Z á p i s n i c a
z XX. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 25. 11. 2019

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

podľa pozvánky:

1. Otvorenie
zasadnutia
(schválenie
overovateľov
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

zápisnice

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XIX. zasadnutí
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2020.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho
samosprávneho kraja do správy príspevkovej organizácie NsP
Prievidza so sídlom v Bojniciach.
b) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena na pozemku parc. č. 3142/3 k.ú.
Čavoj v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.,
Žilina.
c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" p.č.
2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a.s., Žilina.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 8028 k. ú. Beluša v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 1080/3,
1080/4 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a.s., Žilina.
f) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov
bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská republika,
správca Slovenský pozemkový fond.
g) Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019 zo dňa
25.03.2019 (zámena s Mestom Myjava).
h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.
Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - areál
bývalej budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza.
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j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - Gymnázium I. Bellu Handlová, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Budova učební a dielní býv.
zváračskej školy, Prievidza.
l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: Dielne SOŠ sklárska, Lednické Rovne.
m) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: škola
a kuchyňa - SOŠ sklárska, Lednické Rovne.
6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
7. Návrh
na
schválenie
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení
VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 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.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny –
komunitný rozpočet.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poslanec Z TSK
a predseda K-finančnej

9. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK
dodávateľským spôsobom na rok 2020.
Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - pover. riad. odboru dopravy
10. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií
pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí
nie sú poslancami.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
11.
a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2020 – 2022.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 – 2022.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
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12. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho
samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
13. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine
Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom
Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.
14. Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Predkladá: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - predseda Pracovnej
skupiny pre zdravotníctvo

15. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černihivskou
regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Predkladá: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu
TSK a vedúci Kancelárie predsedu TSK
16. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2019.
Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie
Ceny TSK
17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
_
Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra“.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“.
c) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Diversidad de culturas, una Europa" v rámci programu
Erasmus+ realizovanom Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov,
so sídlom Ul. mája 905, 020 15 Púchov.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
18. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.
polrok 2020.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
19. Diskusia – Rôzne.
20. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
21. Záver.
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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 XX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) v tomto volebnom období otvoril
a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška. Nakoľko je dnešné
zasadnutie zároveň posledným plánovaným zasadnutím v tomto
roku, privítal na úvod Komorný orchester mesta Trenčín, ktorý
nám spríjemní atmosféru dnešného rokovania. Prítomných
oboznámil s históriou vzniku a pôsobenia tohto hudobného
telesa.
Komorný orchester mesta Trenčín bol založený na základe
iniciatívy učiteľov hudobnej školy Jozefa Guldána a Jozefa
Polomského 5. septembra 1990 a na prvý koncert nenechal dlho
čakať. Predstavil sa trenčianskej verejnosti 26. decembra
v Piaristickom kostole (odvtedy sa tento tradičný vianočný
koncert koná každoročne). V prvých rokoch prešlo teleso
búrlivým vývojom, postupne sa v ňom vystriedalo vyše 40
muzikantov, až kým koncom 90. rokov nenadobudlo svoju stabilnú približne 20-člennú zostavu, v ktorej hrá dodnes.
Komorný orchester mesta Trenčín pôsobí v oblasti vážnej hudby
ako jedno z najstabilnejších telies neprofesionálnej komornej
hudby na Slovensku. Na ceste za svojou dnešnou podobou
strávil tisícky hodín hľadaním, skúšaním, diskusiami a hraním. Nadobudol pritom skúsenosti, ktoré sú zdrojom jeho
súčasnej kvality, potrebnej pre dosiahnutie vytýčeného cieľa.
Tým vždy bolo, je aj bude prinášať ľuďom radosť a umelecké
zážitky.
p. predseda: - na úvod privítal všetkých prítomných na dnešnom poslednom zasadnutí v tomto roku. V rámci zvyšovania
transparentnosti a otvorenosti regionálnej samosprávy –
Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj dnešné rokovanie
zastupiteľstva vysielané on-line a jeho celý priebeh môže
verejnosť sledovať naživo na webovom sídle TSK, aj na portáli
youtube.com.
Záznamy z rokovaní zastupiteľstva sú zverejnené na webovej
stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí zo 47 poslancov prítomných 40 poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: pp. Beňová, Hvizdák, Merašický, Smatana,
Cíbik, Matejka, neskôr príde p. Fraňo.
Oznámil zmeny v poslaneckých kluboch, ktoré tvoria Zastupiteľstvo TSK: - poslanecký klub SaS, OĽANO,...má 9 poslancov,
poslanecký klub SMER-SD, SNS,... mal 16,teraz 17 poslancov
(pribudol p. Matušík), poslanecký klub Nezávislých mal 22
poslancov, teraz 17 - klub opustil p. Matušík, a p. Ďureje,
p. Beňová, p. Cíbik a p. Škultéty.
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SAS, OĽANO, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska -9
Bc. Eduard Filo
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Juraj Maláň
Mgr. Juraj Smatana
Ing. Ladislav Matejka
Ing. Miroslav Žiak
MUDr. Peter Daňo
MUDr. Peter Oulehle
Tomáš Merašický
Smer - SD, SNS, Most - Híd, Strana zelených - 17
Ing. Anna Halinárová
Mgr. Dušan Bublavý
PhDr. František Tám
MUDr. Igor Steiner, MPH
Ing. Iveta Randziaková
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
Ing. Jozef Trstenský
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas,PhD.
Ing. Mária Hajšová, PhD.
Ing. Milan Panáček
MUDr. Mohamed Hemza
