minimálnej
mzdy ustanovenej osobitným predpisom dňom vykonania
najbližších volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
e) poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja počas poberania platu starostu obce alebo
primátora mesta, alebo ich zástupcov v sume minimálnej
mzdy ustanovenej osobitným predpisom dňom vykonania
najbližších volieb starostov obcí a primátorov miest
s tým, že za neospravedlnenú neúčasť na rokovaní
zastupiteľstva (aj čiastočne) sa táto odmena kráti o 50%
a za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie (aj
čiastočne) sa táto odmena kráti o 25%.
Odmena je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho
mesiaca a vypláca sa vo výplatných termínoch dohodnutých
v kolektívnej zmluve zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja bezhotovostným prevodom na účet
poslanca.
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Nárok na odmenu zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku
mandátu poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Odmena patrí v pomernej časti vykonávania
funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci.
p. predseda: - minimálne mzdy vyplývajú zo zákona,
poslanci NR SR, ktorí sú poslancami TSK a predseda, poberajú
len minimálnu mzdu, a po budúcich komunálnych voľbách budú tí
poslanci Z TSK, ktorí sú zároveň primátori a starostovia,
poberať len výšku minimálnej mzdy.
Na základe výsledku uvedených hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 4/2017
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva TSK.
_
Predkladal: Ing. Miroslav Žiak - predseda Mandátovej komisie
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - požiadal predsedu, členov a zástupkyňu tajomníka Mandátovej komisie Mgr. Maslákovú, aby sa odobrali
k overeniu všetkých mandátov a k príprave správy Mandátovej
komisie. Vyhlásil preto 15 minútovú prestávku.
Ing. Žiak: - predniesol správu Mandátovej komisie.
Zastupiteľstvo TSK podľa § 20 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov určilo úlohy komisiám Zastupiteľstva TSK uznesením č. 390/2016 na svojom zasadnutí dňa
11.07.2016 schválením dokumentu „Úlohy komisií Zastupiteľstva
TSK“. V zmysle Článku 2 tohto dokumentu zastupiteľstvo určilo
rámcové úlohy ním zriadeným komisiám, a to aj pre Mandátovú
komisiu, ktorá najmä: - podáva zastupiteľstvu návrh na overenie platnosti voľby poslancov,
- zisťuje, či poslanec zložil sľub, alebo či zložil sľub
s výhradou. Ak zistí, že poslanec odmietol sľub alebo zložil
sľub s výhradou, navrhne zastupiteľstvu, aby schválilo
uznesenie o strate mandátu poslanca.
Správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva TSK preto obsahuje
návrh na overenie platnosti voľby predsedu TSK a poslancov
Zastupiteľstva TSK a zistenia, či predseda TSK a každý
poslanec Zastupiteľstva TSK zložil sľub, alebo či zložil sľub
s výhradou.
Mandátová komisia TSK sa na svojom prvom zasadnutí oboznámila
so zápisnicou Volebnej komisie TSK o výsledku volieb do orgánov TSK a skonštatovala, že predseda TSK a všetci poslanci
Zastupiteľstva TSK boli platne zvolení.
Okrem overenia platnosti voľby predsedu TSK a poslancov
Zastupiteľstva TSK bolo povinnosťou Mandátovej komisie zistiť,
či všetci novozvolení poslanci a predseda na prvom zasadnutí
Zastupiteľstva TSK, ktorého sa zúčastnili, zložili podľa §16
ods. 2 a §12 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.
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o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších
predpisov, predpísaný sľub predsedu a poslanca.
Mandátová komisia TSK konštatovala, že predsedovi TSK
a všetkým poslancom, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov
TSK bolo odovzdané osvedčenie o zvolení, zložili zákonom
predpísaný sľub bez výhrad a spĺňajú zákonné predpoklady
pre výkon funkcie predsedu TSK a poslancov Zastupiteľstva TSK.
Na základe uvedeného Mandátová komisia TSK o v e r i l a
platnosť voľby predsedu TSK a poslancov Zastupiteľstva TSK,
zvolených vo voľbách, konaných 4. novembra 2017.
Schválením Správy Mandátovej komisie Zastupiteľstva TSK
Zastupiteľstvom TSK dôjde k overeniu platnosti voľby
poslancov a predsedu TSK.
Na základe uvedených skutočností a uznesenia, ktoré Mandátová
komisia TSK na svojom prvom zasadnutí prijala, táto n a v r –
h u j e, aby Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí schválilo
uznesenie v tomto znení: „Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.11.2017 prerokovalo a s ch v a ľ u j e Správu
Mandátovej komisie Zastupiteľstva TSK.“
p. predseda: - ukončil diskusiu k tomuto bodu.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 43-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 20.11.2017
prerokovalo a s ch v á l i l o Správu Mandátovej komisie
Zastupiteľstva TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 5/2017
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
MUDr. Cíbik, Ph.D.: - predniesol interpeláciu na základe
požiadaviek občanov obce Pruské: 1. potreba revitalizácie
drevín v parku SOŠ poľnohospodárskej, nakoľko bolo veľmi
veterno a veľa nevitálnych konárov zasahuje na miestnu komunikáciu, kde chodia deti do školy. Sú to vzácne dreviny,
ktoré vyžadujú odborný zásah.
