Z á p i s n i c a
z III. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 31.3.2014

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

podľa pozvánky:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na II.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici – riaditeľ Úradu TSK
4. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO
5. Návrh na zmenu Uznesenia č. 136/2010 Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 25.10.2010.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
6. a) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK
na roky 2014- 2016.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
b) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2014-2016.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová– vedúca odboru finančného
7. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riadením odb.školstva
8. Návrh „Optimalizácie siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja a optimalizácie siete študijných odborov a učebných
odborov.“
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riadením odb.školstva
9. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete a zmeny v sieti
škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania
a pracovísk praktického vyučovania SR.
___
____
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riadením odb.školstva
a) Návrh na zmenu sídla Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského
15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová.
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b) Návrh na zmenu sídla Strednej zdravotníckej školy, Ul.
odborov 244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov
244/8, 017 01 Považská Bystrica.
c) Návrh na zmenu sídla Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky,
so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky.
d) Návrh na zmenu názvu Strednej odbornej školy, Bzinská
11, Nové Mesto nad Váhom a jej súčastí.
e) Návrh na zmenu názvu školy Stredná odborná škola,
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a návrh na
vyradenie zo siete škôl, školských zariadení SR školy
s názvom Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové
Mesto nad Váhom a jej súčastí.
f) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Škola
v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie
zo siete škôl, školských zariadení Slovenskej
republiky.
10. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.___
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover.riad.odb.školstva
1. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Jablonská 5, Myjava, so sídlom Jablonská 5, 907
01 Myjava.
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad
Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad
Bebravou.
3. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom
Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.
4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia
M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Športová 41,
915 01 Nové Mesto nad
Váhom.
5. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín, so
sídlom Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín.
6. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia
Vavrinca
Benedikta
Nedožerského,
Matice
slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16,
971 01 Prievidza.
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom
Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom Školská
2, 018 41 Dubnica nad Váhom.
9. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája
905, 020 15 Púchov.

3
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom
Novomeského 15, 972 51 Handlová.
11. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,
so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.
13. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F.
Madvu 2, 971 29 Prievidza.
14. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, so
sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín.
15. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17, Ilava, so
sídlom Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava.
16. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Strednej
priemyselnej
školy,
Obrancov
mieru
343/1,
Dubnica nad Váhom,
so sídlom Obrancov mieru 343/1,
018 41 Dubnica nad Váhom.
17. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov
1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.
18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom
Staničná 8, 911 05 Trenčín.
19. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská
Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská
Bystrica.
20. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín,
so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín.
21. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14,
Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
22. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, so
sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
23. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
24. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta
76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76,
957 01 Bánovce nad Bebravou.
25. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2,
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26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49
Považská Bystrica.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so
sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Jánošíkova 4,
915 01 Nové Mesto nad
Váhom.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto
nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá, so
sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou,
so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.
Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické
Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské, so sídlom
Pruské 294, 018 52 Pruské.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná
4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín.
Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, so
sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, Púchov, so
sídlom T. Vansovej 1054/45,
020 32 Púchov.
Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad
Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská 14,
Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J.
Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka
1, 971 01 Prievidza.

5
41. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája
1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
42. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P.
Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického
24, 912 50 Trenčín.
43. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Spojenej
školy,
Námestie
SNP
5,
Partizánske
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie
SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie
SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5,
Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.
44. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Spojenej
školy,
Chemikov
8,
Nováky
s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky
a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8,
972 71 Nováky.
45. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1.
mája 2, 911 35 Trenčín.
46. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Školy v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske
Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske
Jastrabie.
11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
TSK. ____
____
Predkladá: PhDr. Elena Behrová – vedúca odboru soc. pomoci
1. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – JAVORNÍK, 018 13 Papradno
č. 12.
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce,
913 05 Adamovské Kochanovce 122.
3. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov č.
671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.
4. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, ul.
Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
5. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, 017 01 Považská
Bystrica, Zakvášov 1935/453.
6. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13
Nitrianske Pravno.
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Chmelinec, Hoštinská č.
1620, 020 01 Púchov.
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 911 04
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Trenčín.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11,
971 01 Prievidza.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Bzince pod
Javorinou č. 344, 916 11.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci, ul. Viničná č. 17,
971 01 Prievidza V, časť Veľká Lehôtka.
Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská č.
77, 907 01 Myjava.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08
Trenčín.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, ul. J. Smreka 486,
020 01 Púchov – Kolonka.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne, Medňanská
80, 020 61 Lednické Rovne.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - LIPA, 913 04 Kostolná –
Záriečie č. 10.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, ul. Školská 806/3,
914 42 Horné Srnie.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 018 52 Pruské č. 399.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ, 918 21 Dolný Lieskov
č. 197.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca, 913 08 Nová
Bošáca 68.
Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604.
Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Partizánske, Škultétyho
653/20, 958 01 Partizánske.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice, 020 01
Púchov – Nosice 57.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 Slávnica 68.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie, 913 07
Zemianske Podhradie č. 4.
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12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. ____
Predkladá: Ing. Marta Šajbidorová–pover. ved. odboru kultúry
1. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Hvezdárne v Partizánskom.
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.
3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.
4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Považskej knižnice v Považskej Bystrici.
5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Centra tradičnej kultúry v Myjave.
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.
12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
13. Návrh na odvolanie a na voľbu zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici – riaditeľ Úradu TSK
14. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok
2013.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2013.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
16. Informatívne správy:
a) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v Strednej odbornej
škole, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom a o prijatých
opatreniach.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – pover.riad.odb.školstva
b) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v Strednej odbornej
škole obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
a o prijatých opatreniach.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – pover.riad.odb.školstva
c) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých
opatreniach v NsP Považská Bystrica.
Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH–vedúca odb.zdrav.a HF
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d) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v NsP Myjava.
Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH–vedúca odb.zdrav.a HF
17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
18. Záver.

R o k o v a n i e:
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice,
programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Dnešné III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných,
osobitne poslancov NR SR Mgr. Bublavého, PhDr. Janíkovú
a Ing.
Panáčka,
ktorí
sú
zároveň
aj
poslancami
Zastupiteľstva TSK.
Oznámil
overenie
zápisnice
z predošlého
II.
zasadnutia
Zastupiteľstva TSK zo dňa 20.1.2014. Skonštatoval prítomnosť
43 poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa schopné.
Od MUDr. Cíbika, PhD. a p. Halabrína zatiaľ nedostal
ospravedlnenie.
Jednotlivé
materiály
boli
prerokované
v komisiách zastupiteľstva a pri hlasovaní budeme vychádzať
z návrhov uznesení, ktoré sú súčasťou každého materiálu.
Svoje
prípadné
návrhy
je
potrebné
písomne
predložiť
predsedajúcemu. Privítal Dr. Cíbika, PhD..
Za overovateľov zápisnice boli určení:
I. overovateľ: PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ
II. overovateľ: Ing. Ľuboš CHOCHLÍK.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 44 poslancov.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 43-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
s ch
v á- l i l o
predložený návrh overovateľov zápisnice
(hlasovanie
v uznesení č. 9 A/2014).
Písaním
zápisnice
poveril
zapisovateľku Zastupiteľstva TSK.

Mgr.

Annu

Hájkovú,

PaedDr. Kubičár: - má dve verzie Rokovacieho poriadku z
internetu, v druhej sú zásadné zmeny, nevie s ktorou verziou
má pracovať.
p. predseda: - s poslednou verziou, ktorá bola schválená aj
na Rade predsedov.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - navrhol rozšíriť program o bod 17.
Rôzne, ak sa objavia podnety, diskusie, námety, ktoré idú
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mimo programu, majú vecný obsah a nespĺňajú charakter
interpelácie.
Mgr.
Michalec:
nedostal
materiály
k dnešnému
zastupiteľstvu, neboli mu doručené a nemohol sa pripraviť na
dnešné rokovanie. Upozorňoval na to p. predsedu na komisii,
aj riaditeľa úradu, preto podá podnet na krajskú prokuratúru
na preskúmanie postupu. P. Kubičár má dve rozdielne podoby
materiálu, z webovej stránky a vo svojej schránke. Bude trvať
na tom, aby mu boli písomne doručované materiály na jeho
adresu a aby sa tým zaoberala prokuratúra, nakoľko dochádza
k porušovaniu práv poslanca pripraviť sa na zastupiteľstvo.
p. predseda: – všetci poslanci dostali materiály v knižnici,
a tieto boli v lehote zverejnené.
Mgr. Michalec: - povedal p. predsedovi, že si želá poslať
materiály domov na adresu. Vašou povinnosťou je, aby som mal
včas doručené materiály.
p. predseda: - dostali ste ich v knižnici.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 16-ZA, 1-PROTI,
27-SA ZDRžALI HLASOVANIA, NEHLASOVALI-0 poslanecký návrh p.
Bielika na doplnenie programu o bod 18. Rôzne
n e b o l
prijatý.
Na
základe
výsledku
hlasovania
NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo
TSK
so
s ch v á l i l o
program dnešného
pozvánky. K uvedeným výsledkom hlasovania