Ing. Pavol Bagin
Ing. Peter Marušinec
Ing. Richard Takáč
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
+ František Matušík
Nezávislý kandidát - 17
Mgr. Anna Abramovičová
Erich Dvonč
Mgr. Eva Bočincová
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Ing. Juraj Hort
MUDr. Ladislav Procházka
MUDr. Mária Šramková, PhD.
Ing. Miloš Mičega
Pavel Halabrín
Mgr. Rastislav Henek
Roman Hvizdák
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
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MVDr. Stanislav Svatik
Bc. Tomáš Vaňo
Ing. Viera Zboranová
Ing. Zuzana Máčeková
Poslanci nezaradení - 4
RNDr. Viera Beňová
Mgr. Michal Ďureje, PhD.
MUDr. Viliam Cíbik, Ph.D..
PhDr. Štefan Škultéty.
Predložené materiály boli vopred prerokované na zasadnutí
komisií a Rady predsedov, Návrh rozpočtu bol osobitne prerokovaný s poslancami podľa okresov.
Za overovateľov zápisnice z dnešného XX. zasadnutia boli
navrhnutí: I. overovateľ: PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ
II. overovateľ: Ing. Miloš MIČEGA.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 41 poslancov, čím
bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 41-ZA, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a s ch v ál i l o overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.
(viď uznesenie č. 364/2019/A)
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. Ľubomír Bobák.
p. predseda: - predniesol návrh na zmenu programu rokovania –
vypustenie bodu 5. j),
Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku
- Gymnázium I. Bellu Handlová, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Na základe dohody na poslednej Rade predsedov mala byť k materiálu doložená zmluva, odkedy sa majú v objekte prevádzkovať
sociálne služby, aký druh a ako dlho má byť služba prevádzkovaná. Nakoľko ku dnešnému dňu nebolo možné skontaktovať záujemcu a priložiť požadované veci k materiálu, navrhujeme tento
bod stiahnuť z rokovania.
Ing. Takáč: - doplnil informácie, po Rade predsedov sa malo
konať aj rokovanie s mestom Handlová, a mrzí ho, že p. Ďureje
dá po týždni na Facebook príspevok, že TSK ide predávať túto
nehnuteľnosť a deň pred zastupiteľstvom napísal, že bod sa
sťahuje z rokovania, pričom informáciu o stiahnutí bodu z rokovania už mal od kolegov. Politiku treba robiť čestne.
Mgr. Ďureje, PhD.: - víta stiahnutie bodu z programu rokovania. Ak príde žiadosť o odkúpenie majetkov, požiadal, aby
boli materiály a VZN presné, tento bod mal minimálne 1 právnu
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nepresnosť - načo by mal majetok slúžiť. Poďakoval za stiahnutie, ak bude opätovne žiadosť predložená, treba to upresniť
v uznesení, nie v zmluve.
p. predseda: - komisie majú poradný charakter. Jasne povedal,
čo sme sa dohodli na Rade predsedov, medzitým bolo aj stretnutie s p. primátorkou Handlovej, nedovolí si dať na rokovavanie, čo nebolo dohodnuté na Rade predsedov.
Ing. Žiak: – potvrdil slová p. predsedu, nakoľko sa zúčastnil
Rady.
Ing. Takáč: - podľa Rokovacieho poriadku na Rade predsedov
nie je možné stiahnuť materiál, až na zastupiteľstve.
Mgr. Ďureje, PhD.: - minimálne 1 materiál, ktorý sme z Komimisie finančnej stiahli, nebol zaradený do zastupiteľstva.
p. predseda: – po dohode na Rade sme sa dohodli, aký bude
postup v prípade tohto bodu na zastupiteľstvo. Požiadal
o hlasovanie k návrhu na stiahnutie bodu 5. j) z programu
rokovania s tým, že ďalšie číslovanie bodov sa posúva.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 40-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o predložený návrh predsedu
TSK Ing. Bašku na zmenu v programe rokovania, vypustením bodu
5. j), čím bol s ch v á l e n ý aj program dnešného rokovania ako celok, s uvedenou zmenou. K obom výsledkom hlasovaní
(v bode A) a B) bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 364/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XIX. zasadnutí
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na minulom zasadnutí boli prijaté uznesenia
bez ukladacieho charakteru, v riešení zostávajú uznesenia
k prebytočnému majetku, ktorý sa pomaly rieši. Plní sa
uznesenie z marca, aby riaditelia nemocníc v ZP TSK polročne
predkladali správu o plnení ozdravných plánov, správy boli
uložené v Knižnici poslancov.
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 37-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. novembra
2019 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu
z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIX. zasadnutí
Zastupiteľstva TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 365/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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3. Slovo pre verejnosť.
p. predseda: - v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva
TSK je potrebné vopred a písomne oznámiť záujem o vystúpenie
na rokovaní. V stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním
zastupiteľstva neboli na TSK doručené žiadane požiadavky
o vystúpenie na dnešnom zasadnutí.
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2020.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - materiál bol doplnený po Rade predsedov.
Ing. Horváth: - po prvý krát sa z vážnych zdravotných dôvodov
nezúčastnil zasadnutia K-finančnej, z ktorej mu boli doručené
2 podnety na doplnenie Plánu kontrol ako odporúčania, a so súhlasom Rady predsedov komisií boli zapracované do materiálu
na rokovanie zastupiteľstva.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. novembra
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Plán kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie január – jún 2020.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 366/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho
samosprávneho kraja do správy príspevkovej organizácie NsP
Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zverenie nadobudnutého majetku po realizácii investičnej akcie Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí (IS) NsP Prievidza – operačné sály,
v hodnote nad 700 tis. eur, t.j. vyše 10 mil. eur, navrhuje
sa zverenie do správy organizácie, ktorá sa bude o majetok
starať.
p. predseda: - na záver rokovania pozve všetkých na Deň
otvorených dverí v NsP Prievidza-Bojnice 9.12. o 9.00 h,
potom sa budú sťahovať operačné sály do nových priestorov.
Na kontrolnom dni sa zúčastnili aj p. Beňová a Šramková.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 36-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o zverenie nehnuteľného ma-
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jetku TSK: - dlhodobý hmotný majetok - navýšenie hodnoty
majetku TSK, čo predstavuje cenu technického zhodnotenia
majetku TSK v správe organizácie, vykonané po zrealizovaní
diela na uvedenú investičnú akciu - do správy príspevkovej
organizácie: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, dňom
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK
do správy správcu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 367/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. b) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena na pozemku parc. č. 3142/3 k.ú.
Čavoj v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s.,
Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku v k. ú. Čavoj,
ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena – Stredoslovenská
distribučná, a.s., Žilina.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 32-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 368/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5.

