Z á p i s n i c a
z XXVIII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 22. 3. 2021

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny
Program: - 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 XXVII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2020.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
__
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku
vo vlastníctve TSK a na jeho zámenu s nehnuteľným majetkom
vo vlastníctve Mesta Trenčín ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže: Rodinný dom, Moravské Lieskové.
c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.
Bánovce nad Bebravou s nehnuteľným majetkom Mesta Bánovce
nad Bebravou ako prípad hodný osobitného zreteľa.
d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Brezová pod Bradlom
s nehnuteľným majetkom Mesta Brezová pod Bradlom ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "E" parc. č. 263 a parc. č. 320 k.ú.
Horenice v prospech Bc. Martina Körmendyho.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222 k. ú. Brezolupy v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
g) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa
v úseku Nemšová - Trenčín" do správy správcu - Správy
ciest TSK.
h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Prievidza s nehnu-
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teľným majetkom Mesta Prievidza ako prípad hodný osobitného zreteľa.
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2021 - O poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov
pre
účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v
regióne horná Nitra".
Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg.rozvoja
8. Návrh na schválenie dokumentu „Vstupná správa Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja do roku 2030.“
Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg.rozvoja
9. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne,
Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911
34 Trenčín.
Predkladá: Ing. Eva Žernovičová-pover.riad. Odb.školstva a kult.
10. Diskusia – Rôzne.
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
12. 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 XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) vo volebnom období 2017-2022
otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.
Na úvod privítal všetkých prítomných na zasadnutí.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v súlade
s aktuálnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, bude
dnešné rokovanie bez účasti verejnosti a médií, a po rokovaní zastupiteľstva budeme informovať na krátkom tlačovom
brífingu.
Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať on line
na webovom sídle TSK, kde sú dostupné aj záznamy z rokovaní,
v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia zastupiteľstva.
Osobitne privítal prednostu OU Trenčín p. Kozáčeka, ako aj
vedúcich odborov Úradu TSK, ktorí sú predkladateľmi dnešných
materiálov. Taktiež privítal tlmočníkov do posunkovej reči,
pre občanov so zdravotným postihnutím.
Svoju neúčasť vopred ospravedlnili 11 poslanci: pp. Hemza,
Bagin, Bočincová, Halinárová, Procházka, Cíbik, Panáček,
Abramovičová, Smatana, Hajšová a p. Hort.
Po dohode s poslancami navrhol prerokovať jednotlivé body
a otvoriť rozpravu k nim, ale hlasovať až na záver, po prerokovaní všetkých bodov.
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Pozvánka s programom na dnešné rokovanie bola vopred
zaslaná poslancom Zastupiteľstva TSK, médiám a spolu s materiálmi bola sprístupnená v intranetovej knižnici TSK,
a pre verejnosť aj na webovej stránke TSK.
Jeden materiál nebol prerokovaný na komisiách a bol predložený až na rokovanie Rady predsedov komisií a zverejnený
v Knižnici poslancov:
6. h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Prievidza s nehnuteľným majetkom Mesta Prievidza ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisie pred zasadnutím zastupiteľstva rokovali formou
hlasovania per-rollam, Rada predsedov komisií sa konala
8.3.2021 formou videokonferencie.
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr. Annu
Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Matej Plánek.
Za overovateľov zápisnice z dnešného XXVIII. zasadnutia
boli navrhnutí:
I. overovateľ: Erich DVONČ
II. overovateľ: MVDr. Stanislav SVATIK.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 35 poslancov,
čím je zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 36-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.3.2021 prerokovalo
a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice z dnešného
rokovania, podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 632/2021/A)
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 36-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.3.2021 prerokovalo
a s ch v á l i l o program rokovania podľa pozvánky.
K obom uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 632/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Zigo: - jedno ukladacie uznesenie č. 247/2019 je v sledovaní, ktorým bolo uložené riaditeľom nemocníc v ZP TSK,
polročne predkladať do Knižnice poslancov Z TSK Vyhodnotenie
ozdravných plánov, a k 31.12.2020 bolo uznesenie splnené.
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p. predseda: - po rozhovore s p. hlavným kontrolórom navrhol,
aby správu predkladal a vyhodnocoval len vtedy, ak bude prijaté ukladacie uznesenie, s termínom plnenia.
Ing. Zigo: - po dohode s p. predsedom navrhol vyhodnocovať
vždy za polrok len uznesenia ukladacieho charakteru, a to
na marcovom, resp. septembrovom zasadnutí.
p. predseda: - prerušil rokovanie k bodu 2., s posunom hlasovania na záver rokovania.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 33-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22. marca
2021 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu
z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVII. zasadnutí
Zastupiteľstva TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 633/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Slovo pre verejnosť.
p. predseda: - skonštatoval, že v zmysle Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva TSK sme v stanovenej lehote 72 hodín pred
rokovaním zastupiteľstva nedostali žiadnu žiadosť o vystúpenie na dnešnom rokovaní.
4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2020.
Predkladal: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Zigo: - sťažnosti boli vybavené v zmysle platných
právnych noriem, kontrola bola ukončená správou bez zistení.
p. predseda: - prerušil rokovanie k tomuto bodu.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22. marca
2021 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu
o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK
za II. polrok 2020, v prijatom
U z n e s e n í číslo 634/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - nakoľko p. hlavný kontrolór je vo funkcii
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od 31.10.2020, správa je za činnosť útvaru predchodcu.