č.
3:
43-ZA,
1sídlom
v Trenčíne
rokovania v zmysle
bolo prijaté

U z n e s e n i e číslo 9/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na II.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na II. zasadnutí 20.1.2014 bolo prijatých 7
uznesení, žiadne nemalo ukladaciu povinnosť, v správe sú
väčšinou staré uznesenia, ktoré prechádzajú, okrem splnených.
Uznesenia týkajúce sa zriaď. listín boli splnené, v plnení
zostávajú uznesenia k predaju a pohybu majetku.
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 44-ZA,
Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne v z a l o na v e –
d o m i e
Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na
II. zasadnutí Zastupiteľstva TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 10/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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3. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Predkladal: Mgr. Juraj Gerlici – riaditeľ Úradu TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Gerlici: - predniesol návrh nového rokovacieho poriadku,
za účelom jeho aktualizácie, sprehľadnenia, zjednodušenia,
a zvýšenia efektivity rokovacieho procesu zastupiteľstva.
Nepredkladá sa formou dodatku, ale úplného znenia. Predniesol
hlavné zmeny v novom rokovacom poriadku:
- v čl. 4. – oznamovanie vzniku, zmien a zániku klubu,
- čl. 6 – predkladanie informatívnych správ, zverejňovanie
materiálov na webovom sídle,
- čl. 9 – spôsob predkladania materiálov, spôsob predkladania
pozmeňujúcich
a doplňujúcich
návrhov,
spôsob
vystúpenia
v diskusii a faktické poznámky. Podľa nového rokovacieho
poriadku sa každý poslanec bude môcť prihlásiť do diskusie
1x počas diskusie, na diskutujúceho môžu ostatní poslanci
reagovať
faktickou
poznámkou,
na
konci
diskusie
môže
diskutujúci reagovať na faktické poznámky tiež 2 min.
faktickou poznámkou.
- ďalšia zmena sa týka zverejňovania zápisníc, VZN a uznesení
na
webovom
sídle
a v čl.
14
je
spôsob
predkladania
interpelácií a vysvetlení.
Na doterajších zasadnutiach zastupiteľstvo postupovalo podľa
doterajšieho
rokovacieho
poriadku
z roku
2003,
v znení
dodatkov č. 1/2004, č. 2/2008. Nadobudnutím účinnosti nového
rokovacieho poriadku bude rokovací poriadok z roku 2003
v znení oboch dodatkov zrušený. Návrh rokovacieho poriadku
prešiel všetkými komisiami zastupiteľstva a pripomienky boli
po vyhodnotení adekvátne zapracované do textu rokovacieho
poriadku.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - čl. 9 – hovorí v bode 8. že
faktická poznámka trvá 2 minúty, v ďalšom bode sa uvádza, že
poslanec môže v záverečnom slove, ktoré ma podobu faktickej
poznámky, zhrnúť odpovede na všetky faktické poznámky. Spýtal
sa, či táto bude trvať tiež 2 minúty.
Mgr. Gerlici: - áno, je to faktická poznámka, ktorou reaguje
diskutujúci na všetky faktické poznámky.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - upozornil, že ak vystúpi 20 ľudí
s faktickými poznámkami, za 2 minúty nikto nezodpovie 20
faktických poznámok. Nie je tam uvedený čas a je za to, aby
sa tam spomínané 2 minúty nedostali. Vecný podnet nepodáva
písomne.
PaedDr. Kubičár: - v čl. 9 Prerokovanie materiálov sa hovorí
o počte vystúpení poslanca SK. Jednou zo základných úloh
poslanca je rokovať a prednášať návrhy a riešiť veci verejné.
Obmedzením na jedno vystúpenie sa zasadnutia stanú len
formálnymi vystúpeniami jednotlivcov bez názvu Diskusia,
pretože na vystúpenie nebude môcť nikto reagovať, len
faktickými poznámkami. Navrhol z bodu 4. vypustiť druhú vetu
– bod 4. by znel: „do diskusie o prerokovávanom materiáli sa
poslanci prihlasujú pomocou hlasovacieho zariadenia.„
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Mgr. Michalec: - vyslovil ľútosť, p. Stopka mal zrejme
nepríjemnosti kvôli jeho vystúpeniam na Komisii dopravy, čo
ho mrzí. V rokovacom poriadku sú veci, ktoré odporujú zákonu.
V čl. 6 Príprava zasadnutí zastupiteľstva – odst. 2 hovorí,
že materiály a odborné podklady pripravujú odbory a oddelenia
Úradu TSK, hl. kontrolór a riaditelia právnických osôb,
zriadených TSK, ako spracovateľ. V bode 5 sa uvádza:
spracovateľ materiálu zodpovedá za jeho súlad s ústavou,
zákonmi, VZN, uzneseniami zastupiteľstva a ďalšími internými
normami TSK. Je nezmysel, aby pracovník, ktorý nemá štatút
verejného činiteľa niesol zodpovednosť za to, že materiály sú
pripravené v súlade s ústavou, zákonmi či právnymi normami.
Na to je tu predseda, riaditeľ úradu a hlavný kontrolór. Ak
bude
materiál
vyhlásený
za
nezákonný,
kto
ponesie
zodpovednosť, ak vedúci odboru nie je verejný činiteľ?
V každom meste a obci zodpovednosť nesie starosta alebo
primátor, v našom prípade je to navyše riaditeľ úradu a hl.
kontrolór.
Navrhol
pozmeňujúci
návrh
č.
1
k návrhu
Rokovacieho poriadku Z TSK – zmena v čl. 6, bod 5 takto: „Za
spracovanie materiálu a jeho súlad s ústavou, zákonmi, VZN,
uzneseniami zastupiteľstva a ďalšími internými normami TSK
zodpovedá predseda TSK, riaditeľ Úradu TSK a hl. kontrolór
TSK.“ Písomný materiál je prílohou zápisnice.
2. Pán riaditeľ úradu aktualizoval materiál na základe dvoch
rokovaní, z toho jedno bolo slávnostné a jedno pracovné. 3
zmeny sa týkajú počtu rokovacích príspevkov, faktických
poznámok a interpelácií.
Za absurdnú považuje vetu v čl. 9, odst. 13 – s diskusnými
príspevkami vystupujú zo svojho zasadacieho miesta. Toto nie
je rečnícky pult strany Smer ani p. Bašku ani p. riaditeľa,
a tak ako sem prichádza ktorýkoľvek odborný zamestnanec, aj
v národnej rade, majú sem prístup aj poslanci. Poslanec sa
vyjadruje verbálnym aj neverbálnymi spôsobom, bolo by to
naplnenie skutkovej podstaty prečinu obmedzovania osobnej
slobody.
Predniesol návrh č. 2 k návrhu Rokovacieho poriadku Z TSK –
zmena v čl. 9, bod 13. takto: „Tento bod sa vypúšťa.“
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
3. návrh nemá písomne, požiadal kolegu Kubičára, aby ho
odovzdal. Týka sa čl. 11, bod 5. alebo 6 - Ak nebol prijatý
návrh ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší zasadnutie
zastupiteľstva na čas potrebný na poradu poslaneckých klubov
v prípade, že sa na tomto uznesie zastupiteľstvo. Návrh na
uznesenie po dohode poslaneckých klubov predloží poslanec,
ktorého poveria poslanecké kluby.
Znamená to, že sa budú prijímať len súhlasné rozhodnutia? Ak
sa neprijme pôvodný návrh, budeme sa dovtedy schádzať cez
poslanecké kluby až budú všetci súhlasiť? Požiadal p.
Kubičára
o odovzdanie
návrhu,
v ktorom
bude
navrhovať
vypustenie tohto bodu.
PaedDr. Kubičár: – písomne odovzdal návrh na vypustenie bodu
5. a 6. čl. 11.
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K čl. 9 Prerokovanie materiálov – nevie si predstaviť podať
v reálnej diskusii pozmeňujúci návrh tak, aby som ho mohol
predložiť aj písomne, čo sa nedá reálne stihnúť. Predniesol
návrh v čl. 9., bod 6. – „Ak je predmetom diskusného
príspevku
pozmeňujúci,
alebo
doplňujúci
návrh
k prerokovávanému materiálu, alebo predloženému návrhu na
uznesenie, v diskusii diskutujúci:
a) prednesie jednoznačne sformulovaný text návrhu,
b) alebo ho po prednesení odovzdá písomne predsedajúcemu. Na
spracovanie písomného návrhu môže poslanec požiadať
o pridelenie 3-minútového limitu, ten mu bude pridelený
automaticky.“
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Smatana: - formou technickej pripomienky chce vyjadriť
názor k predloženým zmenám a získať podporu poslancov.
Podmieňovať možnosť zmeny materiálu len písomne považuje za
výrazne obmedzujúce, typický je návrh vypustiť bod 4..
Poslanec by mal písomne predložiť, že navrhuje vypustiť bod
4., čo je šikanózne. V prípade jednoduchých návrhov nevidí
dôvod prečo to musí byť predkladané písomne.
Prerušovanie
rokovania
netreba
podmieňovať
rokovaním
poslaneckých klubov, ktorýkoľvek poslanec môže dať návrh na
prerušenie rokovania, tento bude alebo nebude podporený, či
sa poslanecké kluby dohodnú alebo nie.
Možnosť
diskutovať
opakovane
–
zastupiteľstvo
je
na
dostatočne vysokej úrovni, aby sme sa nemuseli obávať toho,
že by niekto toto právo zneužíval, ale sme si nedokázali
vypočuť dlhší príspevok. Diskutovanie z miesta alebo z pódia
má byť na uvážení poslanca, v prípade že niečo prezentuje,
premieta, ukazuje materiály, a musel by to robiť z miesta, by
sa celá sála za ním otáčala. 4 predkladané materiály sa mu
páčia, a podporí ich. Ocenil účasť p. predsedu na komisiách,
v školskej komisii sa podarilo zapracovať do materiálu
zverejňovanie materiálov na webe, vypadlo obmedzenie, že sa
nedalo prihlasovať v priebehu diskusie. Toto bolo zapracované.
PaedDr. Kubičár: – cieľom príspevkov je sfunkčniť rokovací
poriadok a nespraviť z neho trhací materiál, aby tu bola
reálna diskusia a priestor pre poslancov, ktorí chcú niečo
riešiť. Navrhol v čl. 9. bod 4. – v poslednej vete nahradiť
bodku čiarkou, a pridať text – koniec bodu 4. bude znieť:
„Okrem poslanca Mariána Michalca, ktorý môže vystúpiť iba ak
sa to bude predsedovi TSK páčiť.“
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - navrhol k návrhu p. Michalca v čl.
9. bod 13., kompromisom by bolo znenie: “S diskusnými
príspevkami
vystupujú
poslanci
spravidla
zo
svojho
zasadacieho miesta.“ Je to na vôli poslanca.
Mgr. Michalec: - súhlasil s verziou.
Ing. Trstenský: - všetkého moc škodí, aj recesie. Vystúpenie
Dr. Kubičára nie je hodné riaditeľa gymnázia, vášho mena ani
Zastupiteľstva TSK. Môžeme o veciach normálne diskutovať, na
Rade predsedov komisií ani z poslan. klubov neprišli žiadne
návrhy, mali ste tiež rokovať v zbore a potom prísť na
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zastupiteľstvo. Sme na začiatku volebného obdobia a spoločne
chceme, aby TSK po rokoch napredoval, je tu potenciál, aby
šiel dopredu. Skúsme sa spoločne dohodnúť, že rokovací
poriadok nebude zneužívaný. Politika nás nemôže rozdeľovať,
ide o dobro občanov TSK a to nás má spájať.
p. predseda: - všetky návrhy boli predložené písomne.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: ZA-10, ZDRžALI SA33, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
n e s ch v á l i l o pozmeňujúci poslanecký návrh PaedDr.
Kubičára – z bodu 4. vypustiť druhú vetu a bod 4. bude znieť:
„do
diskusie
o prerokovávanom
materiáli
sa
poslanci
prihlasujú pomocou hlasovacieho zariadenia.„
Na základe výsledku hlasovania č. 6: ZA-3, PROTI-3,
ZDRžALI SA-36, NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
pozmeňujúci poslanecký
návrh Mgr. Michalca – na zmenu v čl. 6, bod 5 takto: „Za
spracovanie materiálu a jeho súlad s ústavou, zákonmi, VZN,
uzneseniami zastupiteľstva a ďalšími internými normami TSK
zodpovedá predseda TSK, riaditeľ Úradu TSK a hl. kontrolór
TSK.“
Na základe výsledku hlasovania č. 7: ZA-15, PROTI-1,
ZDRžALI SA-27, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
pozmeňujúci poslanecký
návrh Mgr. Michalca – zmena v čl. 9, bod 13 – „S diskusnými
príspevkami
vystupujú
poslanci
spravidla
zo
svojho
hlasovacieho miesta.“
Na základe výsledku hlasovania č. 8: ZA-3, PROTI-2,
ZDRžALI SA-38, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
pozmeňujúci poslanecký
návrh PaedDr. Kubičára – v čl. 11-Hlasovanie na zasadnutiach
zastupiteľstva - vypustiť body 5. a 6. a následne prečíslovať
body 7.-11. na 5. a 9..
Na základe výsledku hlasovania č. 9: ZA-13, PROTI-2,
ZDRžALI SA-27, NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
pozmeňujúci poslanecký
návrh PaedDr. Kubičára – v čl. 9-Prerokovanie materiálov
v bode 6. vypustiť poslednú vetu, a bod 6. bude znieť:
„Ak je predmetom diskusného príspevku pozmeňujúci, alebo
doplňujúci
návrh
k prerokovávanému
materiálu,
alebo
predloženému návrhu na uznesenie, diskutujúci prednesie
jednoznačne sformulovaný text návrhu, alebo ho po prednesení
odovzdá písomne predsedajúcemu. Na spracovanie písomného
návrhu môže poslanec požiadať o pridelenie 3-minútového
limitu. Ten mu bude pridelený automaticky.“
Na základe výsledku hlasovania č. 10: ZA-0, PROTI-30,
ZDRžALI SA-10, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
pozmeňujúci poslanecký
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návrh PaedDr. Kubičára – v čl. 9-Prerokovanie materiálov
v bode 4. v poslednej vete nahradiť bodku čiarkou a pridať
text, koniec bodu 4. bude znieť: „..., okrem poslanca Mariána
Michalca, ktorý môže vystúpiť iba ak sa to bude predsedovi
TSK Jaroslavovi Baškovi páčiť.“
Na základe výsledku hlasovania č. 11: ZA-41, PROTI-2,
ZDRžALI SA-0, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) a § 11 ods. 10
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
na svojom zasadnutí dňa 31. 03. 2014 po prerokovaní
s ch v á l i l o
Rokovací poriadok Zastupiteľstva TSK.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 11/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

4. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
TSK.
Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO
a) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve TSK, v správe Správa ciest TSK,
nachádzajúceho sa v kat. území Domaniža, zapísaného na
LV č. 724.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o prevod v zmysle osobitného
zreteľa, na jeho schválenie je potrebná 3/5 väčšina hlasov
všetkých poslancov. Materiál bol prerokovaný a schválený
v príslušných komisiách. Ide o prevod dvoch pozemkov
v Domaniži žiadateľom-manželom, ktorí vlastnia susedný
pozemok, osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania
právneho vzťahu k pozemkom vlastníkov susedných pozemkov,
predajom sa vytvorí súvislý celok nehnuteľnosti, pre
zabezpečenie prístupu k pozemkom žiadateľov. Cena bola
určená dohodou, za 6,- Eur/m2.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: ZA-42,
NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a r o z –
h o d l o o prebytočnosti nehnuteľného majetku (pozemkov)
vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest TSK v obci
Domaniža okres Pov. Bystrica,
- u r č i l o
prevod
uvedeného majetku odčlenením od pôvodnej parcely CKN
parc. č. 10 pre Miroslava Augustína a manželku Petru
Augustínovú, trvale bytom Domaniža 314, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, a zároveň
s c h v á l i l o
odpredaj
uvedeného
nehnuteľného
majetku
Miroslavovi
Augustínovi a manželke Petre Augustínovej, rod. Galkovej,
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obidvaja trvale bytom Domaniža 314, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za dohodnutú
kúpnu cenu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 12/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

4. b) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve TSK, v správe Nemocnice
s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice, nachádzajúceho
sa v kat. území Nitrianske Pravno, zapísaného na LV č.
2104.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Žitňanský, LL.M.: - taktiež ide o prebytočnosť, prevod
a prenájom v k.ú. Nitr. Pravno, a prevod podľa osobitného
zreteľa, k čomu je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých
poslancov. O pozemok požiadali vlastníci susedného pozemku,
osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania majetkoprávneho vzťahu k pozemku v blízkosti rod. domu žiadateľov,
ktorý
tvorí
neoddeliteľný
celok
s pozemkami
v ich
vlastníctve.
O predmetný
pozemok
sa
žiadatelia
dlhodobo starajú, cena za odpredaj bola stanovená dohodou
vo výške 7,- Eur/m2.
p. predseda: - všetky podklady sú v knižnici poslancov, je
potrebné vysporiadať vlastníctvo k pozemkom užívateľov,
treba 3/5 hlasov. Pripravuje sa nové VZN na májové
zastupiteľstvo o nakladaní s majetkom TSK.
Na
základe
výsledku
hlasovania
č.
13:
ZA-42,
NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a r o z –
h o d l o o prebytočnosti nehnuteľného majetku (pozemku)
vo vlastníctve TSK a nachádzajúceho sa v kat. území Nitr.
Pravno,
u r č i l o
prevod uvedeného majetku pre Otta
Petrucha a manželku Editu Petruchovú, obaja trvale bytom
Štúrova 643/34, Nitrianske Pravno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z.,
a zároveň
s c h v á l i l o
odpredaj uvedeného majetku
Ottovi Petruchovi a manželke Edite Petruchovej, rod.
Kovalíkovej, obaja trvale bytom Štúrova 643/34, Nitrianske
Pravno,
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 13/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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5. Návrh na zmenu Uznesenia č. 136/2010 Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 25.10.2010.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - predniesla návrh na zmenu uznesenia č.
136/2010 z 25.10,2010, ktorá vychádza z potrieb fin. krytia
investičných
projektov
podporovaných
nenávratným
fin.
príspevkom zo štrukt. fondov EÚ formou refundácie už
uhradených
nákladov.
Uvedeným
uznesením
bola
schválená
možnosť čerpania úveru na r. 2011-2013, rozdelený ako limit
A, ktorý bol už vyčerpaný, a Limit B, ktorý funguje ako forma
revolvingového úveru. TSK mohol využívať prednosti úveru do
31.12.2013, vzhľadom na to, že nie sú dokončené projekty,
schválenie zmeny umožní čerpanie prostriedkov na financovanie
implementácie
projektov
do
31.12.2014,
bez
zvyšovania
celkovej hodnoty dlhu.
p. predseda: - vysvetlil, ak sa vrátia na účet prostriedky
z projektov, aby sme ich mohli použiť na financovanie KV
resp. projektov z EÚ.
Na
základe
výsledku
hlasovania
č.
14:
ZA-42,
NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne na
základe ustanovenia §9 ods.2 a § 11 ods.2 písm. e) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov
s ch v á l i l o
zmenu
Uznesenia
č.
136/2010
Zastupiteľstva
TSK
v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 14/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