c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie
zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" p.č.
2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o podobný prípad ako v predošlom bode,
zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle zákona
o energetike, na pozemku v k.ú. Ilava, v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o jednorazovú náhradu
za zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 369/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 8028 k. ú. Beluša v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zmluvné vecné bremeno, na základe
žiadosti žiadateľa k vybudovaniu NN nadzemného vedenia,
v k. ú. Beluša, za jednorazovú náhradu v prospech tretej
osoby – Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, ktorú
uhradí p . Daniel Beniak ZIBE, Beluša, investor stavby.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 36-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 370/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. e)

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 1080/3,
1080/4 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej
distribučnej, a.s., Žilina.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o predaj pozemkov v prospech SSD, a.s.
Žlina, v k.ú. Dolná Breznica, z dôvodu vybudovania kioskovej
trafostanice, navrhujeme predaj týchto pozemkov za dohodnutú
kúpnu cenu.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v správe Správy
ciest TSK, Trenčín, - u r č i l o prevod uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku TSK, v prospech kupujúceho – Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina,
a zároveň s ch v á l i l o prevod uvedeného trvale
prebytočného nehnuteľného majetku TSK v prospech kupujúceho - Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina,
za kúpnu cenu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 371/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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5. f) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov
bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská republika,
správca Slovenský pozemkový fond.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - ide o opačný prípad – nadobudnutie pozemkov
pod cyklotrasu z Trenčína popod Skalku do Nemšovej,
od štátu, v správe Slovenského pozemkového fondu.
Mgr. Baláž: - ide o bezodplatný prevod 3 pozemkov v 3 k.ú.
– Opatová, Skala a Skalská Nová Ves do vlastníctva TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 36-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o nadobudnutie vlastníctva pozemkov v hodnote určenej znaleckými posudkami,
za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby „Na bicykli
po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová –
Trenčín“, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 372/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. g) Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019 zo dňa
25.03.2019 (zámena s Mestom Myjava).
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o technickú úpravu prijatého uznesenia
k bezplatnej zámene s mestom Myjava, so započítaním
investície mesta Myjava do výstavby okružných križovatiek,
čo nebolo uvedené v prijatom uznesení, ale pre vklad do
majetku TSK je potrebné doplniť znenie uznesenia.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 36-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zmenu uznesenia
Zastupiteľstva TSK číslo 234/2019 zo dňa 25.03.2019
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 373/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK
v k.ú. Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o zámenu majetku TSK so samosprávou
mesta Stará Turá. Ponúkaný majetok (stavba bývalej SOŠ)
nie je využívaný a ponúknutý na zámenu s mestom Stará
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Turá, ktoré ponúka do zámeny pozemky pod cestami vo vlastníctve TSK v meste Stará Turá, pričom zámena majetkov sa
navrhuje formou osobitného zreteľa, k vysporiadaniu pozemkov pod cestami v meste Stará Turá a pre lepšie využitie
uvedenej nehnuteľnosti, s finančným vyrovnaním zo strany
mesta Stará Turá.
p. predseda: - pre prijatie uznesenia ako osobitný zreteľ
je potrebný počet 29 hlasov všetkých poslancov (3/5).
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 33-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a u r č i l o ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK (pozemky a stavba) v k. ú. Stará Turá, z á –
m e n o u za nehnuteľný majetok (pozemky) vo vlastníctve Mesta Stará Turá, v k. ú. Stará Turá, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa, a zároveň s ch v á l i l o
prevod uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku
TSK (pozemky a stavba) z á m e n o u za nehnuteľný
majetok ( pozemky) vo vlastníctve Mesta Stará Turá, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 374/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - areál
bývalej budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - majetok bol v roku 2017 vyhlásený uznesením
za prebytočný, po vyhlásení OVS prišla 1 ponuka od záujemcu, ktorý splnil podmienky OVS. Navrhujeme prevod majetku
TSK v prospech záujemcu.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o prevod prebytočného
nehnuteľného majetku (stavba a pozemky) v k.ú. Prievidza,
kupujúcemu: Bc. Boris Vanek, trvale bytom Prievidza,
za kúpnu cenu v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 375/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