Ing. Zigo: - značný vplyv na obmedzenie výkonu činnosti mala
pandémia, ktorá zasiahla aj zamestnancov UHK, ale aj kontrolované subjekty, preto bol počet vykonaných kontrol nižší,
tematických kontrol bolo vykonaných viac.
p. predseda: - prerušil rokovanie k tomuto bodu.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22. marca
2021 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu
o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za rok 2020,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 635/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
__
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku
vo vlastníctve TSK a na jeho zámenu s nehnuteľným
majetkom vo vlastníctve Mesta Trenčín ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania, aj keď TSK ponúka do zámeny väčší pozemok ako mesto,
ale nakoľko sa dlh započíta z predošlých zámen s mestom
z roku 2016, keď bola ponuka mesta vyššia, bude tým
rozdiel vyrovnaný.
p. predseda: - rekonštruovaný areál treba oplotiť. Je
rád, že sme našli dohodou s mestom k dorovnaniu zámeny.
Navrhol otvoriť spoločnú diskusiu po predložení celého
bodu 6.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 33-ZA, 2-NEHLASOVALI Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku (pozemku) TSK, v správe CSS –
DEMY, 911 01 Trenčín, - u r č i l o prevod uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku TSK z á m e n o u
s nehnuteľným majetkom (pozemkami) Mesta Trenčín,
- bez finančného vyrovnania, - TSK aj Mesto Trenčín sa
budú spolupodielať na nákladoch súvisiacich s navrhnutou
zámenou rovnakým podielom, - ako prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, a zároveň s ch v á l i l o prevod
uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK
z á m e n o u s nehnuteľným majetkom Mesta Trenčín,
na základe ktorej sa zosúladí užívací stav s právnym
stavom a dorieši sa vzájomné vysporiadanie pozemkov
z roku 2016. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e

číslo 636/2021
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(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže: Rodinný dom, Moravské Lieskové.
Písomný materiál je príloou zápisnice.
Mgr. Baláž: - nehnuteľnosť nadobudlo Trenčianske múzeum
z dedičského konania, ktorá je preň majetkom prebytočným,
navrhujeme spôsob prevodu formou OVS.
PhDr. Škultéty: - požiadal o vysvetlenie k nadobudnutiu
majetku dedičským konaním.
Mgr. Baláž: - poručiteľ v záveti určil ako dediča Trenčianske múzeum (nehnuteľnosť, vrátane obrazov, ktoré sú
v správe múzea).
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
nehnuteľného majetku TSK (stavby a pozemkov) v okrese Nové
Mesto nad Váhom, v obci Moravské Lieskové, - spôsob
odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou obchodnej
verejnej súťaže, a Súťažné podmienky obchodnej verejnej
súťaže č. TSK/001/2021 - „Predaj nehnuteľností – Rodinný
dom, Moravské Lieskové“. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 637/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK
v k.ú. Bánovce nad Bebravou s nehnuteľným majetkom Mesta
Bánovce nad Bebravou ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Písomný materiál je príloou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zámenu medzi samosprávami mesta
a TSK, zámena sa navrhuje s fin. vyrovnaním s tým, že
súčasne sa mesto Bánovce zaväzuje rozdiel v hodnote
majetku investovať do rekonštrukcie striech budov,
s realizáciou do 31.12.2022.
p. predseda: - v materiáli na Radu predsedov bol termín
31.12.2021, ale na žiadosť primátorky mesta p. Novotnej
bol termín upravený 31.12.2022.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a u r č i l o ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod trvale prebytočného nehnuteľného
majetku (pozemkov a stavieb) vo vlastníctve TSK,
nachádzajúcich sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci
Bánovce nad Bebravou, v k. ú. Bánovce nad Bebravou:
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z á m e n o u za nehnuteľný majetok – pozemky
vo vlastníctve Mesta Bánovce nad Bebravou, nachádzajúce
sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad
Bebravou. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania v meste Bánovce
nad Bebravou, vo vlastníctve TSK a v záujme zabezpečenia
lepšieho využitia nehnuteľností a pre potrebu plnenia
úloh samosprávy Mesta Bánovce nad Bebravou.
- s ch v á l i l o prevod uvedeného trvale prebytočného
nehnuteľného majetku TSK, z á m e n o u za nehnuteľný
majetok vo vlastníctve Mesta Bánovce nad Bebravou,
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného
zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania
pozemkov v meste Bánovce nad Bebravou, vo vlastníctve TSK
a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností
a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Bánovce nad
Bebravou. Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním
zo strany Mesta Bánovce nad Bebravou, v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 638/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Brezová pod
Bradlom s nehnuteľným majetkom Mesta Brezová pod Bradlom
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - rozdiel v hodnotách majetku je v neprospech
TSK a po dohode s mestom Brezová sa zámena navrhuje bez
finančného vyrovnania.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
nehnuteľného majetku (stavieb) TSK, nachádzajúceho sa
v okrese Myjava, v obci Brezová pod Bradlom, v k. ú.