6. a) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK
na roky 2014-2016.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - v zmysle zák. 369 je povinnosťou
a poslaním
hlavného
kontrolóra
pripraviť
stanovisko
k návrhu rozpočtu na r. 2014-2016. Stanovisko bolo
pripravené v súlade so zákonmi a prerokované vo všetkých
komisiách.
Zdôraznil,
že
návrh
rozpočtu
sa
robil
v zložitých podmienkach, vychádzal z minuloročného stavu
a nie vhodných podpísaných dodatkov, ktoré majú vplyv na
súčasný
návrh
rozpočtu.
Materiál
má
veľmi
dobrú
vypovedaciu schopnosť, sú tam uvedené aj predošlé roky a
podstatné veci, pre ktoré rozpočet nebol schválený. Je
v súlade
s platnou
legislatívou,
bol
v termíne
zverejnený, a nakoľko je napnutý, je reálny a zodpovedný.
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Uvádzam v ňom rizikové oblasti, odporučil návrh rozpočtu
schváliť.
Na
základe
výsledku
hlasovania
č.
16:
ZA-42,
NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
v z a l o
na
v e d o m i e
Stanovisko hlavného
kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014 – 2016,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 15/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

6. b) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2014-2016.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová– vedúca odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - návrh rozpočtu TSK na roky 2014-2016 je
zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
ako 3-ročný, rozpočet na rok 2014 je záväzný, príjmy
a výdavky na r. 2015 a 2016 nie sú záväzné, všetky
vyjadrujú zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva.
Rozpočet na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný, bežný
a kapitálový rozpočet je prebytkový. Celkové príjmy sú
rozpočtované v objeme 119,6 mil. Eur, z toho bežné
v objeme 112,2 mil. Eur a kapitálové v objeme 7,4 mil.
Eur. Daňové príjmy sú v objeme 60,4 mil. Eur, z toho
plánovaný výnos dane s príjmov FO vo výške 47,6 mil. Eur,
vychádza zo schváleného rozpočtu verejnej správy na r.
2014-2016. Daň z mot. vozidiel rozpočtujeme vo výške 13,4
mil. Eur, sadzby dane na rok 2014 sa meniť nebudú.
Úhrady od prijímateľov soc. služieb za poskytované soc.
služby v roku 2014 nezvyšujeme a príjmy zostávajú na
úrovni roku 2013, znížené o príjmy CSS Dôstojnosť, ktoré
bolo zrušené.
Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií na úseku
vzdelávania nerozpočtujeme z dôvodu uplatnenia zákona
523/2004. Tieto príjmy predstavujú doplnkové zdroje
financovania. Návrh rozpočtu na r. 2014 je takmer o 906
tis. Eur nižší ako v r. 2013, počet žiakov v stredných
školách v zriaďovacej pôsobnosti TSK je o 1925 žiakov
menej
ako
v minulom
školskom
roku.
Bežné
granty
a transfery tvoria aj zrefundované projekty EÚ a zo štát.
rozpočtu
v roku
2014.
V kap.
príjmoch
rozpočtujeme
nedaňové príjmy, najvýznamnejší je príjem z predaja kap.
aktív. TSK vzhľadom na optimalizáciu siete škôl disponuje
prebytočným nehnuteľným majetkom. Plnenie kap. príjmov by
mal
v
roku
2014
pozitívne
ovplyvniť
aj
proces
implementácie investič. projektov z fondov EÚ a štát.
rozpočtu
(ŠR).
Návrh
výdavkov
zohľadňuje
zdrojové
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možnosti príjmov a obsahuje nižšie výdavky ako v minulých
rokoch,
čo
je
podmienené
zhoršeným
ekonomickým
prostredím, ale aj zlým východiskom pre hospodárenie
v roku 2014, z dôvodu neuhradených záväzkov z roku 2013
a uzatvorenia nových zmluv. vzťahov v roku 2013, čo má
nemalý dopad na výdavkovú časť rozpočtu nasledujúcich
rokov. Bežné výdavky sú o 1 mil. Eur nižšie ako v r.
2013, mzdové prostriedky sú rozpočtované nižšie, odvody
do poist. fondov sú nepatrne vyššie. Tovary a služby sú
nižšie
ako
v roku
2013.
V oblasti
dopravy
je
rozpočtovaných 20 mil. Eur pre vykrytie preukázaných
strát pre zmluvných dopravcov SAD a 8 mil. pre SC TSK,
z toho 700 tis. Eur na opravy ciest II. a III. triedy pre
vysporiadanie neuhradených záväzkov z roku 2013. Z titulu
čerpania úveru v minulých rokoch má dnes TSK obmedzené
možnosti investovania. Návrh rozpočtu neobsahuje použitie
zdrojov organizácii v zriaď. pôsobnosti TSK (OvZP TSK),
ktoré budú premietnuté do rozpočtu podľa ich výsledkov za
rok 2013.
Súčasťou návrhu rozpočtu je aj programový rozpočet TSK.
Návrh rozpočtu bol prerokovaný v komisiách pri Z TSK,
a všetky
prijali
odporúčacie
stanovisko
rozpočet
schváliť. Je zverejnený na webovej stránke a na úradnej
tabuli TSK. Dodnes neboli predložené žiadne návrhy na
jeho zmenu.
p. predseda: - vyjadril sa k zákonu roka, ktorým je
rozpočet TSK. V roku 2013 bol TSK v rozpočt. provizóriu,
aj prvé 3 mesiace 2014 a mohla sa čerpať 1/12 každý
mesiac. Zostala nám prázdna špajza a veľa nekrytých
záväzkov - 2,8 mil. eur v nových zmluvách a dodatkoch
a neuhradené záväzky 1,3 mil. eur, z čoho sme vychádzali
pri zostavovaní rozpočtu TSK na r. 2014-2016. Rozpočet je
zodpovedný, neberieme žiadne nové úvery. Príjmy z predaja
kap. aktív na r. 2014 sme zreálnili. Rozpočet je
položkovitý v porovnaní s návrhom na rok 2013, ktorý
nebol schválený a nebol tak položkovitý. Teraz má viac
ako 3,5 strany, predošlý mal asi 8 riadkov, čím sme ho
stransparentnili.
Je
naozaj
úsporný,
vzhľadom
k možnostiam, je tu veľa nekrytých záväzkov. V kapitole
Úradu TSK sa plánuje o viac ako 1 mil. Eur kap. výdavkov
menej.
Na Úrade TSK navrhujeme zníženie nákladov na propagáciu
a informač. technológie. Od 1.2. si na úrade upratujeme
sami, čo vychádza lacnejšie. Svojím prínosom ste prispeli
aj vy poslanci, schválením nižších odmien v januári,
v sume viac ako 66 tis. Eur. Niektoré personálne zmeny
sme už urobili, v priebehu roka budú ďalšie, ktoré by
mali priniesť úsporu fin. prostriedkov v budúcom roku.
Všetkým zamestnancom úradu sme zvýšili mzdy o 16 eur +
15% podľa kolektívnej zmluvy (KZ), aj v zariadeniach soc.
služieb, okrem škôl.
Stredné školstvo - v rozpočte nie je veľa kap. výdavkov,
treba školy zefektívniť, zoptimalizovať sieť v kraji. Je
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rád, že návštev škôl v januári sa zúčastňovali aj
poslanci
jednotlivých
okresov,
získané
prostriedky
z predaja prebytočného majetku škôl pôjdu späť do
školstva.
Z 25 soc. zariadení ešte nenavštívil 6, od 1.1. nemáme
zariadenie v Hornej Maríkovej, ktoré prevzala obec,
úhrady od klientov zostávajú na úrovni roka 2013.
Zdravotníctvo – ako v jedinom sektore navyšujeme kap.
výdavky oproti roku 2013 v každej nemocnici, najviac
v Bojniciach a Pov. Bystrici, aj v Myjave. Dostali ste aj
do e-mailov - v Bojniciach sa minulý rok sa uskutočnilo
výberové konanie na nákup digitál. röntgenov a bola
podpísaná aj zmluva, ktorá nebola finančne krytá, preto
je problém ako záväzok nemocnice voči dodávateľovi
vysporiadať, zanalyzujeme priebeh VO a dali sme príkaz,
aby ďalšie plnenia boli pozastavené. Do Pov. Bystrice
dávame fin. prostriedky, ktoré schválila vláda na
vybavenie urgent. príjmu, nakoľko TSK má len jediný urg.
príjem v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Doprava – najväčší problém nám robili výdavky SAD Trenčín
a Prievidza, nakoľko minulý rok boli podpísané dodatky ku
zmluvám a trojstranná zmluva o spolupráci. Oprávnený zisk
sa zvýšil z 3 na 5,5 % (cez 800 tis. Eur) a predĺžila sa
platnosť zmluvy do roku 2019 u oboch SAD do r. 2023.
Finančná komisia mi odporučila urobiť finančnú a právnu
analýzu
oboch
dodatkov,
k zrušeniu
a možnosti
inej
dohody, o čom bude informovať zastupiteľstvo. Robilo to
značný problém pri príprave rozpočtu na rok 2014.
K cestám - 754 tis. Eur je nezaplatená faktúra na cesty,
ktorú musíme zaplatiť. Cestná daň - budeme bojovať za
zmenu zákona, aby sa táto nevyberala v kraji, kde je
dopravca registrovaný, ale podľa počtu km spravovaných
v kraji. Uviedol prehľad:
BSK spravuje 500 km ciest II. a III. triedy a vyberie na
dani 33 mil. eur, TSK spravuje 1500 km ciest II. a III.
triedy a vyberie 13 mil. eur. Pripravuje sa nový zákon,
ktorý to má riešiť.
Za prvé mesiace sa príjmová stránka rozpočtu nevyvíja
dobre, čo je isté riziko. Vo výdavkovej časti sú riziká
v nedokončených projektoch z eurofondov, sú tam nadpráce.
Súčasťou uznesenia je aj návrh rozpočtových opatrení pre
predsedu TSK, sú to veľké kompetencie, zabezpečili sme to
informovaním zastupiteľstva aj občanov TSK, a tieto budú
uverejnené na webovej stránke, s odôvodnením, výškou
opatrenia
a miestom
presunu.
Požiadal
o schválenie
predloženého návrhu.
Mgr. Kaščáková: – k rozpočtu má veľa otázok, je viac
položkovitý, ale veľa položiek nie je vysvetlených, napr.
prečo došlo k 14% zvýšeniu výdavkov na SAD Trenčín, SAD
Prievidza, tovary a služby. Nie je to na podpoložky,
zaujímalo
by
ju,
ako
položky
vznikli.
Predloží
interpeláciu. Za dôležité považuje dva problémy:
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položkovitosť – nie je dobre, že sa rozpočet stále robí
dvojmo – klasický a programový. Je to neprehľadné, TSK by
mal mať iba programový v členení na podpoložky, mesto
Trenčín taký robí a NKÚ k nemu nemal námietky, robí ho aj
Bratislavský SK. Nedošlo k dostatočnému sprehľadneniu
rozpočtu TSK, nebezpečnejšia je časť B) uznesenia –
kompetencie predsedu. V návrhu uznesenia sú kompetencie
úplne neobmedzené, poslanci vám odovzdávajú celú moc. Ako
poslanci máme schvaľovať a rozhodovať o rozpočte, a tieto
kompetencie nám to neumožňujú a o zmenách sa budeme
dozvedať ex poz. Zdá sa nepodstatné, ak schválime dnes
rozpočet
a zajtra
môžete
položky
presúvať
úplne
neobmedzene.
V meste
TN
sú
primátorove
kompetencie
oklieštené na nulu, na TSK sa schvaľujú neobmedzené
kompetencie, sú to dva extrémy, mal by tam byť kompromis.
Takto
nastavená
filozofia
je
zlá,
je
to
právo
zastupiteľstva nastaviť kompetencie, ktorých sa zbavujeme
v úplný prospech p. predsedu, a potom sa pýta načo sme
tu. Podporí každý dobrý návrh, ale tento nie.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: – nadviazal na p. poslankyňu,
vychádzame
z premisy,
že
zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočet, vyjadruje sa k jeho zmenám, nie je to správne,
ak zastupiteľstvo udelí kompetencie, zastupiteľstvo sa má