13

5. j) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku - Budova učební a dielní býv. zváračskej
školy, Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - nehnuteľnosti (budovy a pozemky) boli odňaté
zo správy školy z dôvodu ich nevyužívania a majetok je
nevyužiteľný aj pre TSK, navrhujeme rozhodnúť o trvalej
prebytočnosti a schváliť spôsob odpredaja formou obchodnej
verejnej súťaže (OVS), vrátane podmienok OVS.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
nehnuteľného majetku TSK a spôsob odpredaja formou OVS
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 376/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: Dielne –
SOŠ sklárska, Lednické Rovne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o majetok (dielne, pozemky a pece) bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne, ktorý po vzniku Spojenej
školy v Púchove zostal nevyužiteľný, preto navrhujeme
schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a podmienok OVS.
PhDr. Škultéty: – spýtal sa, či pán, ktorý minule prezentoval, bol ešte aktívny aj po zastupiteľstve.
p. predseda: - dostal som viac sms, po schválení bude mať
možnosť aj táto osoba prejaviť záujem.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 30-ZA, 1-SA
ZDRŽAL HLASOVANIA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 25.11. 2019 prerokovalo a
s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť nehnuteľného a hnuteľného majetku TSK a spôsob odpredaja formou OVS
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 377/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: škola
a kuchyňa - SOŠ sklárska, Lednické Rovne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Mgr. Baláž: - ide o druhú časť majetku (stavby a pozemky),
ktorý sa stal prebytočným po vzniku SŠ v Púchove a zánikom
SOŠ sklárskej L. Rovne, taktiež navrhujeme schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a súťažných podmienok OVS.
Mgr. Henek: – ako člen komisie bol proti, škoda, že je to
nad limit obce Ledn. Rovne. Navrhol, aby po predaji majetku
časť prostriedkov zostala v sektore školstvo, sociálne
veci, napr. na opravu výťahov v CSS Púchov.
p. predseda: - poslanci rozhodujú o tom, kam prostriedky
pôjdu, obec prejavila záujem len o telocvičňu s priľahlými
pozemkami, pripravíme na januárové zastupiteľstvo.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 30-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
nehnuteľného majetku TSK a spôsob odpredaja nehnuteľného
a hnuteľného majetku TSK formou OVS podľa predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 378/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - uviedol predložený materiál, nevymožiteľné
pohľadávky nad 3.500,- eur treba schváliť zastupiteľstvom.
Celkovo 8 pohľadávok od 3 organizácií (NsP Pov. Bystrica, SOŠ
Dubnica nad Váhom a DSS Zemianske Podhradie) je nevymožiteľných.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 33-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok NsP Považská Bystrica, SOŠ Dubnica
nad Váhom a DSS Zemianske Podhradie podľa predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 379/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh
na
schválenie
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení
VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Trenčianskeho
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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.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - od 1.1. 2020 dochádza k navýšeniu platov
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, následkom
čoho dochádza vo VZN k úprave výšky príspevkov pre jazykovú
školu a škol. zariadenia v ZP TSK a k úprave výšky dotácií
cirkevným a súkromným zriaďovateľom ZUŠ, jazykových škôl
a škol. zariadení. Finančné nároky sú zohľadnené v návrhu
rozpočtu TSK na roky 2020-2022. K návrhu VZN neboli podané
pripomienky.
p. predseda: - na schválenie VZN treba 3/5 hlasov poslancov,
t.j. 29.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 37-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 23/2019, podľa
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 380/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8.