Brezová pod Bradlom, - u r č i l o ako prípad hodný
osobitného zreteľa prevod trvale prebytočného nehnuteľného
majetku (pozemkov a stavieb) TSK, nachádzajúcich sa
v okrese Myjava, v obci Brezová pod Bradlom, v k.ú. Brezová pod Bradlom, z á m e n o u za nehnuteľný majetok
(pozemky) vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
nachádzajúce sa v okrese Myjava, v obci Brezová pod
Bradlom. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe
majetkovo-právneho vyporiadania pozemkov v meste Brezová
pod Bradlom a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia
nehnuteľností v meste Brezová pod Bradlom vo vlastníctve
TSK, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a pre TSK prebytočné,
ale vhodné pre potrebu plnenia úloh samosprávy mesta
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Brezová pod Bradlom, - s ch v á l i l o prevod uvedeného
trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK
z á m e n o u za nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovo-právneho vyporiadania pozemkov v meste Brezová
pod Bradlom a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia
nehnuteľností v meste Brezová pod Bradlom vo vlastníctve
TSK, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a pre TSK prebytočné, ale vhodné pre potrebu plnenia úloh samosprávy mesta
Brezová pod Bradlom. Zámena sa schvaľuje bez finančného
vyrovnania. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 639/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "E" parc. č. 263 a parc. č. 320 k.ú. Horenice
v prospech Bc. Martina Körmendyho.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zriadenie vecného bremena pre uloženie
NN podzemnej elektrickej prípojky a vybudovanie vjazdu,
za jednorazovú náhradu.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena k pozemkom v k. ú. Horenice, v obci Lednické
Rovne, okres Púchov, - na dobu neurčitú - v prospech Bc.
Martina Körmendyho, - za odplatu – jednorazovú náhradu
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 640/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222 k. ú. Brezolupy v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o uloženie VN a NN vedenia v k.ú.
Brezolupy, za jednorazovú náhradu.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena k pozemku v k. ú. Brezolupy, v obci Brezolupy,
okres Bánovce nad Bebravou, - na dobu neurčitú, - v prospech oprávneného z vecného bremena – Západoslovenská
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distribučná, a.s., Bratislava, za odplatu - jednorazovú
náhradu, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 641/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
g) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK stavby "Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa
v úseku Nemšová - Trenčín" do správy správcu - Správy
ciest TSK.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zverenie nehnuteľného majetku TSK
po kolaudácii stavby cyklotrasy v úseku Nemšová-Trenčín,
v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie, do správy
správcu – SC TSK. Vzhľadom na hodnotu majetku je potrebné
schválenie v zastupiteľstve.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a r o z h o d l o o zverení nehnuteľného
majetku (stavby) vo výlučnom vlastníctve TSK do správy
správcu: Správa ciest TSK, Trenčín, v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 642/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6.
h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Prievidza s nehnuteľným majetkom Mesta Prievidza ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - celkový rozdiel hodnôt je v prospech TSK,
mesto Prievidza sa zaviazalo rozdiel uhradiť.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.
2021 prerokovalo a z r u š i l o uznesenie Zastupiteľstva
TSK číslo 348/2019 zo dňa 23.09.2019; - s ch v á l i l o
trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku TSK (stavba
a pozemok) zverené do správy rozpočtovej organizácie
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, - u r č i l o
ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod trvale
prebytočného nehnuteľného majetku TSK (pozemky a stavby)
v obci Prievidza, v k. ú. Prievidza, z á m e n o u
za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta
Prievidza, v okrese Prievidza. Dôvod hodný osobitného

10
zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania
pozemkov pod cestami III. triedy v meste Prievidza,
vo vlastníctve TSK a v záujme zabezpečenia lepšieho
využitia nehnuteľností pre potreby plnenia úloh samosprávy
Mesta Prievidza; - s ch v á l i l o prevod uvedeného
trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK (pozemky
a stavby) v obci Prievidza, v okrese Prievidza, v k. ú.
Prievidza, z á m e n o u za nehnuteľný majetok - pozemky
vo vlastníctve Mesta Prievidza, v obci Prievidza, v okrese
Prievidza, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod vyššie uvedenými
cestami III. triedy v meste Prievidza vo vlastníctve TSK
a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností
pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Prievidza.
Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním zo strany Mesta
Prievidza, ktoré zaplatí na účet TSK do 30 dní odo dňa
účinnosti zámennej zmluvy. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 643/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2021 - O poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov
pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra".
Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg.rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - prijatie VZN je potrebné pre poskytnutie
fin. príspevku účastníkom národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý TSK realizuje spolu
s mestami Prievidza, Handlová, Nováky, a HN baňami Prievidza,
a.s., na rekvalifikáciu končiacich zamestnancov HN baní,
a určuje podmienky poskytnutia príspevku.
Momentálne je zapojených viac ako 50 zamestnancov HN baní.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.3.2021
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 37/2021 o poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích
kurzov pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 644/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

8. Návrh na schválenie dokumentu „Vstupná správa Programu
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hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja do roku 2030.“
Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg.rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - uvedená správa je vstupnou nielen do PHRSR,
ale aj do Integrovanej územnej stratégie (IUS), ktorú potrebujeme pre čerpanie prostriedkov ďalších oprávnených subjektov. K tomu bude dopracovaný aj Plán spravodlivej transformácie, ktorý sa týka regiónu hornej Nitry. Vstupnú správu
schválila jednohlasne Rada partnerstva Trenčianskeho kraja.
Ing. Lamačková: - v zmysle metodiky vlády SR bola doplnená
povinnosť začleniť do PHRSR aj IUS, ktorá bola ako RIUS
samostatným dokumentom pre čerpanie financií z IROP. Pre nové programové obdobie sa dokumenty zlúčili. Nakoľko PHRSR je
novým dokumentom, bude potrebné jeho schválenie zastupiteľstvom. Spracovateľom pre TSK je STU Bratislava, na základe
zmluvy. Spracovanie IUS riadi Rada parterstva TSK, ktorej
predsedom je predseda TSK. Má 30 členov a 4 komory: - K.
územnej samosprávy, K. sociálno-ekonomických partnerov, K.