aj spätne vyjadriť ku zmenám. Nič nám nebráni, ak by bola
zabezpečená informovanosť na webovej stránke, aby sa
všetky
rozpočtové
opatrenia
p.
predsedu
potom
na
zastupiteľstve schválili. Druhý podnet – máme napätý
rozpočet, úverovú zaťaženosť, ktorá je kritická, splácajú
sa len úroky z úverov. Na akú hranicu a kedy by sme sa
mali dostať v úverovej zaťaženosti, aby sa rozpočet dal
považovať za ozdravený.
Mgr. Michalec: - poďakoval p. Trstenskému za výtku voči p.
Kubičárovi. Nepatrí sa robiť iróniu, aj keď sa tým
pochopilo o čo išlo. Na hlasovacej tabuli to je jedna
farba, k rozpočtu. Rozpočet treba schváliť. V referáte
predsedu TSK očakával isté východiská aj výhľadovo na
roky 2014-2016, po ktorých bude nasledovať posledný rok
funkčného obdobia. Ako prvú informáciu očakával, či bude
VÚC Trenčín aj po roku 2017, lebo predseda vlády oznámil,
že TSK bude medzi tými, ktoré zaniknú a zostanú 3, ktoré
preferuje. Požiadal, aby to p. predseda doplnil. V tomto
ohľade je rozpočet na roky 2015-2016 taký ako predošlé,
tam sa niekto mal rozpísať. Malo by sa hovoriť o tom,
načo potrebuje TSK pol milióna na propagáciu, ak má
zaniknúť, čo budeme tlačiť. P. Kaščáková sa orientuje, vo
vete ...že sa ideme vzdať kompetencií, aby používala
singulár.
Náklady
na
propagáciu
TSK
s nejasnou
budúcnosťou
predstavujú aj v tomto roku takmer 500 tis. Eur a v roku
2015 a 2016 sa počíta s navyšovaním až do 600 tis. Eur.
Načo sú nám zmluvy s televíziami, ktoré sa netýkajú
všetkých miest, ktoré televíziu majú, Púchovská TV nikdy
nebola financovaná TSK. P. Panáček už roky neumožnil jej
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spustenie pod zámienkou rekonštrukcie, hoci starostovia
z celej doliny sa toho dožadujú. V materiáloch vypadla aj
TV Považie. Ako je možné, že minúta reportáže má
hodnotu 60-100 Eur.
Vo
svojom
prvom
pozmeňujúcom
návrhu
navrhol
zmenu
v Programe č. 2 Marketing 498 tis. Eur na propagáciu
a marketing
presunúť
do
Rezervného
fondu,
až
budeme vedieť či TSK bude alebo nie, za čo platíme
peniaze a či sú účtované ceny v poriadku.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Pri uznesení k rozpočtu navrhol vypustiť v texte I. „–
2016“ a v ďalšom odstavci „a 2016“, aby sa schvaľoval
rozpočet len na rok 2014.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Čakal viac aj v referencii o doprave, keď ako kandidát p.
Baška povedal, že v jeho práci ako župana budú tri
priority
–
podpora
stredoškolského
vzdelávania,
zdravotníctvo a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry či
dostupnosti. V rozpočte nie je ani euro na súvislé opravy
ciest. Keďže neboli schválené projekty na rekonštrukciu
cesty Skýcov a cesty do Starej Turej. V komentári sa
nenachádza nič viac ako minule, nevieme či bola schválená
z eurofondov rekonštrukcia cesty z Nitr. Pravna. Rád by
dostal informáciu, kedy budú eurofondy, ktoré boli
sľubované. Vo volebných príspevkoch p. Baška stále
podporoval výstavbu cesty R2, ale ani raz sa nevyjadril
k R6. Rozdiel medzi R2 a R6 je v tom, že v r. 2005 bola
podpísaná medzinárodná zmluva medzi SR a ČR o jej
zrealizovaní, česká strana už ju stavia. Prečo je R6
dôležitá – v Žiline je Kia a na moravskej strane je
Hyundai, ktoré majú jedného vlastníka, a nové segmenty
budú vznikať na tejto trase. Vláda, ktorej bol p.
predseda členom od r. 2006-2010 nehovorila o tom.
Rozpočet nevysvetľuje, kedy sa majú tieto významné
investičné projekty robiť. R6, Skýcov, Stará Turá, iba
rečí fúra...
Prebehlo zasadanie vlády v TTSK, kde vláda vyčlenila 1,4
mil. Eur na opravy ciest, prečo nevyčlenila aj pre TSK,
kde výjazdové zasadnutie mala. Nepáči sa mu, ak tí čo
nastupujú do funkcií, ohovárajú tých pred nimi. Väčšina
z vás ste tu boli v minulom období, ale otierať sa o p.
Sedláčka sa nepatrí. V bode 5. sme schválili návrh
na zmenu uznesenia č. 136/2010, že úver, ktorý sa
nestihol vyčerpať, sa bude môcť čerpať ďalej. Je úbohé
hovoriť, že sa neberú žiadne úvery, keď sa budú čerpať
úvery, ktoré vzal p. Sedláček. Mali ste navrhnúť, že tie
peniaze vrátime. P. Baška povedal, že provizórium bolo
najmä z dôvodu, že rozpočet bol neprehľadný. P. Panáček
radšej odišiel, predsedovi sa chceli zobrať kompetencie
pri úprave rozpočtu do výšky 50 tis. Eur. P. Panáček bral
za
to
plat
a vo
4.
volebnom
roku
sa
teatrálne
odstupovalo, lebo sa nedohodli na rozpočte a predseda
nesúhlasil s tým, aby sa mu vzali kompetencie upravovať
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rozpočet asi 50 tis. Eur. Je normálne, že v každom meste
a obci majú primátori obmedzenia a rozpočty môžu meniť do
určitej výšky, a poslanci rozhodujú o úprave. Stane sa to
čo bolo kritizované za p. Sedláčka, že nepodpísal
schválené rozpočty. Ak p. Baška upraví rozpočet nevhodne,
tak uznesenie nepodpíše. Takto sa správajú diktátori.
Prestáva si myslieť, že p. Kubičár to povedal zle. Žiadny
starosta
a primátor
nikdy
nepožadoval,
aby
mal
neobmedzenú úpravu rozpočtu. P. Baška by túto právomoc
nemal dostať, pamätá si ho ako ministra obrany, keď sa
kupovali počítače za 850 tis. Eur, nie za 250. Na
tlačovej konferencii k tomu povedal len „mrzí ma to“.
Nesmieme sa uchýliť k takým krokom, aby mal funkcionár
absolútnu právomoc, bez poslancov, treba určiť reálne
obmedzenia. Lebo to je zákon nie roka, ale celého
obdobia. Je rád, že môže vystúpiť bez obáv a povedať čo
si
myslí.
Toto
zastupiteľstvo
nie
je
nastavené
diskutovať, ale cez zdržanie sa vyhýbať sa polemikám.
Navrhol
pozmeňujúci
návrh
č.
3
k návrhu
uznesenia
k rozpočtu TSK – vypustiť časť. II. a III..
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Zároveň sa s prosbou obrátil na starostov a primátorov:
p. Hajšovú, Máčekovú, Cíbika, Marušinca, Abramovičovú,
Bublavého,
Hejbalovú
i p.
Trstenského,
Božika,
Randziakovú, Janasa, Cipova, Macháčkovú, Mjartana, Táma,
Kubičára, Panáčka, Bereca, Ondračku a Škultétyho, aby
hlasovaním ZA podporili vypustenie časti II. a III. pri
opatreniach
k rozpočtu,
lebo
nikto
z nás
takúto
kompetenciu nemá a hanbil by sa o ňu požiadať.
Ing. Trstenský: – nebol by rád, ak by sa zasadnutia mali
viesť
takýmto
konfrontačným
spôsobom,
p.
Michalec
klamal, p. Dr. Sedláček mal neobmedzené rozpočtové
opatrenia, ktoré aj využíval. V r. 2005 a 2009 si bol
poslanec
TSK
a vtedy
mal
p.
Sedláček
neobmedzené
rozpočtové opatrenia a vtedy si nevystúpil ani raz, aby
si ich nejako obmedzil. P. Sedláček nemal do 50.000,-, to
som navrhol ja v roku 2010, ale návrh neprešiel. Vtedy
som nezneužíval toto auditórium, aby som si vybíjal
osobné veci. Kde bol p. Michalec, keď v roku 2006
rozhodol
p.
Sedláček
o nadstavbe
tohto
úradu
o 3
poschodia. Zneužívaš ľudí, ktorí tu neboli. Váži si
Púchov ako ho p. Michalec vybudoval, tak by sa mali
rozvíjať naše mestá, ale nedosiahneme to takýmito
osočovaniami. Netýkalo sa to rozpočtu TSK. Urobí všetko
pre to, aby sa táto pôda nezneužívala na politické a
osobné ataky. Rád bude diskutovať aj s p. Kubičárom.
Z úverov sa v Novom Meste urobilo veľmi málo. Po 4 rokoch
sa postavil Domov dôchodcov, po zrušení DD v Beckove,
pripomenul by investície do gymnázia Púchov.
PaedDr. Gaman: - v zmysle čl. 9 dal návrh na ukončenie
diskusie, o návrhu sa hlasuje bez diskusie.
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Na základe výsledku hlasovania č. 15: ZA-7, PROTI-15,
ZDRžALI SA-21, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne n e s ch v á l i l o
predložený poslanecký
návrh PaedDr. Gamana.
p. predseda: - p. poslanec Michalec, už roky sme zvyknutí
na vaše vystúpenia, emócie treba krotiť, jediný kto tu
politikárči ste boli vy, ide volebná kampaň, ja nemám
záujem kandidovať za primátora mesta Púchov. Vo viacerých
veciach ste zavádzali. Či TSK zostane po roku 2017 alebo
zanikne, aj tak si musí vykonávať svoje kompetencie zo
zákona, aby fungovalo školstvo, cesty, doprava, sociálne
veci, ...
Propagácia – tam sú veci z minulého roka zazmluvnené,
televízie nepropagujú len TSK, ale naše stredné školy,
organizácie v ZP, bola tu zmluva na televíziu vo výške 360
tis. Eur, sme názoru, že zmluva neplatí.
Treba si naštudovať – ak schvaľujete v meste rozpočet
na rok, porušujete zákon, ktorý hovorí, že rozpočet sa
schvaľuje na rok + 2 výhľadovo. Vašim návrhom uznesenia
nútite poslancov, aby sa porušoval zákon.
Doprava – projekty ciest Skýcov a Nové Mesto–Stará Turá
neboli schválené minulý rok, keď som nebol predsedom TSK.
Prečo nie je verejné obstarávanie (VO) na Nitr. Pravno lebo musíme to celé zanalyzovať, aby sa do budúceho roka
cesta zrealizovala. Je to jediný projekt ciest z eurofondov, ktorý bol schválený minulý rok pre TSK.
Skúste ma ohodnotiť v roku 2017, nie teraz za tri mesiace,
mojou úlohou bolo oboznámiť sa so stavom stredných škôl,
Správy ciest TSK, sociálnych zariadení a hlavne za prvých
100 dní to bola príprava rozpočtu TSK.
K výstavbe cesty R6 mám informácie o jej stave, aj
prípravu R6 budeme organizovať z TSK, s mestami, obcami,
úradmi štát. správy, aby to prebiehalo rýchlejšie.
Predsedovia vlád SR a ČR budú podporovať výstavbu cesty
R6, Trnava dostala na cesty 1,4 mil. eur, Trenčiansky
kraj na rokovaní v Handlovej dostal 2,3 mil. eur, najviac
šlo do školstva, zdravot. zariadení, veľa miest a obcí
dostalo
prostriedky,
najviac
išlo
do
školskej
infraštruktúry.
Nenavyšujeme úverové zaťaženie, dané fin. prostriedky
v projektoch ako kofinancovanie, ak sa vrátia, môžeme ich
použiť na kofinancovanie ďalších projektov z EÚ.
Nie som váš nepriateľ, ani p. Panáček, ani on nekandiduje
na primátora mesta Púchov, bolo by dobre, aby sme našli
spoločnú reč aj pri rozvoji okresu Púchov.
Mgr. Michalec: - teší ma, že nekandidujete na primátora
obaja, ale možno by bolo dobre keby ste to skúsili
a prešli od slov k činom. Istí ľudia bránili projektom z
Púchova. Hlasoval za dostavanie tejto budovy, či mal
hlasovať za zasypanie jamy a zbúranie časti stavby?
Úvery sú na to, aby sa využívali, došlo k nepochopeniu zo
strany p. predsedu.
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PhDr. Škultéty: - prvá poznámka sa týka právomocí
a rozpočtových opatrení, aby do budúcna, v I. polroku
prišiel návrh zo strany p. predsedu, aby zastupiteľstvo