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny –
komunitný rozpočet.
_
Predkladal: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poslanec Z TSK
a predseda K-finančnej
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – poďakoval p. podpredsedovi Božikovi, že asi pred 3 rokmi prišiel s touto myšlienkou, odvtedy
bolo podporených viac ako 100 projektov v okresoch TSK.
Pre zapojenie širšej verejnosti do procesu hlasovania navrhujeme zvýšiť súhlas pri podávaní žiadosti o grant z 15 na 30
občanov, minimálny počet hlasov vo verejnom hlasovaní 150,
zavádza sa forma sms hlasovania bezplatne, náklady bude
znášať TSK. Po dohode z Rady predsedov zostáva suma nezmenená,
t.j. 2.200,- na 1 neinvestičný projekt. Bola snaha zvýšiť
objem na projekt, ale tým by sa znížil počet podporených
projektov.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval za prípravu materiálu,
za formu sms hlasovania, aj za záujem podporiť čo najväčší
počet projektov. PaKR TSK bol vysoko hodnotený na konferencii
Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Mgr. Ďureje, PhD.: – o materiáli sme dlho rokovali na Finančnej komisii, najviac o výške sumy, aby bol väčší záujem
o projekty. Sú dve možnosti získania prostriedkov z rozpočtu
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TSK - 2.200,- eur hlasovaním, alebo cez dotačnú schému
3.300,- eur. Nie je za návrh podporiť viac projektov za nižšiu cenu, ale naopak. Z komisie neprešli návrhy, o ktorých
sme dlho diskutovali.
p. predseda: - PaKR má výhodu, že nemusíte zúčtovávať 50%,
ako je tomu u dotácií, nie sú teda dotácie jednoduchšie.
Nechceme zvyšovať objem dotačných schém, je viacero možností
získania dotácií, 738 tis. eur v rozpočte je dostatočných.
Nechceme navyšovať objem dotácií na úkor našich investícií
a kap. výdavkov, ktoré potrebujeme pre naše OvZP.
V sobotu bolo 60. výročie organizovaného futbalu v Trenč.
Stankovciach, už dvakrát požiadali o projekt a boli spokojní.
Pri PaKR je 0% spoluúčasť žiadateľa.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – 2.200,- eur je momentálne postačujúcich, ak podporíme 10 projektov v okrese, je to značný
balík peňazí.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - všetky ostatné návrhy z Finančnej
komisie sú v materiáli premietnuté, neobsahuje len navýšenie
sumy z 2.200,- na 3.700,- eur. Na Rade predsedov prevládol
názor nezvyšovať sumu a podporiť viac projektov v rámci TSK.
Je to naša zodpovednosť, aby boli prostriedky vynakladané
hospodárne a účelne, suma 2.200,- eur je dostatočná.
PhDr. Škultéty: – uvítal návrh Fin. komisie na zvýšenie počtu
hlasov pre získanie prostriedkov z PaKR, odporúčania z komisie
mali byť predložené na hlasovanie. Predniesol 2 návrhy
na uznesenie: Čl. 5, ods. 3 – suma 2.200,- eur sa nahradí
sumou 3.700,- eur. Ods. 11 – v pôvodnom znení: Pre každé kritérium sa stanovuje bodové hodnotenie 0-5. V prípade, že projekt v kritériu pod písm. A dosiahne 0 bodov, bude pri verejnom zvažovaní projektu vyradený a nebude zverejnený
na hlasovanie, navrhol upraviť nasledovne:
„V prípade, že súčet bodov z kritérií je nižší ako 25, bude
projekt pri verejnom zvažovaní vyradený a nebude zverejnený
na hlasovanie.“
p. predseda: – požiadal o predloženie návrhu písomne,
o každom návrhu budeme hlasovať osobitne. Predložený materiál
sa mení, aby neprešiel projekt podporený 1 hlasom, ale od 1.
1. 2020 to bude min. 150.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - ubezpečil, že všetky odporúčania
z Fin. komisie boli prerokované na Rade predsedov a zapracované do VZN, v prípade druhého bodu by sa potrel princíp
participácie a rozhodovali by poslanci.
PaedDr. Porubcová: - nechce, aby sme to komplikovali.
PhDr. Škultéty: - nevie na čo je hodnotiaci hárok, tak ho
dajme preč a nehodnoťme, iba konštatujme, že projekt splnil
kritériá. Jeho návrh bol, aby sme dali váhu hodnoteniu.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: – výška sumy postačuje na väčšinu
jednodňových aktivít, čo hovorí z 30-ročnej skúsenosti
s aktivitami v Novom Meste nad Váhom.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – je za diskutovanie o hárku, ak by
niekto chcel podporiť absurdný projekt, to komisia zastaví,
kľúčový aspekt je väčší počet hlasujúcich – 150. Komisia by
mala zvážiť, či projekt pustiť. Sumu 2.200,- eur by nemenil.
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p. predseda: – návrh p. Škultétyho bol len vypustiť vetu
v Čl. 5, ods. 11 a nahradiť nasledovne:
„V prípade, že súčet bodov z jednotlivých kritérií je nižší
ako 25, bude projekt pri verejnom zvažovaní vyradený a nebude
zverejnený na hlasovanie.“
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – požiadal p. Habánika, či by sme
mohli hodnotiaci hárok vypustiť a nebodovať. Nemá to písomne,
preto požiadal, aby tento návrh tlmočil p. predkladateľ.
p. predseda: - pán Škultéty hovorí, ak bude počet bodov nižší
ako 25, bude projekt vyradený.
PhDr. Škultéty: – áno, ale ak máme tráviť nad tým hodinu, nech
to má váhu, ale môžeme hárok vypustiť a svoj návrh stiahne.
Ing. Trstenský: – ukázalo sa, že za roky uplatňovania PaKR sú
veci, ktoré sa neosvedčili, ide o podstatu, aby to nebola
jednorazová činnosť, jedno podujatie. Mali by tam byť aj
peniaze žiadateľov. Nezavrhol by myšlienku p. Ďureje –
víťazný projekt v rámci okresu oceniť vyššou sumou peňazí.
p. predseda: – treba predložiť písomný návrh, nech vysvetlí
p. Ozimová, čoho sa to dotkne. Meníme veci z Rady predsedov.
Ing. Ozimová: - ak sa prijme návrh, že vypustíme hlasovací
hárok, potom nemá zmysel celé VZN - verejné zvažovanie
a Rada, prikláň sa k návrhu p. Škultétyho, aby na zvažovanie
boli posunuté len projekty, ktoré dosiahnu 25 bodov. Alebo sa
VZN stiahne z rokovania, a VZN bude platiť naďalej. Dnešné
zmeny neboli na komisiách ani na Rade predsedov.
Ing. Trstenský: – nie je problém dnes stiahnuť materiál
z rokovania a predlžiť termín na predkladanie projektov.
Ing. Ozimová: - VZN je stále platné. Musela by to byť zmena
VZN, zverejnená vopred 15 dní.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - požiadal držať sa programu
a hlasovať o návrhoch. Presúvanie materiálu to nevyrieši,
bolo to prerokované na komisiách a na Rade predsedov.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 5-ZA, 7-PROTI, 24SA ZDRžALI HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a n e –
s ch v á l i l o poslanecký návrh PhDr. Škultétyho na zmenu
sumy z 2.200,- na 3.700,- eur. Uznesenie n e b o l o
prijaté.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 10-ZA, 2-PROTI,
23-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a n e –
s ch v á l i l o poslanecký návrh PhDr. Škultétyho - v Čl.
5, ods. 11 vypustiť vetu:
Pre každé kritérium sa stanovuje bodové hodnotenie 0-5.
V prípade, že projekt v kritériu pod písm. A dosiahne 0 bodov,
bude pri verejnom zvažovaní projektu vyradený a nebude zverejnený na hlasovanie.
Táto sa nahrádza vetou:
„V prípade, že súčet bodov z kritérií je nižší ako 25, bude
projekt pri verejnom zvažovaní vyradený a nebude zverejnený
na hlasovanie.“
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Na základe výsledku hlasovania č. 21: 34-ZA, 3-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o VZN
TSK číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet, so zapracovanými pripomienkami, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 381/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9.

Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK
dodávateľským spôsobom na rok 2020.
Predkladal: Mgr. Radovan Hladký-pover. riad. odboru dopravy
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Hladký: - v návrhu rozpočtu TSK na roky 2020-2022 sú
účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 6 mil. eur
na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským
spôsobom, v mesiacoch júl-október 2020 TSK plánuje opraviť 51
km úsekov ciest.
p. predseda: – na Rade predsedov boli urobené presuny
v okrese Púchov a Partizánske, bez dopadu na celkový objem
prostriedkov bol zachovaný.
Ing. Mičega: – bol oslovený starostom obce Dolná Poruba,
ktorý požiadal zrealizovať aspoň časť úseku medzi Omšením
a Dolnou Porubou, nakoľko je to koncová obec.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 30-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o Plán súvislých opráv ciest
II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 382/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

10. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií
pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí
nie sú poslancami.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – materiál vyplynul z úlohy začiatkom roka
od poslancov pre zamestnancov úradu, pri schvaľovaní Zásad
odmeňovania, následne v marci vzišla požiadavka pripraviť
nové zásady odmeňovania.
Ing. Ozimová: - predložila návrh Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií-neposlancov, kde sa menila výška mesačnej
odmeny, ktorá je viazaná na výšku minimálnej mzdy pre prís-
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lušný kalendárny rok. Poslancovi-predsedovi komisie patrí aj
príplatok 50,- eur. Navrhujeme aj úpravu paušálnych náhrad,
ktoré neboli menené od roku 2006. Uviedla správny dátum
účinnosti zásad od 1.1.2020.
Mgr. Ďureje, PhD.: - materiál nebol prerokovaný na Finančnej
komisii, rozhodla o ňom Rada predsedov, čo nemá oporu v Rokovacom poriadku. Zverejnené VZN o Participatívnom rozpočte je
iné ako máme v materiáloch. Vadí mu, že materiál nebol v komisii, preto návrh nepodporí a ospravedlňuje sa za porušenie
Rokovacieho poriadku.
p. predseda: - priestor máte vždy vytvorený a materiál bol
zverejnený po rokovaní Rady predsedov. Vyplynul z dohody,
ktorá prišla začiatkom roka, aby úrad pripravil nový návrh
Zásad odmeňovania. Odmena poslanca naväzuje na minimálnu
mzdu. Požiadal uviesť do zápisu platnosť od 1.1.2020.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 36-ZA, 1-PROTI,
3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
25.11.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o Zásady odmeňovania
poslancov Z TSK a členov komisií pri Z TSK, ktorí nie sú
poslancami, v prijatom
U z n e s e n í číslo 383/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11.
a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2020 – 2022.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - skomentovala predložený materiál. Najviac
bežných výdavkov smeruje na úsek vzdelávania a dopravy.
Súčasťou návrhu rozpočtu je aj Programový rozpočet. Návrh
bol prerokovaný vo všetkých komisiách Z TSK a vopred zverejnený, k čomu neboli podané žiadne pripomienky. Na str. 42
v rámci KV v položke 713002 je chybná textácia, po schválení bude zverejnený správne.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 38-ZA, 1-SA
ZDRžAL HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a s ch v ál i l o Rozpočet TSK na roky 2020 – 2022. Príjmy a výdavky
rozpočtov TSK na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 384/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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11.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 – 2022.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - cieľom stanoviska je posúdenie návrhu
rozpočtu v súlade s platnou legislatívou. Materiál je
spracovaný na veľmi dobrej úrovni, návrh je ambiciózny, má
aj problematické časti. Pre zníženie čiastky 23 mil. eur
pre SAD bude nevyhnutné aj zníženie počtu objednaných km.
Kladne hodnotil riešenie KV z vlastných zdrojov, ale pre
vykrytie investičného dlhu je možnosť čerpania aj iných
zdrojov (bankového úveru). Predložený
návrh obsahuje
všetky potrebné zákonné náležitosti, bol vopred zverejnený, odporučil jeho schválenie.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - poďakoval p. Ozimovej a jej
kolektívu za prípravu návrhu rozpočtu na 3 roky, ocenil
jeho transparentnosť. Poďakoval aj p. riaditeľovi úradu
za rokovania s poslancami po okresoch, ktoré uľahčili
rokovanie Finančnej komisie. Ako predseda komisie poďakoval
p. Horváthovi za objektívne stanovisko a upozornenia
k návrhu rozpočtu. TSK sa nespolieha len na vlastné príjmy,
ale hľadajú sa zdroje krytia investičného dlhu v jednotlivých OP.
Ing. Takáč: - veľmi poďakoval p. Ozimovej a jej tímu
za predložený rozpočet. Sme kraj, ktorý najviac investuje
do ciest, TSK dáva z rozpočtu nemalé prostriedky do okresu
Prievidza.
Mgr. Ďureje, PhD.: - pochválil, že p. Ozimová sa zahrala na
kúzelníka po rokovaniach k rozpočtu, čo nebolo ľahké.
Rozpočet hodnotí pozitívne, ktorý je opatrný, schodok kap.
rozpočtu 23 mil. je krytý z bežných príjmov. Apeloval
do budúcna na priority vo výdavkovej časti aj do iných
oblastí,
kultúra
dostala
najmenej,
ale
hodnotí
to
pozitívne.
p. predseda: - ešte stále máme úverové zaťaženie 42 mil.
eur, preto nie je za ďalšie úvery, ale treba najskôr
vyčerpať prostriedky, ktoré poskytuje Európska komisia
(EŠIF) cez OP do konca roka 2023 v súčasnom programovom
období. Bolo nám schválených veľa projektov.
V piatok
sme
mali
rokovanie
SK8,
každý
kraj
čaká
na kontroly Riadiaceho orgánu, aby sme mohli pokračovať
v projektoch. Požiadali sme aj p. ministerku, počas
rokovania vlády na TSK, a odovzdali sme jej zoznam
projektov, ktoré nám stoja. Pán poslanec Ďureje naznačil
potrebu dať do kul- túry viac, ale cesty sú stále v zlom
stave, pre školstvo a zdravotníctvo sa snažíme získať
prostriedky z EU. V kultúre to bol projekt Trebuchet,
Trenč. hrad, Na bicykli po stopách histórie, chceme podať
Draškovičov palác cez Nórsky fin. mechanizmus, DI ide
z IROP. Dané priority sú potrebné.
Požiadal vysvetliť položku rozpočtu Marketing 6 mil. eur.
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Ing. Ozimová: - je to program Marketing v Programovom
rozpočte, kde je propagácia kraja - KOCR, mediálna
propagácia, reklama a propagácia, a podprogram CR 5 mil. –
cyklotrasy, a propagácia kraja a reklama, cestovný ruch
a propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu (TREŽ).
PhDr. Škultéty: – vo faktickej pripomienke uviedol, že KOCR
je v členskom.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - k rozpočtu boli povedané všetky
pozitíva. Navrhol, aby sa program Marketing zmenil na Cestovný ruch, marketing a informovanosť, čo lepšie identifikuje podprogramy. Na Rade predsedov povedal, aby sme sa
v máji vrátili k oblasti podpory príchodu lekárov všeobecných
a
pediatrov,
problém
je
pálčivý.
Problematika
ambulantnej
detskej
pohotovosti
je
rovnako
dôležitá
v okrese Bánovce nad Bebravou aj v okrese Púchov. Treba
vyslať signál, že TSK chce robiť maximum pre získanie
lekárov všeobecných a pediatrov, a následne aj špecialistov. Nedostatok všeobecných a detských lekárov znižuje
kvalitu života občanov vo volebných obvodoch. Navrhol
v máji pri prehodnotení rozpočtu vyčleniť v prvej etape 10
tis. eur - po 5 tis. eur na vybavenie ambulancie, ako
nástroj pre podporu získania lekárov (absolventov al.
po atestácii) do volebných obvodov nášho kraja.
p. predseda: - podporuje návrh, s ktorým prišla aj pracovná
skupina pre zdravotníctvo p. Bielika. Požiadal do zmeny
rozpočtu v máji využiť čas a pripraviť schému, ako podporiť
a získať chýbajúcich lekárov – dospelých a detských, zobrať
vzory kde to funguje a predložiť budúci rok, ako tento
podporný program prilákania lekárov do kraja riešiť. Podporili sme mesto Púchov a podporíme aj mesto Bánovce pre
zabezpečenie detskej pohotovosti. Je to možné riešiť aj
legislatívnou zmenou MZ SR, ako doplnkový obvod.
PaedDr. Porubcová: - popri uvedenej investícii do ambulancií navrhla vytvoriť štipendijný fond. Ambulancie sú
vybavené, ale chýbajú lekári. V Nemecku vedia zaviazať
ukrajinských lekárov štipendiom, keď tam doštudujú, musia
to odpracovať, funguje to aj v ČR. Navrhla uberať sa touto
cestou podpory študentov, pre ich získanie do nášho kraja.
p. predseda: - navrhol zanalyzovať kde je aká forma
potrebná v našom kraji.
PhDr. PaedDr. Novotná: - nedostatok lekárov dobehol aj
nemocnicu Bánovce. Vedenie nemocnice nemá záujem zatvoriť
detské oddelenie, ale v krátkom období idú 4 lekárky z 5
na MD a nemá ich kto nahradiť. Preto sme sa dohodli, že
po vzore mesta Púchov spustíme petíciu za vrátenie detskej
pohotovosti do Bánoviec a zmenu legislatívy, aby aj
v malých okresoch boli detské pohotovosti ako pevný alebo
doplnkový bod.
Ing. Bagin: - súhlasí s predrečníkmi ohľadom nedostatku
lekárov, ale upozornil na iný veľký problém, ktorým je
nedostatok odborných učiteľov v odbornom školstve (lekár
nemusí mať štátnu skúšku z jazyka slovenského, ako učiteľ).
Ako bývalý riaditeľ SPŠ, ktorú riadil takmer 30 rokov
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skonštatoval, že za posledných 15 rokov sa neprihlásil ani
jeden nový odborný učiteľ, priemerný vek je vyše 60 rokov.
p. Dvonč: - doplnil, ak budeme meniť program Propagácia
a marketing, treba doplniť aj slovíčko ohľadom cyklotrás,
čo je hlavným investičným zámerom.
Ing. Ozimová: – programový rozpočet sa môže zmeniť od roku
2021.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 39-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. novembra 2019 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK
na roky 2020 – 2022, v prijatom
U z n e s e n í číslo 385/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: – poďakoval za schválenie návrhu rozpočtu.
12. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho
samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odb. reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - zásobník projektových zámerov je pripravený pre programové obdobie 2014-2020-2023. V roku 2019 bol
TSK úspešným žiadateľom o projekty, čakáme na schválenie
ďalších 13 žiadostí o NFP. OP Ľudské zdroje oslovil TSK s požiadavkou na spracovanie zámeru Národného projektu pre rekvalifikáciu na hornej Nitre. Zo zásobníka boli vypustené projekty plánované v OP Interreg a v rámci OPKŽP boli zmenené
zdroje financovania na vlastné. Zmenou je vyradenie projektu
Budovanie Centra kultúrno-kreatívneho priemyslu, vzhľadom
na zdĺhavý proces prípravy výzvy zo strany MK SR a skrátenie
času na realizáciu, čím bol pre TSK nerealizovateľný.
Zmenou je zaradenie 3 nových neinvestičných projektov, ktoré
sú dlhodobé. Osobitnú časť tvoria zámery predložené v rámci
spracovania Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu
hornej Nitry. Zmena zásobníka sa schvaľuje každoročne a je
základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 29-ZA, 12-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.
11. 2019 prerokovalo a s ch v á l i l o aktualizovaný
Zásobník projektových zámerov TSK na obdobie 2014-2020,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 386/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