štátnej správy a K. udržateľného mestského rozvoja, kde sú
členmi mesto Trenčín s mest. oblasťami a Prievidza, v partnerstve s mestom Bojnice a obcou Koš. Pre odborné zastrešenie
spracovania pracuje 6 komisií pri Rade partnerstva:
Inteligentnejší TSK, Ekologickejší kraj, Prepojenejší kraj,
Sociálnejší kraj, Kraj bližšie k občanom a Transformácia
regiónu horná Nitra – pre čerpanie z Fondu spravodlivej
transformácie bude do konca apríla spracovaný plán. V piatok
18.3. zverejnilo MIRRI SR nezáväznú výzvu na opatovné predkladanie projektových zámerov pre transformáciu regiónu,
predkladateľom sa ozvú kolegovia z pracoviska v Novákoch.
Pre rozvoj kraja obsahuje PHRSR 7 integrovaných územných
investícií (IUI): - Inovatívne založená ekonomika, Zelená
župa, Integrovaná ekologická dostupná doprava, Zlepšenie
zdravotníckych a sociálnych služieb, Inovatívny výchovný
a vzdelávací systém a podpora talentu, zdravého životného
štýlu, Atraktívna ponuka cestovného ruchu založená na lokálnych špecifikách a Transformácia uhoľného regiónu horná
Nitra. Vstupnou správou proces nekončí, pokračujeme na špecifikácii projektov, v marci bude posudzovanie vplyvov na ŽP
a predloženie projektových balíčkov pre IUI na MIRRI, čo bude
podkladom pre vyjednávanie o alokáciách. V marci má byť spracovaná analytická časť PHRSR, do konca augusta očakávame
návrh vlastnej stratégie, v septembri návrh implementácie,
financovania a monitorovania, s ukončením procesu spracovania
v novembri, kedy bude návrh dokumentu prerokovaný so sociálnoekonomickými partnermi ako aj na Z TSK. Po jeho schválení
bude možné čerpať prostriedky v Programovom období 2021-2027
s tým, že súčasné a nové programové obdobie sa v roku 2022
stretnú a budeme môcť čerpať prostriedky z oboch období.
V dokumente sú uvedené možnosti čerpania z vlastných zdrojov,
zo ŠR, EŠIF a veľkú oblasť financií predstavuje Plán obnovy,
ktorý je t.j. v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK)
a vyzvala zainteresovaných pre podanie pripomienok, nakoľko
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dokument podporuje hlavne štát a jeho organizácie.
p. predseda: - v rokoch 2022-2023 sa budú zbiehať rôzne
zdroje fin. prostriedkov z EÚ. Verí, že budúci rok sa budú
čerpať aj prostriedky z Plánu obnovy, ktoré SR musí minúť
do roku 2026. Ako TSK máme pripravené projekty, a Plán
obnovy budeme pripomienkovať, MPK končí dnes. Jednou z pripomienok bude to, aby z Plánu obnovy mohli čerpať aj neštátne nemocnice, t.j. župné a ostatné, nie len FN Trenčín.
Máme obavy, či sa Plán obnovy stihne predložiť do 30.4.
do Brueselu. Druhý balík prostriedkov je koniec tohto
programovacieho obdobia, v ktorom sa musí dočerpať a vyfakturovať do konca roku 2023, tretí balík je nové programovacie obdobie, ktorého objem prostriedkov bude pre SR
k dispozícii, pričom je riziko zvýšenia inflácie (cena
tovarov a prác stúpne), čím sa nahromadí veľa prostriedkov
v dvoch rokoch, a či to v SR budeme môcť minúť.
Ing. Lamačková: - nový formulár na predkladanie projektových
zámerov súvisí s Plánom spravodlivej transformácie a týka
sa hornej Nitry (TSK), BBSK, KSK a BSK, ktoré sú do spracovania Plánu zapojené. Momentálne sa overuje, ktoré zo 4
regiónov sú transformácie schopné.
p. predseda: - vyjadril obavu z čerpania aj preto, že nie je
partnerská dohoda medzi Európskou komisiou a SR.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - veľmi poďakoval Odboru region.
rozvoja aj všetkým zúčastneným v tematických komisiách,
za prípravu projektových zámerov v jednotlivých oblastiach.
Spýtal sa na IUI č. 7, ktorá sa týka transformácie regiónu
horná Nitra, bude to viaczdrojové financovanie – do akej
miery sa ľudia vedia orientovať v jednotlivých krytiach a či
sú už projektové zámery segmentované do tých zdrojov financovania, t.j. či vieme povedať, že tieto projektové zámery
budú financované z OP Slovensko, ďalšie vyčleníme na Plán
obnovy a odolnosti a projekty hornej Nitry pôjdu z Plánu
spravodlivej transformácie, aby sa projekty navzájom neprekrývali z jednotlivých fondov na to určených.
K partnerskej dohode považuje za dôležité, aby kompetencie
z Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) prešli na VUC, aby
sme dokázali implementovať tie projekty, ktoré sú uvedené
vo Vstupnej správe, a tak napĺňali PHRSR, čo považuje
za mimoriadne dôležité pre čerpanie prostriedkov z fondov
EU.
p. predseda: - v Pláne obnovy a odolnosti môžu byť aj veci,
ktoré môžu byť financované z OP Slovensko. Vieme, ktoré
projekty môžu byť financované z Plánu spravodlivej transformácie. K Plánu obnovy máme hlavne pripomienky, aby nebol
žiadateľom len štát.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - tiež dnes podal pripomienky
k Plánu obnovy vo vzťahu k univerzitám a VŠ, t.j. aby sme
boli uvedení v Pláne obnovy a mohli byť prijímatelia pomoci
a čerpať zdroje a pripravovať sa na to, v akých oblastiach
chceme zdroje čerpať. Dôležité sú oblasti a dohoda medzi
štátnou správou a prijímateľmi, kam peniaze pôjdu. Procesy
trvajú rok-dva a preto je dôležité, aby už ministerstvá
rokovali s prijímateľmi pomoci a mohli si projekty pripra-
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viť.