určilo limity, ktorými by ste narábali. Ocenil rozpočet
ako zrozumiteľný, k rozpočtu 2015 bude viac kritickejší.
Nedáva žiadne návrhy k rozpočtu, dve položky by sme vedeli
do budúcna riešiť – 1. 1. 3. zastúpenie TSK v Bruseli,
činnosti ktoré vykonáva nemusíme platiť, k médiám –
schvaľuje ukončenie zmluvy Trenč. televízii, je to
priestor, aby sa prostriedky rozdelili na kultúrne
a spoloč. podujatia v kraji. Nenašli sa fin. prostriedky
na podporu MAS 25 tis. Eur, šanca je len tento rok,
presunom by mohli byť použité jednorazovo. MAS dotiahli
peniaze do kraja. Ocenil prácu na rozpočte, na komisii sa
pýtal na veľtrhy, budúci rok by sa mohlo upustiť od
týchto vecí a financie využiť efektívnejšie.
p. predseda: - k zastúpeniu TSK v Bruseli, sú tam nájmy,
zamýšľame sa nad tým, či tam mať zastúpenie, na ďalšom
zasadnutí dáme informáciu a k akému dátumu sa to dá
zrušiť,
- k MAS – p. Ondračka je koordinátorom MAS na Slovensku,
v máji budeme mať VZN k MAS, možno urobíme aj zmenu
rozpočtu na zastupiteľstve, ak nájdeme zdroje.
Veľtrhy – podpora cest. ruchu sa dá robiť efektívnejšie,
zadal som úlohu, ako by sme to vedeli riešiť.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – zapojil sa do diskusie,
rozpočet je pripravený kvalifikovane, poďakoval zaň, s p.
Trstenským sme tu najdlhšie a veľa si pamätáme. Ocenil,
že p. predseda okrem prípravy rozpočtu mal záujem
oboznámiť sa aj s okresmi na Hornej Nitre. Nedokáže
tvrdiť, že 8 rokov bolo premárnených, boli rekonštruované
najhoršie úseky ciest – Veľké Uherce, Malé Bielice,
a musel by negovať aj iné úseky ciest. Dnes ukazoval p.
Dvončovi túto budovu a poschodia. V roku 2005 som
inicioval prijatie uznesenia o zastavení výstavby nového
úradu, vtedy bola snaha, že zaniknú krajské úrady štátnej
správy, vtedy ho podporili p. Sedláček aj p. Trstenský.
Keď po voľbách nastúpil p. Sedláček skonštatoval, že
predchodca podpísal zmluvu a ak sa stavba nezačne,
dodávateľovi treba zaplatiť zmluvnú pokutu 30 mil. Sk.
Každá doba niečo prináša, treba sa aj povzniesť, snahou
TSK je pripraviť vyvážený rozpočet, vysporiadať sa
s úvermi, získať peniaze z EÚ, eliminovať prostriedky na
propagáciu. Nie je správne prezentovať materiály takýmto
spôsobom, a navrhol do budúcna, ak sa bude prerokovávať
rozpočet, aby sme sa vopred stretli na workshope a prešli
si priority okresov.
Páči sa mu návrh p. Bielika, či by nebolo možné, aby na
nadchádzajúcom
zastupiteľstve
bola
predložená
informatívna správa o rozpočtových opatreniach a poslanci
sa k nej hlasovaním vyjadrili, kým nepríde p. predseda
s návrhom
ako
optimalizovať
rozpočtové
opatrenia,
aby počas rokovania mohol predložiť v súlade s väčšinou
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poslaneckého
zboru
číselné
vyjadrenie
rozpočtových
opatrení.
Ing. Trstenský: – vysvetlil ako sa staval tento úrad.
Najprv bola zmluva na 6 poschodí, potom za éry p.
Sedláčka sa navýšila o ďalšie 3, ktoré nevieme poriadne
využiť a hrozí na ne 500 tis. Eur pokuta ÚVO, nakoľko
postup predchodcu nebol ako mal byť. Bolo to navyše 5
mil. Eur.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – nespochybnil slová p.
Trstenského, vysvetlil len ako to je, keď jeden po druhom
preberá funkciu. Mohli sme zostať v tých priestoroch, kde
sme boli.
PhDr. Škultéty: – nezdá sa byť dobré k rozpočt. pravidlám
tieto ex post schvaľovať v zastupiteľstve, čo už p.
predseda zákonne urobil, nech len informuje čo urobil,
nie schvaľovať čo bolo urobené. Bol by v zlej situácii,
keby sme to neschválili, ak to zákonne urobil.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - tak to beží v praxi, tiež má
rozpočt. opatrenia a spätne ich zastupiteľstvo berie na
vedomie. Ak nie, vyjadrujú nesúhlas, ktorý nemá právny
rámec.
Čiže
informovať
zastupiteľstvo
o rozpočtovom
opatrení, ktoré my vezmeme na vedomie hlasovaním.
Mgr. Michalec: - súhlasí s p. Škultétym, navrhol jediné
opatrenie, že akékoľvek úpravy rozpočtu nad určitú
hranicu sa budú prerokovávať v zastupiteľstve, brať na
vedomie je zbytočné.
Mgr.
Smatana:
–
k problému
prijatia
neobmedzených
právomocí p. predsedu robiť rozpočtové opatrenia sa chce
pridať k p. Kaščákovej a p. Michalcovi. Ak by tieto body
prešli, celý rozpočet sa stane informatívny a môže sa
modifikovať podľa osobného rozhodnutia. Pri takomto počte
hlasov tento návrh prejde a hlavnou metódou ostatných
poslancov bude len psychologický vplyv na župana.
Požiadal o vytvorenie čiastky v rozpočte na vytvorenie
stratégie cyklodopravy a cykloturistiky v kraji. Aj vo
vašom volebnom programe je v bode 4.5.2. využiť finančné
možnosti, ktoré nám v novom programovacom období 20142020 poskytne EÚ. Aby sme mohli čerpať prostriedky
eurofondov, napr. na vyznačenie Vážskej cyklotrasy, je
nevyhnutné
mať
stratégiu
rozvoja
cyklodopravy
a cykloturistiky v kraji. Ak to neurobíte na začiatku
volebného obdobia, neskôr to nebude možné, lebo celý
proces trvá dlho. Bolo by dobré stratégiu mať čím skôr,
a ak
nie
je
v rozpočte
takáto
položka,
vaše
právomoci vám to čoskoro umožnia. Takú stratégiu už má
Košický a Žilinský SK. Túto otázku položí aj po roku
a bude sa pýtať ako čerpáme eurofondy v tejto výraznej
položke vašej volebnej kampane.
p. predseda: môj záujem je urobiť Vážsku cyklotrasu
naprieč
celým
Trenč.
krajom,
je
tam
treba
veľa
vysporiadavať, čo bude úlohou TSK požiadať cez eurofondy
o Vážsku cyklotrasu, a cez MAS, združenia či mikroregióny
robiť ďalšie cyklotrasy a stezky. Ako každý kraj máme na
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úrade koordinátora pre cyklotrasy a cyklo- dopravu. Pred
dvomi týždňami tu bolo stretnutie, kde sa hovorilo
o vytvorení cyklotrás v TSK, Žilinský kraj je v tom
ďaleko, má zmluvu aj s Klubom slov. turistov, kde sa
značia aj turistické trasy, máme čo dobiehať.
PaedDr. Kubičár: - pridal sa k p. Smatanovi, nie je
problém s prijatím rozpočtu, ale či máte mať plné
kompetencie pri úprave rozpočtu. Nemohli by ste sa štyria
za predsedníckym stolom dohodnúť na istej čiastke, ktorá
by vás limitovala pri úpravách?
Ing. Takáč: - na pôde TSK bol nedávno cykloseminár, kde
boli zástupcovia miest kraja aj z iných krajov, kde sa
zhodnotilo čo sa doteraz v tejto oblasti urobilo. Náš
kraj bol prvý v označovaní cyklotrás, teraz sme medzi
poslednými, bude to jedna z priorít TSK.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – vrátil sa k rozpočtu, po
roku
provizória
sa
podarilo
spraviť
transparentný
rozpočet, ktorý doteraz tak nebol predložený. V minulosti
bol netransparentný a nikto nám nebol ochotný povedať, čo
sa za položkami skrýva. Je to zásadný posun dopredu. Je
mu smutno z dnešného priebehu, pretože zasadnutie TSK by
sa malo niesť v dôstojnej atmosfére a poslanci majú
pracovať hlavne v komisiách a kluboch. V minulom období
sem išli len vydiskutované veci, ktoré mali podporu
zastupiteľstva.
Aj súčasné vedenie TSK robí veľa pre to, aby to tak bolo,
všetky dnešné návrhy boli schválené všetkými komisiami
a prešli bez pripomienky na Rade predsedov komisií
a v poslaneckých
kluboch.
Požiadal,
aby
sa
vrátila
diskusia a dôstojnosť. Poďakoval za urgentný príjem pre
Pov. Bystricu, je dobre, že sa to dofinancuje.
Bc. Tám: – rozpočet je pripravený dobre, aj na roky 20142016 by sme mali rozpočet podporiť a schváliť.
Ing. Hajšová, PhD.: – vyjadrila sa za komisiu pre financie
a rozpočet.
Ako
p.
Janas
povedal,
k rozpočtu
sme
diskutovali dlhé hodiny, tvorba rozpočtu prebiehala
v rámci
rozpočt.
provizória,
aj
v stanovisku
hlav.
kontrolóra (HK) je uvedené ako sa zostavoval a čo musel
rešpektovať. Fin. komisia sa zhodla, že bol zostavený
podľa reálnych možností a je zodpovedný a komisia ho
odporúča schváliť.
Ing. Berec: - rozpočet je dostatočne otvorený, veci
z minulosti boli dostatočne prezentované, požiadavky na
TSK
boli
splnené.
Požiadal
využiť
komisie
na
prezentovanie,
aby
sme
nezdržovali
rokovanie
zastupiteľstva.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - po hlasovaní o rozpočte navrhol
prestávku.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: ZA-42,
NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
v z a l o
na
v e d o m i e
Stanovisko hlavného
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kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014 – 2016,
v prijatom U z n e s e n í číslo 15/2014 (viď bod 6.a)
Na základe výsledku hlasovania č. 17: ZA-3, PROTI-6,
ZDRžALI SA-34, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
1. pozmeňujúci
poslanecký
návrh
Mgr.
Michalca
na
zmenu
rozpočtu
v Programe II. Propagácia, marketing – 498 tis. eur
presunúť do Rezervného fondu.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: ZA-1, PROTI-16,
ZDRžALI SA-25, NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
2. pozmeňujúci
poslanecký návrh Mgr. Michalca na zmenu návrhu uznesenia:
v bode I. vypustiť v texte „– 2016“ a v ďalšom odstavci
„a 2016“, aby sa schvaľoval rozpočet len na rok 2014.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: ZA-4, PROTI-1,
ZDRžALI SA-38, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
3. pozmeňujúci
poslanecký návrh Mgr. Michalca na zmenu návrhu uznesenia:
– vypustiť časť. II. a III..
Na základe výsledku hlasovania č. 20: ZA-39, PROTI-1,
ZDRžALI SA-3, NEHLASOVAL-1, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne s ch v á l i l o Rozpočet TSK na roky 20142016, - u r č i l o Rozsah kompetencií predsedu TSK na
schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a zároveň v z a l o na
v e d o m i e Schvaľovanie zmien rozpočtu TSK predsedom
TSK v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
U z n e s e n í číslo 16/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - poďakoval všetkým, bez rozpočtu sa robí
zle, je viac položkový, všetky rozpočtové opatrenia budú
zverejnené na webovej stránke, ak uvidíte, že sú
zneužívané, môžete ma zaviazať a eliminovať ich. Ja ich
zneužívať nebudem. Požiadal o 10 min. prestávku.
Ing. Ondračka: – požiadal, ak by boli robené dáke
rozpočtové
opatrenia,
aby
to
poslanci
dostali
do
mailových schránok, a nemuseli to hľadať na stránke.
p. predseda: - zabezpečí p. riaditeľ úradu.

7. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riadením odb.školstva
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - predniesla návrhy na delegovanie zástupcov
TSK do rád škôl a škol. zariadení v ZP TSK. Rada školy sa
zriaďuje pri školách v súlade so zákonom 596/2003 a podľa
vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 o spôsobe ustanovovania orgánov
školskej samosprávy. Z 11 členov Rady strednej školy sú 4
zástupcovia zo strany zriaďovateľa a 1 zástupca organizácie.
Pri jazykovej škole sú členmi rady 6 zástupcovia zriaďovateľa.
V zmysle uvedeného zákona predložila návrh na odvolanie
zástupcov TSK z Rád škôl a škol. zariadení dňom 31.3.2014,
a návrh na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a škol.
zariadení dňom 1.4.2014, v predloženom rozsahu.
PaedDr. Kubičár: - spomenul meno pani Sofi Reno, ktorá je
vysokoškolská učiteľka vo Francúzsku, odkiaľ sa včera vrátil.
V piatok bol Deň učiteľov a ona rozprávala, aká je hrdá, že
bola zvolená do ich rady školy, hovorila o dôležitých
rokovaniach rady školy a bola na to hrdá. Moji členovia rady
na gymnáziu v Púchove sa pýtajú, kto sú naši členovia
školskej rady. Školská rada sa schádza min. 4x do roka, za 4
roky to bolo 16 rád, v roku 2013 sa za zriaďovateľa
nezúčastnil nikto, minulé roky sa jeden zúčastnil len raz,
dvaja 2x, jeden sa zúčastňoval do roku 2013 pravidelne.
Rada školy je dôstojný iniciatívny a poradný orgán. V 1996
sa zákonom definovalo zloženie, ktoré tvorí tento orgán,
postupne sa spolitizováva a je mocenským nástrojom. Požiadal,
aby
sa
pri
predložených
návrhoch
Radám
škôl
vrátila
dôstojnosť, aby presadzovali verejné záujmy žiakov, rodičov a
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, plnili funkciu
verejnej kontroly.
Mgr.
Michalec:
p.
Kubičár
niektoré
veci
taktne
nepomenováva. Tým poslancom, ktorý nechodil na zasadnutia na
gymnáziu bol p. Panáček a p. Pagáč. Tento rok sme k tomu
pristúpili inak, oslovili sme rady školy na 3 stred. školách
v Púchove, aby sami navrhli kandidátov, s ktorými majú
skúsenosti a my predložíme pozmeňujúce návrhy. Predložil 9
pozmeňujúcich návrhov:
1. ku zmene čl. II. bod 31. zloženie školskej rady
nasledovne: Ing. Milan Panáček, Mgr. Marián Michalec,
prof.
Ing.
Darina
Ondrušová,
PhD.,
PaedDr.
Alena
Strýčková do Rady školy pri Gymnáziu 1. mája 905, 020 15
Púchov.
PaedDr. Alena Strýčková je riaditeľkou CVČ Včielka
v Púchove. Písomný materiál je prílohou zápisnice.
2. navrhol, aby členom Rady školy pri Gymnáziu Púchov boli:
Ing. Milan Panáček, Mgr. Marián Michalec, prof. Ing.
Darina Ondrušová, PhD. a Mgr. Iveta Smahová. Mgr. Iveta
Smahová pracuje v Centre pedag.-psycholog. poradenstva
a prevencie v Púchove a spolupracuje s gymnáziom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
3. navrhol zmenu v čl. II. bod 31.: Ing. Milana Panáčka, Mgr.
Mariána Michalca, prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD.
a Mgr. Petra Horváta, do Rady školy pri Gymnáziu 1. mája
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905, 020 15 Púchov. Mgr. Peter Horvát je bývalým
riaditeľom a učiteľom Gymnázia Púchov a aj v súčasnosti
sa zúčastňuje na práci školy. Písomný materiál je
prílohou zápisnice.
4. navrhol zmenu v čl. II. bod 31.: - Ing. Milana Panáčka,
Mgr. Mariána Michalca, prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD.
a PaedDr. Máriu Šnídlovú, do Rady školy pri Gymnáziu 1.
mája 905, 020 15 Púchov. PaedDr. Mária Šnídlová, bývalá
riaditeľka
pracuje
ako
metodička
v Metodicko-pedag.
centre v Bratislave-pracovisko Žilina. Písomný materiál
je prílohou zápisnice.
5. navrhol zmenu v čl. II. bod 31.: – navrhol Ing. Milana
Panáčka, Mgr. Mariána Michalca, prof. Ing. Darinu
Ondrušovú, PhD. a Ing. Miroslavu Jakubekovú, do Rady
školy pri Gymnáziu 1. mája 905, 020 15 Púchov. Ing.
Miroslava Jakubeková pracuje ako metodička v Metodickopedag. centre v Bratislave, pracovisko Trenčín. Písomný
materiál je prílohou zápisnice.
6. navrhol zmenu v čl. II. bod 31. takto: – navrhol Ing.
Milana Panáčka, Mgr. Mariána Michalca, prof. Ing. Darinu
Ondrušovú, PhD. a Mgr. Hedvigu Šulcovú, do Rady školy pri
Gymnáziu 1. mája 905, 020 15 Púchov. Mgr. Hedviga
Šulcová, ako bývalá pedagogička gymnázia pôsobí aj ako
poslankyňa MsZ Púchov a v tamojšej Komisii školstva.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
7. navrhol zmenu v čl. II. bod 31. takto: – navrhol Ing.
Milana Panáčka, Mgr. Mariána Michalca, prof. Ing. Darinu
Ondrušovú, PhD. a Mgr. Martinu Bolekovú, do Rady školy
pri Gymnáziu 1. mája 905, 020 15 Púchov. Pani Boleková
učí na gymnáziu 10 rokov, je predsedníčkou predmetovej
komisie slov. jazyka, ... Písomný materiál je prílohou
zápisnice.
8. navrhol zmenu v čl. II. bod 31. takto: – navrhol Ing.
Milana Panáčka, Mgr. Mariána Michalca, prof. Ing. Darinu
Ondrušovú, PhD. a RNDr. Slavomíra Flimmela, do Rady školy
pri Gymnáziu 1. mája 905, 020 15 Púchov. RNDr. Slavomír
Flimmel je učiteľom na gymnáziu, kde pracuje 27 rokov, do
r. 2006 bol predsedom Rady školy. Písomný materiál je
prílohou zápisnice.
9. navrhol zmenu v čl. II. bod 31. takto: – navrhol Ing.
Milana Panáčka, Mgr. Mariána Michalca, prof. Ing. Darinu
Ondrušovú, PhD. a Mgr. Katarínu Denešovú, do Rady školy
pri Gymnáziu 1. mája 905, 020 15 Púchov. Písomný materiál
je prílohou zápisnice.
Požiadal
p.
predsedu,
aby
dal
hlasovať
o návrhoch
v predloženom poradí. Každá osoba je odborne a profesne spätá
so školou, návrhy nevznikli spoza politického stola, ale sú
návrhmi Rady školy Gymnázia Púchov.
PaedDr. Porubcová: – o predošlom bode sme rokovali vyše 2
hodín, podstatných bolo 5 viet – limit pre predsedu,
zastúpenie v Bruseli, účasť na výstavách, prostriedky pre
médiá a cyklotrasy. Ak takto budeme rokovať naďalej, je to
cesta do pekla. V TSK je 43 stredných škôl, každá má 4
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zástupcov TSK a je nás tu 45. Spýtala sa, či toto môžeme
robiť všetci, alebo len niektorí. Je tu už tretie volebné
obdobie a nestačí sa čudovať. Voľby sa skončili a výsledkom
hlasov je tu nový predseda, nemožno hovoriť ani o mocenskom
zastúpení v radách škôl. Začína ľutovať, že sme neschválili
návrh p. Kubičára, aby p. poslanec Michalec mohol hovoriť len
keď sa nám to páči.
Ing. Panáček: – k neúčasti na Rade školy gymnázia vysvetlil,
že rokovania rady boli vždy v čase rokovaní NR SR.
Ing. Takáč: - požiadal hlasovať o všetkých návrhoch naraz.
p. predseda: - nemôžeme.
Ing. Bagin: - požiada hlasovať o celom návrhu uznesenia,
ako predseda K-školstva poďakoval p. Porubcovej, škoda, že p.
Kubičár nebol prítomný na komisii, nemuseli sme tu dnes
počúvať takéto vystúpenie. Škôl máme 45, nie 43. Odporúča
neprijať ani jeden z uvedených návrhov.
Mgr. Michalec: – takéto veci sa majú prejednávať na rade
školy, prirodzene sa zaujíma o mesto a školu, nedá si vziať
právo na vyjadrenie, návrh je mocenský, návrhy za okres
Púchov o tom svedčia, nabudúce nech to dajú na posúdenie
ľudom, ktorých sa to týka.
p. predseda: - stále politizujeme, povedzte, že sa vám tam
nepáči Ing. Viliam Karas a načo predkladať 9 návrhov.
Mgr. Smatana: - zúčastnil sa Komisie školstva, aj keď je tu
diskusia nepríjemná, poslanci Púchova nastavili zrkadlo, aj
my ostatní sme dostali návrhy do rady škôl bez konzultácie,
ide o to kto bude riaditeľom školy. Je prirodzené, že tu
dochádza k sporom, nebolo to vopred konzultované. Púchovský
návrh je o to korektnejší, že povedali čo sú ľudia zač.
V návrhu do komisií boli len mená so skratkami, nič viac. Cez
hlasovaciu väčšinu sa určujú riaditelia škôl.
Ing. Bagin: – p. Smatana má pravdu, možno v niektorých
okresoch to nebolo konzultované, v okrese Ilava bolo s každým
osobne, moji členovia rady sú všetci z ľavej strany, nemal
výhrady k členom rád, poslanci Púchova to mohli tiež, je to
nefér, aby jeden poslanec dal 9 návrhov na tú istú školu,
chápal by jeden, nie 9.
Ing. Trstenský: - poďakoval EÚ za letný čas, je predpoklad,
že sa dostaneme domov za svetla.
PaedDr. Porubcová: – nejde o možnosť diskutovať, ale miera,
ktorou vystupuje p. Michalec je nevhodná. Členov rady školy
si škola vyberá, toto sú nominanti zriaďovateľa.
Mgr. Michalec: - návrhy sú robené od politického stola, bez
konzultovania s ľuďmi na škole. V Púchove sa snažíme
pristupovať koho ľudia chcú, nie koho nechcú, koho rodičia
poznajú a dôverujú mu, kto tam má deti a niečo pre školu
spravil. P. Porubcová pochybuje, že tu ide o politiku.
V predminulom období sa v Púchove stalo, že istý poslanec
šiel pred voľbou riaditeľa školy za žiakom, ktorý bol v Rade
školy a vyhrážal sa mu štúdiom.
PaedDr. Kubičár: – do gymnaziálnej rady je navrhovaný
pravdepodobný opozičný kandidát na primátora mesta Púchov p.
Karas. Zo školskej rady sa vytvára bojisko, Sofi Reno chodí
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do Rady školy preto, aby školu posúvala, ale on tam urobí
bojisko. 4.3. v čase školskej komisie bol u prezidenta SR so
žiakmi,
lebo
vyhrali
medzinárodnú
súťaž,
za
čo
sa
ospravedlnil.
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.: – náladu treba
skľudniť, rada školy má byť nápomocná škole, nie vytvárať
bojisko. V Pov. Bystrici sedel s každým poslancom TSK, aj
s p. Smatanom, nie všetkým sa dá vyjsť v ústrety. Poslanci sú
tam kde chceli byť, niektoré odborné organizácie pri školách
požiadali o zástupcov, v Pov. Bystrici sme so všetkými
poslancami komunikovali.
Ing. Hajšová, PhD.: - nadviazala na slová p. Bagina a p.
Janasa, aj v Bánovciach sme obsadenie školských rád riešili
spoločne po dohode s poslancami a po dohode s riaditeľmi,
všetci sú tam kde chceli byť a môžu byť.
Ing. Trstenský: - s vašimi nomináciami v Púchove nemám nič
spoločné, ani v Novom Meste. P. Michalec hovoril o politike,
strana ktorej nie som členom zvíťazila v demokratických
voľbách a je z nej dnes predseda vlády aj parlamentu. Ide tu
o občanov TSK, dajme všetky svoje možnosti a schopnosti pre
napredovanie kraja.
Ing. Berec: - za okres TN sú len 3 poslanci za Smer a na
Radách škôl sme sa spoločne dohodli.
Mgr. Michalec: – vznikajú návrhy, nevieme kto ich stvoril, ak
tam má byť niekto kto tam nemá ani žiaka, ani tam
nevyštudoval, a nie je odborník v školstve, je to čistá
politika strany Smer.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.: – za lekárov sa spýtal, odkedy
platí rokovací poriadok.
p. predseda: – od zajtra. Ukončil diskusiu a požiadal
o hlasovanie k predloženým návrhom Mgr. Michalca.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: ZA-1, PROTI-8,
ZDRžALI SA-19, NEHLASOVALI-14, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 1.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: ZA-2, PROTI-10,
ZDRžALI SA-17, NEHLASOVALI-13, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 2.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: ZA-2, PROTI-6,
ZDRžALI SA-21, NEHLASOVALI-13, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 3.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: ZA-2, PROTI-5,
ZDRžALI SA-22, NEHLASOVALI-13, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 4.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: ZA-2, PROTI-6,
ZDRžALI SA-20, NEHLASOVALI-14, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
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v Trenčíne
n e s ch v á l i l o
Michalca č. 5.