23

13. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – na základe žiadosti školy navrhujeme
doplniť ZL o nový článok „Podnikateľská činnosť“, pre zabezpečenie stravovania aj pre cudzích stravníkov, s účinnosťou od 1.12.2019.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 26-ZA, 15-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.
11. 2019 prerokovalo a s ch v á l i l o - Dodatok č. 4
k ZL Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 387/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine
Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom
Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – škola požiadala o úpravu ZL v čl. 4 –
Podnikateľská činnosť, kde sa vypúšťa činnosť Prevádzkovanie zariadení slúžiacich k regenerácii a dopĺňa sa činnosť Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení
slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, s účinnosťou
od 1.12.2019.
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 26-ZA, 15-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.
11. 2019 prerokovalo a s ch v á l i l o - Dodatok č. 4
k ZL Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 388/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
14. Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Predkladal: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - predseda Pracovnej
skupiny pre zdravotníctvo
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: – skomentoval predloženú prezentáciu.
Dotazník má 34 otázok, je produktom aktivít pracovnej skupiny
pre zdravotníctvo TSK, v spolupráci s odd. soc. pomoci a zdravotníctva, spolu s námestníčkami a riaditeľmi nemocníc.
NsP Pov. Bystrica mala 158 vyplnených dotazníkov, Prievidza
170 a Myjava 126. Výsledky hodnotenia pacientov sú väčšinou
pozitívne, pre informáciu uviedol výstup z pôrodníckeho oddelenia s veľmi dobrým výsledkom. Po schválení materiálu budeme
môcť v budúcom roku prezentovať výsledky riadneho prieskumu.
p. predseda: - poďakoval pracovnej skupine pod vedením p.
Bielika za námahu pre zmeranie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Dotazníkový prieskum bude
robený každoročne. Aj kontrola NKU, ktorá bola niekoľko
mesiacov na župách v rámci SR zameraná na školstvo a zdravotníctvo, ocenila zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti
pacientov.
Na základe výsledku hlasovania č. 29: 26-ZA, 15-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. novembra
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o zavedenie jednotného
dotazníka spokojnosti pacienta v nemocniciach v ZP TSK,
v termíne od 1. januára 2020, a zároveň u l o ž i l o
riaditeľom nemocníc v ZP TSK - zaviesť dotazník spokojnosti
p acienta v nemocniciach v ZP TSK v termíne od 1. januára
2020. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 389/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: – požiadal p. Štefíkovú distribuovať dotazníky
riaditeľom nemocníc, s určením termínov kedy sa budú zberať.
15. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černihivskou
regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Predkladal: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu
TSK a vedúci Kancelárie predsedu TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – dlhé roky nebola takáto dohoda podpísaná,
čo doplnia aj obaja podpredsedovia.
Ing. Briestenský: - predložil návrh dohody o spolupráci
s Černihivskou štátnou správou na Ukrajine a TSK. Návrh bol
prerokovaný už v roku 2013, keďže nedošlo k podpisu dohody,
táto bola prepracovaná a v materiáli je aj návrh na zrušenie
pôvodného uznesenia.
PhDr. Škultéty: – podporil iniciatívu, Ukrajina je našim
susedným štátom a strategickým záujmom na spoluprácu. Verí,
že zmluva sa naplní.
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doc. PaedDr. Božik, PhD.: - navrhol, aby jedna z komisií
alebo pracovná skupina vyhodnotila doterajšiu medzinárodnú
spoluprácu TSK a zmluvy. Spoluprácu treba rozvíjať. Výber je
správny, navrhol Komisiu reg. rozvoja a cestovného ruchu
doplniť o medzinárodnú spoluprácu. Mali sme tu zástupcov
Čínskej republiky v roku 2005, spolupráca ustala. Mali by sme
si vyberať vhodného partnera pre TSK, aby to malo význam.
Návrh podporuje, ale navrhol prehodnotiť doterajšiu spoluprácu s regiónmi.
p. predseda: - v minulosti sa podpísali viaceré memorandá,
ale výsledky neboli, okrem susedných moravských regiónov.
Súhlasil s vyhodnotením v Komisii regionálneho rozvoja,
spolupráca funguje len s dvomi regiónmi – Jihomoravským
a Zlínskym. Na základe listu z ambasády sa dohoda podpíše
a v marci ich pozveme do Trenčína.
Ing. Žiak: – je za rozšírenie spolupráce nielen v oblasti
lekárov, ale aj učiteľov, potravinárstva a pôdohospodárstva.
Podporuje návrh.
p. predseda: – spomenul aj nórsky región SOR Trondelag - 1
návšteva v roku 2008. Na najbližšie rokovanie v januári
navrhol jeden z bodov na Komisii reg. rozvoja aj vyhodnotenie
spolupráce, okrem Jihomoravského a Zlínskeho kraja.
Na základe výsledku hlasovania č. 30: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a
z r u š i l o uznesenie Zastupiteľstva TSK
číslo 524/2013 zo dňa 25.02.2013, ktorým bola schválená
Dohoda o spolupráci medzi Černihivskou oblastnou štátnou
administráciou (Ukrajina) a TSK so sídlom v Trenčíne a zároveň s ch v á l i l o Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou
regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a TSK. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 390/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
16. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2019.
_
Predkladal: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie
Ceny TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Takáč: – predložil materiál – návrh na udelenie Ceny TSK
za rok 2019. Do konca septembra t.r. sa podávali žiadosti,
bolo navrhnutých 11 laureátov, a to 1 kolektív a 10 jednotlivcov. Komisia zasadala 11.11. a odporučila udeliť Cenu TSK
za rok 2019 FSk Podžiaran z Papradna - za mimoriadny prínos
v oblasti uchovania a prezentácie tradícií a zvykov z oblasti
Papradna.
Komisia
navrhla
slávnostne
odovzdať
ocenenie
na ďalšom riadnom zasadnutí. Obec Papradno sa tento rok stala
Dedinou roka. Návrh predložil starosta obce Papradno p. Roman
Španihel.
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Na základe výsledku hlasovania č. 31: 32-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25. novembra
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o udelenie Ceny TSK za rok
2019 - Folklórnej skupine Podžiaran, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 391/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra“.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – požiadal predložiť všetky body naraz a potom
otvoriť diskusiu, hlasovať budeme o každom návrhu osobitne.
Ing. Lamačková: - predniesla projekty na schválenie podania
žiadosti o NFP. Prvý projekt je zároveň prvým z opatrení,
ktoré vyplynuli z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ide o projekt zamestnateľnosti, aby zamestnanci v banskom priemysle boli schopní plynule prejsť
do nového zamestnania. Do projektu budú zapojené aj Hornonitrianske bane Prievidza, mestá Handlová, Prievidza, Nováky
a UPSVaR v Prievidzi ako nefinančný partner projektu.
Po ukončení banskej činnosti už povolanie nebude potrebné,
preto v projekte vytvárame podmienky, aby sa ľudia vedeli
správne rozhodnúť pre svoje ďalšie smerovanie. TSK bude zabezpečovať komplexné riadenie celého národného projektu.
Je to prvý národný projekt, kde je žiadateľom iný ako
štátny subjekt.
p. predseda: - je to ďalšia forma podpory baníkom - rekvalifikácia, okrem príspevku baníkom, ktorý bol schválený
v parlamente. Verí, že si nájdu nové zamestnanie.
Na základe výsledku hlasovania č. 32: 31-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti
o NFP za účelom realizácie národného projektu „Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, zabezpečenie realizácie
projektu a finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 392/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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17.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: – projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre aktívny asistovaný život, t.j. aktívne bývanie
s podporou okolia. Predmetom je zvýšenie využívania asistenčných technológií pre inklúziu znevýhodnených skupín. Výsledkom bude možnosť zotrvania v domácom prostredí, alebo
skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii alebo
poskytnutí sociálnej služby. Osoby, ktoré sú zdravotne alebo
sociálne odkázané dostanú monitorovacie zariadenia, ak dôjde
k neštandardnej situácii, bude kontaktovaná určená osoba,
ktorá privolá pomoc.
Ing. Žiak: – poďakoval za projekt pomoci občanom, TSK sa
uberá správnym smerom.
p. predseda: - sme krajom so starnúcou populáciou, nie je
únosné stavať sociálne zariadenia a domovy dôchodcov, sme
prvým krajom, ktorý tento projekt zavádza, pre 800 ľudí.
Na základe výsledku hlasovania č. 33: 32-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o predloženie žiadosti
za účelom realizácie projektu „Podpora AAL v podmienkach
TSK“, zabezpečenie realizácie a finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 393/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17.
c) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Diversidad de culturas, una Europa" v rámci programu
Erasmus+ realizovanom Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov,
so sídlom Ul. mája 905, 020 15 Púchov.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: – škola požiadala zriaďovateľa o poskytnutie príspevku na záverečnú platbu, ktorý po zúčtovaní
vráti späť TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 34: 33-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o poskytnutie finančných prostriedkov Gymnáziu, Ul. 1. mája 905, Púchov,
na úhradu záverečnej platby projektu „Diversidad de
culturas, una Europa“ v rámci programu Erasmus+ a poukáza-
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nie poskytnutých finančných prostriedkov Trenčianskemu
samosprávnemu kraju Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov,
do 15 pracovných dní od prijatia záverečnej platby.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 394/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
18. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.
polrok 2020.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