Ing. Takáč: - prostriedky z Plánu obnovy z Bruselu bude
treba zaplatiť, t.j. ich využitie má byť čo najefektívnejšie. Naše 3 nemocnice majú z hľadiska zvládania Covidu
dôležité zastúpenie. Nie je otvorená diskusia k Plánu obnovy
a dnes končí MPK. Aj v rámci NR SR máme snahu o ňom rokovať.
K Plánu spravodlivej transformácie sa dotazoval na Hodine
otázok p. Remišovej, ako to pokračuje. Nejde len o hornú
Nitru, sú doň zapojené aj ďalšie 3 kraje, potrebujeme reálne
podporiť projekty, aby si pracovníci baní našli prácu, o čo
sa budeme snažiť aj v NR SR.
PhDr. Škultéty: - k IUI – je 6. Atraktívna ponuka cestov.
ruchu, založená na lokálnych špecifikách, v bode a) a b),
spýtal sa, či je daná základná štruktúra a my napĺňame obsah,
alebo je to celé definované na úrovni VUC. Je to paralelne
s KOCR a OOCR, ak by boli dva projekty, bude to zložité
implementovať. OCR si robia vlastnú politiku produktov CR.
Keď budeme vedieť objem alokovaných prostriedkov, jeden
veľký projekt môže byť na kultúrne pamiatky. Pri strategicko
plánovacích regiónoch sa zrejme zozbierali podklady obcí
a miest v okresoch a dávali sa do definovaných oblastí.
Ing. Lamačková: - strategicko plánovacie regióny fungujú
pod koordinačnými radami, identifikovali si problémy, ktoré
treba riešiť, tieto zaslali nám pre zapracovanie do potrieb
strategicko-plánovacieho regiónu, a z potrieb regiónov sa
vymodelovali celkové potreby, t.j. na základe požiadaviek
územia. Nejde o vytvorenie konkurenčného prostredia, skôr
vytvoriť jeden projekt, ktorý sa bude skladať z menších, aby
na seba nadväzovali. Ku kreovaniu 7 jedinečností ide o vytvorenie ucelených balíčkov cestovného ruchu, s naviazaním
ďalších, aby sme podporili prenocovania a infraštruktúru
v CR.
p. predseda: - podklady boli z KOCR a OOCR, teda zdola, bolo
to komunikované aj na rokovaní SK 8, za účasti štátnej
tajomníčky MD SR pre cestovný ruch p. Brunckovej. Zvolali
sme stretnutie za účasti p. ministra pôdohospodárstsva a p.
Remišovej, kde chceme riešiť čerpanie MAS.
Ing. Lamačková: - do nového obdobia sa pre MAS plánuje veľmi
malý obnos. Pre p. Habánika uviedla, že na konci spracovania
dokumentu bude zásobník projektových zámerov, ktorý bude
súčasťou PHRSR obsahovať aj zdroje financovania pre príslušné projekty. Implementačný mechanizmus budúceho programového obdobia zatiaľ nepoznáme, SK 8 chce aby zostal
na VUC.
Ing. Mičega: - v bode 5.1.2 je uvedené MAS Teplička, aj
v bode 6.3.2 je MAS Teplička, táto MAS sa volá Stážovské
vrchy v Trenč. Tepliciach.
p. predseda: - požiadal všade v materiáli opraviť názov
MAS Teplička na MAS Strážovské vrchy.
PhDr. Škultéty: - projekty MAS sú podané, ale aparát 10 ľudí
ich nestačí vyhodnocovať. Požiadal na stretnutí s ministerstvom riešiť tento problém. V bode 5.1.2 je vybudovanie
zariadenia zdravot. strediska MAS Teplička, spýtal sa, keď
už nie je Teplička, či ešte platí zámer, bolo to myslené
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na 4 obce, požiadal pri úprave myslieť na to.
Ing. Máčeková: - podporila p. Škultétyho, máme problém
s MAS, o pomoc sme žiadali aj ZMOS, podané projekty na MAS
Strážovské vrchy nikto neotvoril, požiadala TSK spoločne
s krajmi pôsobiť na p. ministra a zaoberať sa tým, aby
peniaze neprepadli.
p. predseda: - o stretnutie ministrov p. Remišovej a p. Mičovského požiadali aj koaliční poslanci cez Výbor pre verejnú správu a RR, ktorého som členom, a chceme sa na to
spýtať. Navrhol účasť aj p. Škultétyho, ako predsedu MAS SR,
aby povedal problémy s čerpaním prostriedkov pre vidiek.
Ing. Takáč: - k MAS požiadame ako poslanci v rámci Výboru
pre pôdohospodárstvo, ale máme informácie, že nechcú dať
prostriedky MAS, nakoľko so žiadosťami a projektami sa nič
nedeje. Spolu s p. predsedom budeme vo výboroch apelovať
na p. ministra Mičovského, aby cez PPA riešil MAS a peniaze
sa posunuli.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.3.2021
prerokovalo a s ch v á l i l o dokument “ Vstupná správa
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK
do roku 2030“ s tým, že v materiáli bude názov MAS Teplička
opravený na MAS Strážovské vrchy. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 645/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne,
Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14,
911 34 Trenčín.
Predkladala: Ing. Eva Žernovičová-pover.riad. Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Žernovičová: - vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie
členov Rady školy pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne predniesla
návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy na ďalšie
funkčné obdobie.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 22.03.2021
prerokovalo a d e l e g o v a l o - MUDr. Petra Daňa, doc.