poslanecký návrh Mgr.

Na základe výsledku hlasovania č. 26: ZA-2, PROTI-6,
ZDRžALI SA-20, NEHLASOVALI-14, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 6.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: ZA-2, PROTI-4,
ZDRžALI SA-22, NEHLASOVALI-14, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 7.
Na základe výsledku hlasovania č. 28: ZA-2, PROTI-5,
ZDRžALI SA-21, NEHLASOVALI-14, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 8.
Na základe výsledku hlasovania č. 29: ZA-2, PROTI-3,
ZDRžALI SA-23, NEHLASOVALI-14, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
n e s ch v á l i l o poslanecký návrh Mgr.
Michalca č. 9.
Mgr. Michalec: - diskusia nebola ukončená.
p. predseda: - pred hlasovaním bola ukončená, máme zvukový
záznam.
Na základe výsledku hlasovania č. 30: ZA-36, PROTI1, ZDRžALI SA-2, NEHLASOVALI-3, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne
o d v o l a l o zástupcov TSK v Radách škôl
k 31.3.2014, a zároveň
d e l e g o v a l o
nových
členov Rád škôl dňom 1.4.2014. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 17/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

8. Návrh „Optimalizácie siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja a optimalizácie siete študijných odborov a učebných
odborov.“
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riadením odb.školstva
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - predložila návrh optimalizácie siete škôl
a škol. zariadení v ZP TSK, študijných a učebných odborov.
Materiál
treba
chápať
ako
otvorený
dokument,
robí
optimalizačné kroky, navrhuje riešenia, bude treba v tom
pokračovať.
Budeme
radi
ak
prídu
aj
z vašej
strany
optimalizačné návrhy. Charakterizovala súčasný stav školstva,
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v pôsobnosti TSK je v súčasnosti 43 stredných škôl, 1
jazyková škola, jedna škola v prírode a KCVČ. Na školách je
20614 žiakov, čo je pokles o 1925 žiakov, s tým súvisí aj
pokles normatívnych príspevkov na rok 2014 o takmer 700 tis.
Eur. V niektorých okresoch nenavrhujeme opatrenia. Predniesla
návrhy
v okresoch,
kde
boli
navrhnuté
racionalizačné
opatrenia (Ilava), návrhy v ostatných okresoch sú zároveň
bodmi rokovania v bode 9. a)-f), ktoré vysvetlí. V okrese
Nové Mesto nad Váhom sa optimalizačné návrhy týkajú 3 škôl
a tieto sa viažu k bodu 9. d) a e).
Okres Pov. Bystrica – návrh sa viaže k bodu 9. b).
Okres Prievidza, Handlová – návrh sa viaže k bodu 9. a) a
Nováky – návrh je v bode 9. c).
V okrese Púchov navrhujeme optimalizáciu na SOŠ sklárskej
Ledn. Rovne, ktorá realizuje výcvik vo vlastnej sklárskej
huti, ktorá ma vysoké náklady a MŠ každoročne dofinancováva
prevádzku hute. Navrhujeme zmluvne realizovať praktický
výcvik priamo v podniku Rona a odstaviť prevádzku hute.
Okres Trenčín - optimalizáciu bude možné zrealizovať až po
doriešení zriaď. funkcie dvoch škôl – dopravnej akadémie
a SOŠ letecko-technickej, v ZP OÚ Trenčín, podali sme žiadosť
o presun ZP na TSK, následne predložíme návrhy optimalizácie.
Navrhujeme optimalizačné riešenie Školy v prírode Patrovec,
je poslednou ŠvP v pôsobnosti VÚC, predkladáme návrh na jej
vyradenie zo siete – viď bod 9.f).
Diskusia k bodu 8.:
Ing. Bagin: – zdôvodnil zmenu k bodu 8. a 9. v okrese Nové
Mesto nad Váhom v bode 9. e) a d). Na dnešnom rokovaní
prerokovávame
návrhy
na
zmeny
názvov
škôl
bez
zmeny
usporiadania priestorov, na Komisii školstva sme prijali
uznesenie k riešeniu priestorového usporiadania škôl v Novom
meste nad Váhom, ktoré bude riešené v spolupráci s Mestom
Nové Mesto nad Váhom. Požiadal chápať dokument ako otvorený.
Odporučil, že do budúcna tak podrobné odôvodnenie nie je
potrebné, materiál máme v knižnici.
Ing. Berec: - v Rone predpokladá zabezpečiť dlhodobejšie
vyučovanie, požiadal urobiť aj optimalizáciu majetku škôl,
poďakoval za vynikajúci materiál.
Mgr. Kaščáková: - k filozofii spracovania materiálu, dala si
námahu a prečítala ho, na konci každého okresu je návrhová
časť. Materiál pôsobí tak, že v návrhovej koncepčnej časti
nedáva zdôvodnenia, nevidíme koľko sa ušetrí týmto návrhom za
rok-dva, chýba informácia čo tým ušetríme, nevidí reálne
dopady, len informatívnu analytickú časť, ale nie akčný plán,
konkrétne kroky čo kedy, a kde sa 3,5 mil. Eur ušetrí.
p. predseda: - v analytickej časti vidíme ako si školy vedú,
prešli sme si školy a ako si vedú v normatívoch. Materiál už
mal byť dávno schválený, na októbrovom zastupiteľstve budeme
prerokovávať, ktorým školám koľko tried povolíme, čo musíme
v priebehu
polroka
pripraviť.
Rušia
sa
aj
duplicitné
a nevyužívané odbory. Bol by rád, aby v TN bol jeden
stredoškolský kampus.
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Ing. Trstenský: - materiál by mal byť koncepčný, nedá sa
robiť optimalizácia na 2 či 5 rokov, opatrenia budú mať
dlhodobý charakter. Nie vždy boli investície do škôl
efektívne využité. SR musí posilniť odborné školstvo, aj
z hľadiska odbor. vzdelávania musíme dať dôraz koľko kde
pôsobí firiem, akú potrebujú pracovnú silu, chcel by v N.
meste Centrum odborného vzdelávania, je tam škola ktorá pojme
asi 900 žiakov a má perspektívu. Kapacita v Novom Meste je
1800 ľudí, ale študuje asi 1001. Materiál považujeme za
koncepčný, musíme brať dôraz na situáciu v danom regióne,
hľadáme možnosti ako zlacnieť investičnú časť, ako znížiť
kapitalizačný dlh, riešiť aj person. záležitosti. Zdôraznil,
že to má byť koncepčný materiál.
Ing. Bagin: - situácia je napätá, 12 rokov to prežíval na
SPŠ v Dubnici nad Váhom. Zaujíma nás budúcnosť, musíme
podporiť odborné školstvo. Mal to šťastie byť 3 dni na
rokovaniach so zamestnávateľmi, požiadavka tam je. Prisľúbil
pomoc s materiálom na najbližšie obdobie, každé opatrenie
voči školám bude bolestivé.
PaedDr. Kubičár: - tiež ocenil tento materiál, za krátky čas
sa viac nedalo ani nebolo treba spraviť. Spojenie slov
školstvo a šetrenie ho desí, SR dáva najmenej na školstvo,
míňame koľko nám dá štátny rozpočet, kiež by sme dostali
viac, ušetriť sa nedá. Ocenil materiál ako celok.
Ing. Krátky: - materiál je dobrý, aby poslanecký zbor
dostával takéto materiály, ale nečakajme, aby nám úradníci
robili návrhy riešení, na to sú odborné komisie a my.
PaedDr. Porubcová: - hovoríme o intenzívnom, nie extenzívnom
šetrení. Ten istý objem peňazí pri menšom počte škôl, len
tadiaľ vedie cesta.
Na základe výsledku hlasovania č. 31: ZA-37, ZDRžALI SA2, NEHLASOVALI-2, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
s ch v á –
l i l o
materiál „Optimalizácia siete škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a optimalizácia
siete študijných a učebných odborov“, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 18/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete a zmeny v sieti
škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania
a pracovísk praktického vyučovania SR.
___
____
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-pover.riadením odb.školstva
a) Návrh na zmenu sídla Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského
15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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p. predseda: - bod 9. vyplýva z bodu 8., budeme hlasovať
o každom návrhu osobitne – a)-f).
Na základe výsledku hlasovania č. 32: ZA-38, ZDRžAL
SA-1,
NEHLASOVALI-2,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a s ch v á l i l o návrh na zmenu sídla Gymnázia Ivana
Bellu, Novomeského 15, Handlová, na sídlo Lipová 15, 972
51 Handlová, s účinnosťou od 01.09.2014. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 19/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9. b) Návrh na zmenu sídla Strednej zdravotníckej školy, Ul.
odborov 244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov
244/8, 017 01 Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku hlasovania č. 33: ZA-38, ZDRžAL
SA-1,
NEHLASOVALI-2,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a
s ch v á l i l o
návrh na zmenu sídla Strednej
zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Pov. Bystrica, na
sídlo Školská 230, 017 01 Pov. Bystrica, s účinnosťou od
01.09.2014. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 20/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9. c) Návrh na zmenu sídla Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky,
so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku hlasovania č. 34: ZA-37, ZDRžAL
SA-1,
NEHLASOVALI-3,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a s ch v á l i l o návrh na zmenu sídla Spojenej školy,
Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami, na sídlo
Rastislavova 332, 972 71 Nováky, s účinnosťou od 01.09.
2014. K uvedenému bolo prijaté

36
U z n e s e n i e číslo 21/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9. d) Návrh na zmenu názvu Strednej odbornej školy, Bzinská
11, Nové Mesto nad Váhom a jej súčastí.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku hlasovania č. 35: ZA-38, ZDRžAL
SA-1,
NEHLASOVALI-2,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a
s ch v á l i l o
- návrh na zmenu názvu školy SOŠ,
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom na názov SPŠ, Bzinská
11, Nové Mesto nad Váhom, s účinnosťou od 01. 09. 2014;
a zmenu názvu školského internátu na názov Školský
internát, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť
Strednej priemyselnej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad
Váhom, s účinnosťou od 01.09.2014. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 22/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9. e) Návrh na zmenu názvu školy Stredná odborná škola,
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a návrh na
vyradenie zo siete škôl, školských zariadení SR školy
s názvom Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové
Mesto nad Váhom a jej súčastí.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku hlasovania č. 36: ZA-37, ZDRžAL
SA-1,
NEHLASOVALI-3,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a
s ch v á l i l o
- návrh na zmenu názvu školy od
01.09. 2014 z názvu SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto
nad Váhom na názov SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská
2262/80, Nové Mesto nad Váhom,
- vyradenie zo siete škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
SR k 31.08.2014: - školy s názvom SOŠ, Jánošíkova 4, Nové
Mesto nad Váhom a zaradenie od 01.09. 2014 jej študijných
a učebných odborov a ich zameraní na právneho nástupcu
SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad
Váhom, - školského zariadenia s názvom Školská jedáleň,
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Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, ako súčasť SOŠ,
Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom;
- zaradenie do siete škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
SR: - školského zariadenia od 01.09.2014 s názvom Školská
jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, ako súčasť
SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad
Váhom. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 23/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9. f) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Škola
v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie
zo siete škôl, školských zariadení Slovenskej republiky.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku hlasovania č. 37: ZA-28, PROTI-1,
ZDRžAL SA-5, NEHLASOVALI-7, Zastupiteľstvo TSK so sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a
s ch v á l i l o
návrh na vyradenie školského
zariadenia s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec
249, Trenč. Jastrabie zo siete škôl, školských zariadení,
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania Slovenskej republiky k 31.12.2014. K uvedenému
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 24/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

10. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.___
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková - pover.riad.odb.školstva
1. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Jablonská 5, Myjava, so sídlom Jablonská 5,
907 01 Myjava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - predkladáme dodatky za všetkých 46
organizácií v ZP TSK v záujme maximálnych uspor pri
organizačných
zmenách.
V bode
zriaďovacej
listiny
Štatutárny orgán treba vypustiť bod, ktorý pojednáva
o org. štruktúre, náplň činnosti pracovísk a vzťahy medzi
nimi upravuje org. poriadok organizácie, ktorý vydáva
štatutárny orgán, po predchádzajúcom schválení Z TSK.
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Navrhujeme vypustiť tento bod a org. zmeny budú riešené
len so súhlasom predsedu TSK, okrem SOŠ Lipová 8,
Handlová, kde sa upravuje IČO - bod 31., bod 45. je
Jazyková
škola
TN,
kde
sa
dopĺňa
aj
vykonávanie
všetkých druhov skúšok do konca roku 2016.
Ing. Bagin: – predložené dodatky sú prínosom pre
riaditeľov, navrhol hlasovať o všetkých zmenách spoločne.
Mgr. Kaščáková: – pripája sa k návrhu, pochválila návrh,
rozväzuje ruky riaditeľom organizácií.
p. predseda: - o všetkých 46 návrhoch budeme hlasovať en
bloc.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35,
NEHLASOVALI-6,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a s c h v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok
č. 2 k zriaď. listine Gymnázia, Jablonská 5, Myjava.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 25/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad
Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad
Bebravou.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského
665/2, Bánovce nad Bebravou, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 26/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

3. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej
Gymnázia,
Komenského
2/1074,
Partizánske,
so
Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.

listine
sídlom
_

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
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na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2 k zriaď.
listine Gymnázia, Komenského 2/1074, Partizánske, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 27/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 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.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41,
Nové Mesto nad Váhom, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 28/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín,
so sídlom Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín.
__
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 5
k zriaďovacej listine Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája
170/2, Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 29/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej
16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01
Prievidza.
_

40
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k zriaďovacej
listine
Gymnázia
Vavrinca
Benedikta
Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza,, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 30/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom
Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v á –
l
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Gymnázia, Školská 234/8, Považská
Bystrica, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 31/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom Školská 2,
018 41 Dubnica nad Váhom.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v á l
i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3 k zriaďovacej
listine Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 32/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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9. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája
905, 020 15 Púchov.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k zriaďovacej listine Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 33/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom
Novomeského 15, 972 51 Handlová.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15,
Handlová, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 34/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35,
NEHLASOVALI-6,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a
s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok
č. 3 k zriaďovacej listine Športového gymnázia, Staničná
6, Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 35/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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12.

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,
so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35,
NEHLASOVALI-6,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo
a
s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok
č. 2 k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Jesenského
259/6, Považská Bystrica, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 36/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

13. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F.
Madvu 2, 971 29 Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v á l
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, F. Madvu 2,
Prievidza, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 37/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín,
so sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v á l
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie Milana Hodžu, M.
Rázusa 1, Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 38/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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15. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17, Ilava,
so sídlom Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova
330/17, Ilava, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 39/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, Dubnica
nad Váhom, so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica
nad Váhom.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Obrancov
mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 40/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

17. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov
1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul.
slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica, k čomu
bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 41/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom
Staničná 8, 911 05 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, Staničná
8, Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 42/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

19. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská
Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská
Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Ul.
odborov 244/8, Považská Bystrica, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 43/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

20. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín,
so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
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na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, J.
Braneckého 4, Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 44/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

21. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 1
k zriaďovacej listine Krajského centra voľného času, Pod
Sokolicami 14, Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 45/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

22. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava,
so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
6
k zriaďovacej listine SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 46/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

23. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine SOŠ, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 47/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

24. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta
76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76,
957 01 Bánovce nad Bebravou.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska
cesta 76, Bánovce nad Bebravou, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 48/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

25. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2,
Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49
Považská Bystrica.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
5
k zriaďovacej listine SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2,
Považská Bystrica, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 49/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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26. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.

_

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3
k zriaďovacej listine SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 50/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

27.

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine SOŠ, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad
Váhom, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 51/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

28. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad
Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto
nad Váhom, k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 52/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

29. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom,
so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad
Váhom, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 53/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

30. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá,
so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.