2. riešením priechodov pre chodcov na cestách v obci v správe
TSK sa mala zaoberať SC TSK, zatiaľ sa tak nestalo. Požiadal
p. predsedu o pomoc. Interpeláciu odovzdáva v písomnej forme.
p. Halabrín: - viackrát predkladal prebytočný majetok TSK.
V regióne máme viacero budov, pozemkov a nehnuteľností v zlom
stave, dosiaľ k zámene neprišlo, TSK nepripravil podklady,
nie sú znalecké posudky. Požiadal p. predsedu, kým sa ešte dá
budovy zachrániť, prehodnotiť ponuku a možnosti. Odovzdá
návrh písomne.
p. predseda: - nechali sme to na nové zastupiteľstvo. Chceme
riešiť zámeny s mestami a obcami, a tiež sa chceme zbaviť
prebytočného majetku.
Ing. Takáč: - oznámil termín zasadnutia Komisie školstva
v piatok o 9.00 h na 5. poschodí TSK.

10
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - predniesol viac i menej ako
interpeláciu. Písomná interpelácia je prílohou zápisnice.
„Mám taký sen“ – povedal 28.8.1963 Martin Luther King. Jeho
sen bol víziou rovnosti každého človeka, čo prinieslo mnohé
pozitívne zmeny v americkom právnom systéme. Každý poslanec
má iste svoj sen a program, s ktorým sa uchádzal o dôveru
občanov. Ako poslanci máme perspektívu pôsobenia 5 rokov, čo
je darom v podobe 5 biblických talentov, ktoré sluha svojmu
pánovi zdvojnásobil. Stávame sa sluhami verejného prospechu.
Je to čas pre naplnenie úsilia z predstáv do výsledkov.
Predniesol svoju predstavu pôsobenia poslancov TSK, ktorá
vychádza z 2 aspektov. Prvým je trend zvyšovania úlohy a významu nezávislých poslancov, a znižovania vplyvu politických
strán a hnutí, čo by malo smerovať k novým formám participácie
na podporu významu kraja ako samosprávnej entity. Druhým
aspektom je európsky rozmer, ktorý dáva dôraz na regióny.
Európsky výbor regiónov vznikol v roku 1994 a asi ¾ právnych
predpisov sa uplatňuje na miestnej a regionálnej úrovni.
Budúcnosť štátno-právneho usporiadania patrí regiónom. Európske
princípy by sme mali premietnuť do nášho funkčného obdobia.
Navrhol vypracovať dokument – tzv. Programové vyhlásenie TSK,
s definovaním cieľov na celé funkčné obdobie. Ak by bolo prijaté, následne by malo byť vypracované rozpracované Programové
vyhlásenie TSK, kde by boli formulované riešenia z viacerých
hľadísk. Uvedený návrh umožňuje riešenie problémov každému
poslancovi i potrieb regiónov kraja, ako i test pre vyššiu
úroveň regionálnej samosprávy. Navrhol i ďalší dokument –
Memorandum poslancov o zvyšovaní významu, úloh a kompetencií
samosprávneho kraja, čo by bolo vstupom do celoslovenskej
diskusie o postavení samosprávnych krajov, či sú schopné
zvládnuť nové kompetencie lepšie ako štát. TSK môže byť lídrom
v tejto aktivite, v spolupráci s ostatnými krajmi. Ak by bol
návrh úspešný, v ďalšom funkčnom období bude na stole
Programové vyhlásenie, predkladané krajskou vládou TSK.
Predniesol vlastné zameranie – Projekt regionálnej spolupráce
zdravotnej starostlivosti, na zabezpečenie ambulantnej ústavnej starostlivosti, v spolupráci s poskytovateľmi, MZ SR,
zdravot. poisťovňami, mestami a obcami, polit. stranami
a obč. združeniami, pre dostupnosť a kvalitu zdravotníckych
služieb na báze dobrovoľnej spolupráce, racionálnej a efektívnej hierarchie služieb. Súčasťou projektu by bol Program
kvality, ekonomizácie a rozvoja ústavnej starostlivosti
v pôsobnosti kraja. Podobné projekty môžu byť uplatnené aj
v oblasti dopravy, kultúry, školstva, sociálnych služieb, ...
Všetci poslanci môžu tak svoje odborné i politické predstavy
naplniť vo všetkých kompetenciách VUC. Spolu môžeme začať
novú kapitolu územnosprávnych krajov krajských vlád. Na záver
parafrázoval citát amerického básnika pri nočnej ceste vlakom
„Svoju vlastnú tvár som uvidel v obloku...“ - do podoby „Aký
budeš, Trenčiansky samosprávny kraj. Naše vlastné tváre
uvidíme v zrkadle.“
p. predseda: - interpelácia sa týka dvoch návrhov –
Programové vyhlásenie TSK, resp. Memorandum o spolupráci.