_

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v Pláne sú 3 zastupiteľstvá, pred ktorými
zasadá Rada predsedov a v týždni predtým zasadajú komisie,
ku zmene rozpočtu je termín v máji.
Na základe výsledku hlasovania č. 35: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o Plán činnosti zasadnutí
Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2020, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 395/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
19. Diskusia – Rôzne.
p. predseda: - v tomto bode poslanci môžu otvoriť témy, ktoré
nemajú povahu interpelácie.
Ing. Žiak: - apeloval na p. predsedu a primátora Bojníc.
Dočítali sme sa o ohrození otvorenia termálneho kúpaliska
v Bojniciach pre nefunkčnú kanalizáciu, mesto neschválilo
pripojenie kanalizácie, preto požiadal o urýchlené riešenie
situácie, nakoľko kúpalisko navštevujú tisíce ľudí, čím by
hrozili straty na cestovnom ruchu v regióne a pokles
návštevnosti. Požiadal primátora mesta Bojníc o riešenie
stavu.
Druhý apel je na Akčný plán pri útlme baníctva a jeho zámer
využitia termálnej vody ako zdroj vykurovania v meste
Prievidza. Požiadal o prehodnotenie týchto plánov a využívať
geotermálne zdroje na čo sú určené, a to kúpeľnú liečbu.
Kúpele zabezpečujú najväčší rozvoj cestovného ruchu, existuje
spor medzi Kúpeľmi Bojnice a Hornonitrianskymi baňami, preto
požiadal zastaviť zámery akčného plánu, ktoré sa týkajú
termálnych vôd v rámci útlmu baníctva. Požiadal p. predsedu
o zostavenie komisie, ktorá by prešetrila ohrozenie
funkčnosti jedného z najväčších turistických miest v kraji,
a vplyv zásahu do jeho geotermálnych zdrojov.
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p. predseda: – k vykurovaniu geotermálnou vodou sme mali
stretnutie s Jaspers, poradcami EK vo Viedni, ďalšie bude aj
tento týždeň v Bratislave, ktoré zvoláva p. Raši, podpredseda
vlády SR. Bane navrhovali využiť termálnu vodu, ale smeruje
to k jednému centrálnemu zdroju a vykurovaniu plynom. Bude sa
rokovať za účasti dotknutých, budú prizvané aj kúpele a pracovná skupina k Akčnému plánu hornej Nitry.
PhDr. Tám: - rokuje sa s Vodárenskou spoločnosťou, ktorej
patrí kanalizácia, bez výsledku, nakoľko nemajú peniaze.
Poslanci navrhli vyčleniť prostriedky do rozpočtu, ale tak to
nejde, žiadať len o mesta a nič nedať. Poslanci neschválili
vecné bremeno pre napojenie kanalizácie.
Mgr. Ďureje, PhD.: – vrátil sa k 2 bodom dnešného rokovania –
k VZN o Participatívnom rozpočte, nakoľko ako bolo predložené p. Habánikom, tak nebolo zverejnené – ani v sekcii VZN
na pripomienkovanie, ani v Knižnici poslancov ani v programe
dnešného zastupiteľstva. Líši sa v čl. 3, ods. 13, a nevie
ktoré VZN bude podpísané, zrejme to, ktoré bolo zverejnené.
Pri rozpočte hovoril o programe Marketing, vie aké podprogramy obsahuje. Vie aké výdavky na aké podprogramy idú, ale bolo
z Vašej strany nekorektné, keď tu odznelo, že dávame do médií
a tlače 6,1 mil. eur, čo som nepovedal. Požiadal o presnosť
vo vyjadreniach. Na zastupiteľstve k zdravotníctvu som tiež
nepovedal, že sa ide predávať nemocnica.
p. predseda: - požiadal o vysvetlenie Ing. Ozimovej, čo je
v položke Marketing za 6,1 mil. eur. K predaju nemocníc si
môžeme pozrieť záznamy.
Ing. Ozimová: - vysvetlila – VZN bolo zverejnené ako bolo
predkladané na komisiách. Materiály, ktoré ste dostali
na zastupiteľstvo a na stránke zverejnené VZN je to, ktoré
predkladal doc. Habánik, v závere je uvedená aj zápisnica
z vyhodnotenia pripomienok (z Rady predsedov), čo bolo aj
zaslané poslancom.
Mgr. Ďureje, PhD.: – prejdeme si to osobne, vidíme to inak,
poďakoval za vysvetlenie.
MUDr. Oulehle: – na zasadnutí Rady školy nás p. riaditeľka
previedla priestormi na SZŠ Prievidza, súčasné priestory
školy stačia na 2 roky, ďalšie 2 ročníky budú musieť základné
a maturitné predmety preberať vo svojich triedach, chýbajú
nám triedy pre 3. a 4. ročník a učebne.
p. predseda: - požiadal odbor školstva a zdravotníctva, aby
si prešli spoločne koncepciu školy. Požiadavku poznačíme ako
úlohu na porade úradu.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – reagoval na p. Ďureje. Nemôžete
povedať, že som predložil materiál, ktorý nebol v Knižnici
poslancov. Treba rozlišovať medzi materiálom na komisie
a na zastupiteľstvo. Medzitým prebieha proces pripomienkovania. Komisia finančná nie je jedinou komisiou zastupiteľstva. Poďakoval p. Ozimovej za vysvetlenie. Každý dokument,
ktorý ide na zastupiteľstvo je podpísaný tým, kto ho predkladá.
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20. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
doc. MUDr. Šramková, MBA: – má pripravenú interpeláciu a rozpis vecí od p. riaditeľky SZŠ, ktoré im chýbajú, čo odovzdá
písomne. Riaditeľstvo SZŠ a pedagogický zbor nemá dostatok
priestorov, zdravot. pomôcok a materiálu, deti potrebujú
odborné učebne, sme radi, že máme školu, ale skúsme pomôcť
škole, aby škola v budúcnosti pomohla nám.
Ing. Mičega: - interpeloval v 2 veciach – v oblasti dopravy –
11.10. bolo v Trenčíne výjazdové rokovanie vlády SR k riešeniu problematiky dopravnej infraštruktúry na stretnutí
premiéra p. Pellegriniho a niektorých ministrov s predsedom
TSK a starostami a primátormi okresu a mesta Trenčín, kde ste
sa vyjadrili – citoval: „pevne verím, že výsledkom úlohy,
ktorú dal p. premiér SSC bude rýchle, jednoduché a finančne
nenáročné riešenie“ (križovatky ciest II. a III. triedy
v Trenč. Teplej). Aj keď riešenie križovatky spadá pod SSC,
spýtal sa, v akom štádiu je riešenie uvedenej križovatky,
resp. požiadal o zistenie aktuálneho stavu a verí, že autorita p. predsedu bude nápomocná pri riešení bezpečnosti
križovatky.
V oblasti zdravotníctva sa spýtal, ako boli úspešné nemocnice
v ZP TSK pri uchádzaní sa o licencie na RZP a RLP.
p. predseda: - k oblasti dopravy sa budem dožadovať odpovede
v akom stave je príprava rekonštrukcie križovatky Trenčianska
Teplá-Trenč. Teplice priamo p. generálneho riaditeľa, ktorý
bol aj vtedy na TSK a za p. ministra dopravy bola prítomná p.
štátna tajomníčka MD SR. Majú nájsť rýchle riešenie, napr.
svetelnej križovatky. Kedysi chcela SSC umiestniť kruhový
objazd, čo neprešlo.
K otázke zdravotníctva uviedol, že každá naša nemocnica požiadala o jeden bod RLP a RZP, v Bojniciach požiadali o RZPs.
Nemocnica Bojnice neuspela so žiadnym projektom, NsP Pov.
Bystrica uspela v oboch, Myjava bola úspešná len v RLP.
Získali sme teda 3 body – 2 RLP a 1 RZP. Odpovieme písomne.
21. Záver.
p. predseda: – predniesol viacero pozvaní:
– na Deň otvorených dverí v NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach 9.12.2019 o 10.00 h, pred otvorením nových
operačných sál,
– na Vianočnú kvapku krvi – 18.12. na TSK, ktorá bude
prebiehať aj vo všetkých našich 3 nemocniciach,
- pozval aj na tradičné Vianočné trhy sociálnych zariadení,
ktoré začínajú 2.12. do 6.12.2019, a 2.12. o 9.00 h bude
súčasne
slávnostne otvorené aj nové Klientské centrum
na
TSK,
aby
boli
občania,
ktoré
potrebujú
zdravotné
a sociálne služby, vybavení na prízemí bezbariérovo.
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Prvé zasadnutie zastupiteľstva je plánované na 27. januára
2020, Rada predsedov sa zíde 13.1. a komisie budú zasadať
od 8.1.2020.
Na záver pozval prítomných poslancov na predvianočnú čašu
vínu a poďakoval za schválenie predložených materiálov.
Poprial všetkým príjemné Vianoce, aj keď je ešte november.
Poďakovaním za účasť ukončil posledné zasadnutie v roku 2019.
Trenčín, 9.12.2019
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK
I. overovateľ: PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ, v.r.
II. overovateľ: Ing. Miloš MIČEGA, v.r.
Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.

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