Ing. Jozefa Habánika, PhD., Ing. Miloša Mičegu, Bc. Tomáša
Vaňa - do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín,
na ďalšie funkčné obdobie. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 646/2021
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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10. Diskusia – Rôzne.
p. predseda: - na úvod informoval o udalostiach za posledné
obdobie. Ponúkol starostom a primátorom zaujímavý projekt, ktorý
získal TSK za niekoľko mil. eur. Ide o projekt technológie aktívneho asistovaného života (AAL), ktorý umožňuje po jej
inštalácii, aby aj ľudia odkázaní na sociálnu starostlivosť
mohli zostať v domácom prostredí a v prípade akútnej potreby
môžu privolať o pomoc. V prípade záujmu vám p. Nekorancová
poskytne informácie. Cieľom je predĺženie života v domácom
prostredí
a predchádzanie
nástupu
do
pobytových
zariadení
sociálnych služieb. Projekt je nastavený na 800 užívateľov,
pripravuje sa VO, chceme s ním začať na jar 2022.
Zároveň vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave fungovania Krajského veľkokapacitného očkovacieho centra
(KVOC) na výstavisku EXPO Center v Trenčíne. Za uplynulý víkend
sa podarilo zaočkovať celkom 3440 ľudí. Poďakoval aj p.
Bielikovi, ktorý očkoval oba dni, p. Steinerovi, ktorý mal
dohľad nad centrom, farmaceut nemocnice navrhol prípravu vakcín
v laminárnom boxe, ktorý je jediným vo VOC na Slovensku.
Poďakoval aj zamestnancom Úradu TSK, p. Štefíkovej a Odboru
zdravotníctva, ktorí majú toho teraz veľa, nakoľko treba riešiť
aj veľa iných vecí, preto sme prijali ďalších zamestnancov
na Odbor zdravotníctva. Celé centrum sme vytvorili aj za pomoci
našich
OvZP
(NsP
Pov.
Bystrica,
SZŠ
Trenčín,
SOŠ
OaS
Jilemnického Trenčín). Poďakoval aj mnohým ďalším, ktorí pomohli
pri príprave a priebehu vakcinácie. Na otvorení sa zúčastnil aj
p. Heger, minister financií poverený vedením MZ SR a p. štátna
tajomníčka MZ SR. Boli problémy s Čakárňou a prihlasovaním, čo
sa priebežne upravilo. Podobné vakcinačné centrum chceme zriadiť
aj na hornej Nitre v Prievidzi. Budeme môcť očkovať aj inými
vakcínami, ktoré nám ponúkne MZ SR. Poďakoval aj ozbrojeným
silám a vojenským zložkám, spolu tam bolo asi 90 ľudí, ktorí
zabezpečovali priebeh.
K dotačným schémam požiadal, nakoľko je málo podaných žiadostí,
aby mestá a obce zverejnili informácie, že dotačné systémy TSK
fungujú a do 31.3.2021 je možné o prostriedky požiadať, v prospech zaujímavých projektov a aktivít.
Dodatočne zablahoželal k meninám všetkým poslancom Jozefom
i Eduardovi. Zároveň požiadal p. Božika, podpredsedu TSK
o vedenie rokovania.
PhDr. PaedDr. Novotná: - poďakovala kolegom poslancom za podporu
pri hlasovaní o prijatí uznesenia na zámenu majetku TSK s mestom
Bánovce nad Bebravou, pre vybudovanie bývania pre mladé rodiny.
Ako predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu informovala poslancov o povinnosti predloženia oznámenia o funkcii
a majetkových pomeroch za minulý rok, do 30.4.2021, k čomu
zašleme
mailom
formulár
s informáciou.
Prítomným
kolegom
priniesla darček, pomôcku z 3D tlačiarne – chránič uší, ktorý
odľahčí ušiam pri používaní respirátorov. Veľa sme ich už darovali tým, ktorí to potrebujú.
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doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval p. Novotnej za pekný
darček. V rámci Diskusie vystúpil k téme, ktorú avizoval už
na rokovaní Rady predsedov, a to k oblasti zdravotníctva
na hornej Nitre. K téme sme rokovali už dvakrát, v novembri 2018
a prijaté uznesenia boli adresované p. ministerke Kalavskej.
Na rokovaní zastupiteľstva s účasťou p. prezidenta SR Schustera
boli avizované problémy v oblasti zdravotníctva, po spustení
reformy mali byť nemocnice rozdelené do dvoch typov, na privatizáciu a prenájom, následne došlo k rušeniu nemocníc v našom
kraji (v Púchove, Tr. Tepliciach, boli zrušené oddelenia
v Handlovej, Bánovciach, Ilave, ...). V kraji máme 5 nemocníc 3 krajské, 1 fakultnú a 1 malá mestská v Partizánskom. Horším
problémom je nefungujúca detská ambulantná pohotovosť v Bánovciach, v okrese Púchov, a po všeobecných lekároch nám
v regióne klesá počet špecialistov, nemáme náhradu. Pravidelne
sa tomu venujeme. Na okresy PD, PE a BN sú len 2 onkologické
ambulancie v regióne, ktorý je najviac skúšaný týmto ochorením.
Je to tým, že mladá p. doktorka v Prievidzi zomrela, ďalšia
ukončila činnosť. V Prievidzi pracuje pán doktor vo veku 69
rokov a pani doktorka v Partizánskom, za ktorými musia ľudia
zďaleka dochádzať. V tejto pandemickej situácii sa stalo, istá
mladá pacientka čakala niekoľko mesiacov na vyšetrenie, čím
sa dostala do ťažkého stavu onkologického ochorenia. Systém sa
pomaly rúca a o pár rokov bude alarmujúci stav, nakoľko lekári
postupne vo vysokom veku odchádzajú, chýbajú aj špecialisti.