Prejdeme si návrh s poslancami a v lehote písomne odpoviem.
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Ing. Máčeková: - poďakovala za prípravu dodatočného sľubu
a ospravedlnila neúčasť na prvom zasadnutí. Zároveň zablahoželala všetkým poslancom i p. predsedovi k výkonu funkcií.
Požiadala v čo najkratšej dobe o zaslanie menného zoznamu
poslancov s telef. číslami a kontaktami.
p. predseda: - kontakty máme, zašle p. Hájková cez Knižnicu
poslancov.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval na podnety počas predvolebnej kampane a pripojil sa k názoru p. Bielika a potrebe
zvyšovať hodnotu regionálnej samosprávy v očiach verejnosti,
tieto voľby preukázali najväčšiu mieru participácie občianskej verejnosti. Aj kreovanie komisií naznačuje, kde budú
priority poslancov. Rezonuje to celým Slovenskom i naším
krajom, sú to cesty a komunikácie. Komisia dopravy má
najviac členov. V minulých rokoch sa sťažovali starostovia,
že sa nemôžu dostať na Úrad TSK. V závere volebného obdobia
prišiel s návrhom participatívneho rozpočtu. Navrhol na
zváženie urobiť raz v roku spoločné stretnutie vedenia TSK a
poslancov, so starostami a primátormi miest a obcí kraja
(časť je už medzi poslancami), ktoré sa začali v roku 2006.
Ťažko sa reaguje, keď niekto povie, že nemal možnosť sa
dostať na TSK, keďže je záujem vedenia kraja komunikovať
a prijímať návštevy. Treba sa zaoberať tým, ako zvýšiť
validitu kraja. Pripojil sa ku slovám p. Bielika, aby sme
objektivizovali informácie smerom k občanom. Ako primátor
mesta by aspoň raz do roka rád privítal na zastupiteľstve
zástupcov a zamestnancov TSK, záznam z rokovania vysielame
a sledovanosť je veľká. Na prvom zastupiteľstve avizovala p.
Kaščáková, že bude chodiť na zastupiteľstvá. Bolo by dobré,
aby s nami poslanci NR SR komunikovali, nakoľko občania sa
obracajú na nás s témami, ktoré majú celoštátny rozmer. V ČR
aj kraje môžu predkladať zákony do parlamentu. Bolo by
vhodné raz v roku sa stretnúť aj mimo zastupiteľstva a povedať si čo nás trápi a čo možno zmeniť. Navrhol porozprávať
sa s okresmi, resp. volebnými obvodmi, čo považujú za
dôležité, čo by umožnilo lepší výkon kompetencií samosprávneho kraja. V rokoch 2005-2009 sme stretnutia absolvovali.
p. predseda: - nikto sa nebráni komunikovať s primátormi
a starostami. Komunikácia sa zlepšila, o čom svedčí aj
ocenenie Najtransparentnejší kraj. Nemá problém stretnúť sa
so všetkými starostami a primátormi, raz či dvakrát do roka.
Každého starostu či primátora prijal, ktorý o to požiadal
a bude to tak naďalej. Je povinnosť aj poslanca NR SR chodiť
na stretnutia k primátorom, starostom, za občanmi. Naše
zastupiteľstvo je on-line, fungujeme otvorene a privítame
každého poslanca NR SR.
p. Dvonč: - bol pri tom osobne s p. Božikom, keď p. starosta
povedal, že sa dostal len na vrátnicu úradu. Treba to
odkomunikovať priamo.
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6. Záver.
p. predseda: - na záver poďakoval poslancom za schválenie
predložených materiálov, všetkým prítomným poďakoval za účasť
na II. zasadnutí Zastupiteľstva TSK.
V prestávke sa stretli predsedovia komisií s tajomníkmi
komisií, pre zvolanie prvých zasadnutí komisií zastupiteľstva
v lehote určenej Rokovacím poriadkom komisií – vo štvrtok
a piatok. Materiály sme mohli schváliť s predošlým zastupiteľstvom. Nechceme byť v rozpočtovom provizóriu, ale aby bol
schválený od 1.1.2018, ku ktorému je prvá zmena plánovaná
v máji. V pondelok, 27.11.2017 o 13.00 h vždy na 8. poschodí
bude zasadať Rada predsedov komisií, pred decembrovým zasadnutím zastupiteľstva. Na 11.12.2017 bude zvolané ďalšie III.
zasadnutie zastupiteľstva. Všetky materiály na toto zasadnutie
sú od štvrtka dostupné v knižnici, posledný – plnenie uznesení
bude zverejnený po dnešnom rokovaní. Materiály sú teda zverejnené oveľa skôr, ako sú dané lehoty.
Poďakovaním za účasť dnešné zasadnutie ukončil.

Trenčín, 27. 11. 2017
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK

I. overovateľ: RNDr. Viera BEŇOVÁ, v.r.
II. overovateľ: Ing. Miroslav ŽIAK, v.r.
Mgr. Michal ŽITŇANSKÝ, LL.M., riaditeľ Úradu TSK, v.r.

Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