V roku 2011 vtedajší p. minister zdravotníctva Uhliarik zrušil
onkologické oddelenie v NsP Bojnice, ktoré sa doteraz nepodarilo
obnoviť.
Vo Fakultnej nemocnici chýba centrálna sterilizácia a nemáme
pracoviská excelentnosti. Sme vďační za nadštandardnú urologickú
kliniku MUDr. Sokola v Trenčíne. Moje vystúpenie má za cieľ
obnoviť
tému
proaktívnej
politiky
zdravotníctva
a hlavne
akútneho nedostatku lekárov. Ako poslanecký klub sa už neschádzame v zasadačke na 5. poschodí, lebo je plná zdravotných
kariet pacientov, ktorí nemajú lekára. Navrhol, aby sme v máji
pri úprave rozpočtu TSK vyčlenili Fond prostriedkov na motiváciu
lekárov, ktorí by prišli do Trenčianskeho kraja (pre lekárov
zazmluvnených
poisťovňami
a ich
dofinancovať)
a vytvoriť
Štipendijný program pre absolvovanie štúdií, stáží v nemocniciach, aby sme urobili niečo pre riešenie situácie.
Bol by rád, aby sme sa týmto na májovom zastupiteľstve zaoberali
a na rokovaní vytvorili tematickú platformu pod názvom Zachráňme
zdravotníctvo v regiónoch 2021, ktorá by sa opakovala každý rok
v máji, s predložením informatívnej správy, za účasti aspoň
jedného člena Výboru pre zdravotníctvo v parlamente – čo sa
podarilo z hľadiska úpravy zákonov a činnosti rezortu urobiť pre
záchranu zdravotníctva v regiónoch. V každom krajskom meste,
v Martine a Poprade a v mestách nad 50 tis. obyvateľov nemocnice
budú (univerzitné alebo fakultné), ale čo bude v mestách, ktoré
nie sú krajské a nemajú fakultné ani univerzitné nemocnice,
a prešli vývojom opatrení po roku 2010 aj v našom kraji?
Požiadal p. predsedu, aby sme sa témou Zachráňme zdravotníctvo
v regiónoch zaoberali pravidelne, aj po skončení volebného
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obdobia, nakoľko situácia je vážna a systém môže čoskoro skolabovať. Mnohí lekári pracujú vo vysokom veku. Ak nebude mať občan
nablízku primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť, budú mať
regióny problém. Systém sa od roku 2002 zhoršuje. Požiadal p.
predsedu, aby sme o tom diskutovali na májovom zastupiteľstve
pri úprave rozpočtu TSK a požiadal o podporu návrhu pre
motiváciu ľudí zotrvať v zdravotníctve v okresoch nášho kraja.
PaedDr. Porubcová: - veľmi poďakovala za pomoc p. Štefíkovej,
ktorá robí nemožné pri hľadaní lekárov. Môj manžel bude mať 63
rokov a je 3. najmladší v okrese. Navyšovať výkony odborným
lekárom je nemožné, nakoľko sú vyčerpaní. Situácia je veľmi
vážna. Tiež poďakovala p. Šramkovej za umiestnenie vážneho
pacienta do nemocnice. Akútny nedostatok lekárov je vážna vec,
podporila zriadenie Fondu pre vyplácanie benefitov lekárom.
Výchova v nemocniciach by trvala dlho. Ukrajinskí študenti
medicíny majú dobré vzdelanie, je za ich oslovenie. Ak sa
nezmení systém, naši noví lekári nezostanú na Slovensku. Plne
podporuje slová p. Božika, je najvyšší čas niečo zásadné urobiť.
MUDr. Oulehle: - situácia je zlá už dlhšie, 3 roky riešime
na komisii Generel vekového obsadenia ambulancií a doplnenia
lekárov, ktorí postupne odchádzajú aj skôr. Spýtal sa, napriek
snahe, či nerobíme prácu za niekoho iného? Ako poskytovateľ
zdravotnej
starostlivosti
podpisuje
zmluvu
so
zdravotnou
poisťovňou - oddelením pre objednávanie služieb, práve oni môžu
viac motivovať lekárov a nerobiť kontraproduktívne kroky. Chyba
je zrejme u poisťovne.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - problém nie je náš, ale celoslovenský. Chceme sa pokúsiť o pomoc nad rámec kompetencií. Aby
niekto z parlamentného výboru prišiel povedať, aké sú plány
zákonodarcov. Reforma verejnej správy je nedokonalá. Informácie
o stave lekárov by mali vedieť všetci poslanci.
Ing.
Maláň:
1.
Na
decembrovom
zastupiteľstve
žiadal
o stretnutie k výpadovke smerom na Laugarício. V odpovedi bolo
uvedené, že sa bude konať. Spýtal sa, či je spätná väzba z mesta
Trenčín, OU príp. OC Laugarício a či stretnutie bude,
s mediálnym výstupom.
2. Spýtal sa k štátnej ceste I/9 Drietoma-Mníchova Lehota, či
máme termíny, kedy začne rekonštrukcia cesty.
3. K cyklochodníku Trenčín – Nové Mesto nad Váhom sa spýtal, či
prišlo ku kolaudácii cyklocesty, vieme že otvorenie sa odkladá
na lepšie podmienky.
4. Ku Krajskému centru na očkovanie má pozitívne ohlasy na jeho
zriadenie, priestor výstaviska bol veľmi vhodne zvolený, kvituje
aj fungovanie.
5. Stotožňuje sa s návrhom p. Božika, ktorý plne podporíme.
p. predseda: - poďakoval za vedenie rokovania. Reagoval na p.
Maláňa: Cyklochodník – dnes bolo zvolané kolaudačné konanie,
vlani sme na 1. júna otvárali cyklotrasu pod Skalkou, aj teraz
jazdia na cyklotrase na Nové Mesto, nájdeme vhodný termín na
slávnostné otvorenie.
K panelke I/9 som dal otázky p. ministrovi na Hodine otázok,
kedy sa panelka začne rekonštruovať, o čom vás budem informovať.

18
K Laugaríciu sa ešte ozval p. riaditeľ, spoločné stretnutie bude
s majiteľom Laugarícia, aby sa podieľali spolu s mestom Trenčín
na investícii.
Za Veľkokapacitné očkovacie centrum všetkým poďakoval.
Mgr. Ďureje, PhD.: - poďakoval Odboru dopravy TSK za prístup pri
zmene licencie autobusových liniek smer Prievidza-Lazany. Spýtal
sa, ako stojí tender na opravy ciest na tento rok.
p. predseda: - ešte nie je vyhlásený, pripravuje sa.
doc. MUDr. Šramková, PhD., MBA: - pripojila sa k predrečníkom
ohľadom zdravotníctva a súhlasí s tým, že treba niečo robiť. Tí,
ktorí tam pracujú sú vyčerpaní, pani Štefíková robí veľmi veľa.
Pacientov treba od nej poslať do poisťovne, aby zaujali iné
stanovisko. Treba pritiahnuť mladých lekárov do regiónu. V čase
vypätia zdravotníkov vyjadrila poďakovanie za ARO, dnes sa
naplnilo číslo 170 na umelo ventilovaných lôžkach. Za lekárov
bojnickej nemocnice poďakovala p. predsedovi a p. Štefíkovej
za posun prístrojovej techniky do nemocnice, aj mestu Prievidza,
cez aktivity p. Ďureje to pacienti pocítili významne. Poďakovala
aj p. riaditeľovi bojnickej nemocnice za prísun personálu
z martinskej FN, je vďačná aj svojim pracovníkom. Tento stav je
najväčšou oslavou 60. výročia NsP Bojnice, ktoré pripadlo
na február tohto roku. Požiadala o pomoc pre vydanie knižnej
publikácie k výročiu nemocnice.
p. predseda: - poďakoval celému kolektívu NsP Bojnice hlavne
za posledné roky, ktoré sú veľmi ťažké aj pre ostatné naše
nemocnice. Je dobré, že nemocnice máme v ZP TSK. Tento rok
chceme vysúťažiť nové ARO a budúci rok zrealizovať. Chceli by
sme postaviť nový pavilón, ktorý by bol aj pre internú JIS.
Návrhom p. Božika sa budeme zaoberať na májovom zastupiteľstve,
pre motiváciu lekárov. Poďakoval celému tímu zdravotníkov.
Mgr. Bočincová: - veľmi poďakovala p. predsedovi a zamestnancom
TSK za rekonštrukciu CSS AVE v Dubnici nad Váhom, ktorú si bola
pozrieť s p. riaditeľkou a je veľmi hrdá, že TSK sa takto venuje
našim starkým.
p. predseda: - poďakoval aj za prichýlenie klientov pod strechu
NsP Pov. Bystrica, kde museli počas rekonštrukcie zotrvať.
Plánujeme aj presun klientov CSS LÚČ Pruské do areálu NsP PB,
kde budú mať aj zdravotnícku starostlivosť, nakoľko v objekte
kaštieľa je nevyhovujúce prostredie.
Mgr. Bočincová: – v mene p. riaditeľky CSS AVE Dubnica veľmi
poďakovala
riaditeľovi
NsP
Pov.
Bystrica
p.
Steinerovi
za vytvorenie podmienok pre klientov zariadenia, čím im umožnili
prekonať toto covidové obdobie.
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
Mgr. Henek: - spýtal sa, v akom stave je výstavba kruhového
objazdu križovatky II/507 v Púchove a kedy je začiatok výstavby.
Rád by pomohol.
p. predseda: - územné rozhodnutie je právoplatné, stojíme
na 1 m2 vlastníkov pozemku, ktorý nechcú odpredať a tento bude
treba vyvlastniť.
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12. Záver.
p. predseda: - na májovom zastupiteľstve bude aj zmena rozpočtu
aj téma zdravotníctva. Požiadal p. Bielika a p. Bočincovú
pripraviť návrhy pre podporu ambulantných lekárov v Trenč. kraji
a zapracovanie do rozpočtu.
Nasledujúce zasadnutie je plánované na 10. mája 2021, Rada
predsedov sa zíde v pondelok, 26. apríla 2021 a komisie by mali
zasadať 19. a 21. apríla 2021.
Bude predložená aj Správa z kontroly NKÚ, ktorá bola vykonaná
na všetkých VUC. Správa dopadla veľmi dobre, bude prerokovaná
vo všetkých komisiách.
Na záver poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zastupiteľstve. Plánujeme spustenie očkovania aj na hornej Nitre
v Prievidzi, v kraji očkovalo 7 subjektov – FN, naše nemocnice,
Partizánske, Ilava a Bánovce, zaradíme aj Handlovú a Nové Mesto
a Polikliniku Dubnica nad Váhom.
Poďakovaním za účasť rokovanie ukončil.
Trenčín, 6. 4. 2021
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK
I. overovateľ: Erich DVONČ, v.r.
II. overovateľ: MVDr. Stanislav SVATIK, v.r.
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