_

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3
k zriaďovacej listine SOŠ, Športová 675, Stará Turá,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 54/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

31. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v á-
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l
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
4
k zriaďovacej listine SOŠ, Lipová 8, Handlová, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 55/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

32. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou,
so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k zriaďovacej listine SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 56/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

33. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické
Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
5
k zriaďovacej listine SOŠ sklárskej, Súhradka 193, Lednické
Rovne, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 57/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

34. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské, so sídlom
Pruské 294, 018 52 Pruské.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k zriaďovacej listine SOŠ, Pruské 294, Pruské, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 58/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

35. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná
4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
4
k zriaďovacej listine SOŠ stavebnej Emila Belluša, Staničná
4, Trenčín,, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 59/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

36. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza,
so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.

listine
__

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
5
k zriaďovacej listine SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 60/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

37. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, Púchov,
so sídlom T. Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov.
_
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
4
k zriaďovacej listine SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 61/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

38. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad
Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
5
k zriaďovacej listine SOŠ, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad
Váhom, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 62/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

39. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská 14,
Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
5
k zriaďovacej listine SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14,
Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 63/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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40. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J.
Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka
1, 971 01 Prievidza.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 6
k zriaďovacej listine SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J.
Kalinčiaka 1, Prievidza, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 64/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

41. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája
1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov. _
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k zriaďovacej listine SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája
1264, Púchov, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 65/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

42. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P.
Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického
24, 912 50 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
5
k zriaďovacej listine SOŠ obchodu a služieb, Ul. P.
Jilemnického 24, Trenčín, k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 66/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

43. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými
zložkami
Stredná
odborná
škola,
Námestie
SNP
5,
Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5,
Partizánske,
Obchodná
akadémia,
Námestie
SNP
5,
Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske. _
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
4
k zriaďovacej listine Spojenej školy, Námestie SNP 5,
Partizánske
s org.
zložkami
SOŠ,
Námestie
SNP
5,
Partizánske, SPŠ, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná
akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 67/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

44. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami
Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium,
Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky. _
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
3
k zriaďovacej listine Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky
s org. zložkami SOŠ, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium,
Chemikov 8, Nováky, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 68/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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45. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine
Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1.
mája 2, 911 35 Trenčín.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
6
k zriaďovacej listine Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2,
Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 69/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

46. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Školy
v prírode
Patrovec,
Patrovec
249,
Trenčianske
Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske
Jastrabie.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 38: ZA35, NEHLASOVALI-6, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3
k zriaďovacej listine Školy v prírode Patrovec, Patrovec
249, Trenčianske Jastrabie, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 70/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
TSK. ____
____
Predkladala: PhDr. Elena Behrová – vedúca odboru soc. pomoci
1. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – JAVORNÍK, 018 13 Papradno
č. 12.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Behrová: vo všetkých 25 zriaďovacích listinách
vypúšťame čl. 4, bod 4 k org. štruktúre, kde bude mať
právomoc riaditeľ zariadenia navrhnúť podľa potreby zmenu
v org.
štruktúre,
ktorá
už
nebude
podliehať
zastupiteľstvu, ale bude ju schvaľovať predseda TSK.
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doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.: - k bodu 10. i k návrhu
hlasovania v bode 11. má vnútornú neistotu, či sa
v predošlom bode nemalo hlasovať o spôsobe hlasovania.
p. predseda: - ak bola všeobecná zhoda, nikto nenamietal,
môžeme hlasovať en bloc. Budeme hlasovať o všetkých 25
návrhoch en bloc.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37,
NEHLASOVALI-4,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014
Dodatok č. 3
k Zriaďovacej listine CSS – JAVORNÍK, 018
13 Papradno č. 12, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 71/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

2.

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce,
913 05 Adamovské Kochanovce 122.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37,
NEHLASOVALI-4,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Domov sociálnych
služieb
–
Adamovské
Kochanovce,
913
05
Adamovské
Kochanovce 122, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 72/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

3.

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov č.
671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – AVE, ul. Športovcov č.
671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 73/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

4.

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, ul.
Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – Bánovce nad Bebravou, ul.
Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou,, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 74/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

5.

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, 017 01 Považská
Bystrica, Zakvášov 1935/453.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – BYSTRIČAN, 017 01 Považská
Bystrica, Zakvášov 1935/453, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 75/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

6.

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13
Nitrianske Pravno.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne

57
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13
Nitrianske Pravno, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 76/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

7.

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Chmelinec, Hoštinská č.
1620, 020 01 Púchov.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – Chmelinec, Hoštinská č. 1620,
020 01 Púchov, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 77/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

8.

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 911 04
Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k Zriaďovacej listine CSS – DEMY, Biskupická 46, 911 04
Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 78/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9.

Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11,
971 01 Prievidza.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01
Prievidza, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 79/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Bzince pod
Javorinou č. 344, 916 11.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod
Javorinou č. 344, 916 11, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 80/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci, ul. Viničná č. 17,
971 01 Prievidza V, časť Veľká Lehôtka.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k Zriaďovacej listine HUMANITY – CSP, ul. Viničná č. 17,
971 01 Prievidza V, časť Veľká Lehôtka, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 81/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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12. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská č.
77, 907 01 Myjava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 5
k Zriaďovacej listine CSS – Jesienka, Staromyjavská č.
77, 907 01 Myjava, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 82/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

13. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08
Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS - Juh, Liptovská 10, 911 08
Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 83/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, ul. J. Smreka 486,
020 01 Púchov – Kolonka.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – KOLONKA, ul. J. Smreka 486,
020 01 Púchov – Kolonka, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 84/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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15. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne, Medňanská
80, 020 61 Lednické Rovne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – Lednické Rovne, Medňanská 80,
020 61 Lednické Rovne, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 85/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - LIPA, 913 04 Kostolná –
Záriečie č. 10.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37,
NEHLASOVALI-4,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine CSS - LIPA, 913 04
Kostolná – Záriečie č. 10, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 86/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

17. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, ul. Školská 806/3,
914 42 Horné Srnie.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS – LIPOVEC, ul. Školská 806/3,
914 42 Horné Srnie, k čomu bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 87/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 018 52 Pruské č. 399.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3
k Zriaďovacej listine CSS - LÚČ, 018 52 Pruské č. 399,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 88/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

19. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ, 918 21 Dolný Lieskov
č. 197.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 3
k Zriaďovacej listine CSS – NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov
č. 197, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 89/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

20. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca, 913 08 Nová
Bošáca 68.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
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k Zriaďovacej listine CSS – Nová Bošáca, 913 08 Nová
Bošáca 68, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 90/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

21. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 5
k Zriaďovacej listine CSS v Novom Meste nad Váhom, ul.
Bernolákova č. 14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 91/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

22. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – Partizánske, Škultétyho
653/20, 958 01 Partizánske.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine CSS - Partizánske, Škultétyho
653/20, 958 01 Partizánske, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 92/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

23. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice, 020 01
Púchov – Nosice 57.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k Zriaďovacej listine Domov sociálnych služieb – Púchov –
Nosice, 020 01 Púchov – Nosice 57, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 93/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

24. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 Slávnica 68.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k Zriaďovacej listine CSS – SLOVEN, 018 54 Slavnica 68,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 94/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

25. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie, 913 07
Zemianske Podhradie č. 4.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 39: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na
svojom
zasadnutí
dňa
31.03.2014
po
prerokovaní
s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 2
k
Zriaďovacej
listine
Domov
sociálnych
služieb
–
Zemianske Podhradie, 913 07 Zemianske Podhradie č. 4,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 95/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. ____
Predkladala: Ing. Marta Šajbidorová–pover. ved. odboru kultúry
1. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Hvezdárne v Partizánskom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Šajbidorová: - v predloženom návrhu sa vypúšťa čl. 4,
bod 4, s účinnosťou od 1.4.2014.
p. predseda: - požiadal hlasovať spoločne o predložených
návrhoch 12 dodatkov k zriaďovacím listinám kultúrnych
zariadení.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37,
NEHLASOVALI-4,
Zastupiteľstvo
TSK
so
sídlom
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo
a
s ch v á l i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok
č. 1 k zriaďovacej listine Hvezdárne v Partizánskom, so
sídlom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 96/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v á –
l
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Trenčianskeho osvetového strediska
v Trenčíne, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 97/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
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na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
1
k zriaďovacej
listine
Hornonitrianskej
knižnice
v Prievidzi, so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 98/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Považskej knižnice v Považskej Bystrici.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
1
k zriaďovacej listine Považskej knižnice v Pov. Bystrici,
so sídlom Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Pov. Bystrica, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 99/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v á l
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
1
k zriaďovacej listine Galérie Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne, so sídlom Palackého 27, 911 01 Trenčín, k čomu
bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 100/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
1
k zriaďovacej
listine
Považského
osvetového
strediska
v Pov. Bystrici, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Pov.
Bystrica, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 101/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Centra tradičnej kultúry v Myjave.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 1
k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave,
so sídlom Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 102/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01.04.2014 Dodatok č. 1
k zriaďovacej listine Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi,
so sídlom Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 103/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01. 04. 2014 Dodatok č. 1
k zriaďovacej
listine
Regionálneho
kultúrneho
centra
v Prievidzi, so sídlom Záhradnícka 19, 971 80 Prievidza,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 104/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál i l o
s účinnosťou od 01. 04. 2014 Dodatok č. 1
k zriaďovacej listine Trenčianskeho múzea v Trenčíne, so
sídlom Mierové námestie č. 46, 911 01 Trenčín, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 105/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a s ch v ál
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
2
k zriaďovacej listine Verejnej knižnice Michala Rešetku
v Trenčíne, so sídlom Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 106/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 40: ZA37, NEHLASOVALI-4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne na
svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a
s ch v á l
i l
o
s účinnosťou
od
01.04.2014
Dodatok
č.
1
k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Pov. Bystrici, so
sídlom Ul. odborov 244/8, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 107/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

13. Návrh na odvolanie a na voľbu zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladal: Mgr. Juraj Gerlici – riaditeľ Úradu TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Gerlici: - predniesol návrh na odvolanie a voľbu
zástupcov TSK do výborov pre otázky zamestnanosti Úradov
práce, soc. vecí a rodiny v N. Meste nad Váhom, Partizánskom,
Pov. Bystrici, Prievidzi a Trenčíne. Výbory majú 11 členov,
z toho 2 zástupcov TSK. V predloženom návrhu bude zabezpečené
jednotné začatie funkčného obdobia.
Na základe výsledku hlasovania č. 41: ZA-37, NEHLASOVALI4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí
dňa 31.03.2014 prerokovalo a
o d v o l a l o
- Ing. Annu
Halinárovú z funkcie člena výboru pre otázky zamestnanosti
zriadeného Úradom práce, soc. vecí a rodiny so sídlom Nové
Mesto nad Váhom, dňom 28. apríla 2014,
a zároveň z v o l i l o dňom 29. apríla 2014 - zástupcov TSK
za členov výborov pre otázky zamestnanosti zriadených Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 108/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

14. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok
2013.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Ing. Horváth: - stručne uviedol obe predložené správy, ktoré
boli podrobne prebrané na komisiách. Za 12 rokov sme prvý
krát nesplnili Plán činnosti o jednu kontrolu, nakoľko
predseda bývalého funkčného obdobia rozhodol, že túto urobí
externe. Štatistický priebeh výskytu nedostatkov kontrol sa
väčšinou zhoduje od r. 2011–2013, okolo 280 nedostatkov.
V spolupráci s fin. odborom, prípadne s odborom školstva
chceme urobiť stretnutie manažmentu škôl pre objasnenie
nedostatkov.
Ing. Krátky: - podporil myšlienku p. kontrolóra.
PaedDr. Kubičár: - požiadal o inštruktáž pre účtovníčky a
ekonómky, ktorú p. kontrolór už viac rokov sľubuje. Je nutné
prejsť si chyby, aby sme sa im vyvarovali.
Ing. Rýpal: - pravidelne sa robia školenia.
PaedDr. Porubcová: - p. kontrolór robil všetko pre to, ale
nebolo to možné.
Na základe výsledku hlasovania č. 42: ZA-37,
NEHLASOVALI-3, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
v z a l o na v e d o m i e Správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2013, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 109/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2013.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na úrade bolo zaevidovaných 17 sťažností,
jedna bola anonymná, jedna odložená pre chýbajúce zákonné
znaky a 6 bolo odsunutých na riešenie kompetentným. 1
sťažnosť bola opodstatnená, ostatné boli neopodstatnené.
Bola doručená
jedna petícia na udržanie ŠvP Brezová pod
Bradlom, táto bola vyhodnotená ako neopodstatnená.
Na základe výsledku hlasovania č. 43: ZA-36, NEHLASOVALI4, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne 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 2013, v prijatom
U z n e s e n í číslo 110/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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16. Informatívne správy:
a) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v Strednej odbornej
škole, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom a o prijatých
opatreniach.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková – pover.riad.odb.školstva
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - otvoril diskusiu k predloženým správam.
Navrhol hlasovať en bloc spoločne o všetkých 4 uzneseniach
k správam v bode 16.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 44: ZA33, NEHLASOVALI-7, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a v z a l o
na v e d o m i e
Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR
v SOŠ, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, a Opatrenia
SOŠ, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, prijaté na
odstránenie
nedostatkov
zistených
kontrolou
NKÚ
SR.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 111/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

16. b) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v Strednej odbornej
škole obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
a o prijatých opatreniach.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková– pover.riad.odb.školstva
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 44: ZA33, NEHLASOVALI-7, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a v z a l o
na v e d o m i e
Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR
v SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
a Opatrenia SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24,
Trenčín, prijaté na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou NKÚ SR. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 112/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

16. c) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých
opatreniach v NsP Považská Bystrica.
Predkladala: Mgr. Elena Štefíková,MPH–vedúca odb.zdrav.a HF
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 44: ZA33, NEHLASOVALI-7, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
v z a l o
na
v e d o m i e
Informáciu o výsledku
kontroly NKÚ SR v NsP Pov. Bystrica a Opatrenia NsP Pov.
Bystrica, prijaté na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou NKÚ SR. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 113/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

16. d) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v NsP Myjava.
Predkladala: Mgr. Elena Štefíková,MPH–vedúca odb.zdrav.a HF
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania č. 44: ZA33, NEHLASOVALI-7, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne
na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.3.2014 prerokovalo a
v z a l o
na
v e d o m i e
Informáciu o výsledku
kontroly NKÚ SR v NsP Myjava. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 114/2014
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

17. Interpelácie.
Ing. Krátky: – nechce predlžovať diskusiu k rozpočtu, ide o
nákup zdravot. techniky pre Bojnice, podáva interpeláciu je
potrebné
tomu
venovať
pozornosť,
hľadať
zdroje
na
financovanie, aby sme nemali problém so súdnym sporom,
predloží písomne aj s genézou, aký je tam stav.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Smatana: - interpelácia sa bude týkať listu zdravot.
sestier NsP Pov. Bystrica, ktorý bol rozoslaný viacerým
poslancom aj zodpovedným ľuďom. Tarifné platy sestier NsP
Pov. Bystrica sú podľa ich vyjadrení až o 40% nižšie než
v iných zariadeniach TSK (NsP v Myjave, v Prievidzi). Plat
sestry s 5 ročnou praxou je 431 Eur, plat sestry-špecialistky
s Bc. a 30 ročnou praxou je iba 552 Eur. Problém je, že do
dnešného dňa nebola uzavretá KZ s riaditeľom nemocnice.
Zástupcovia odborov uvádzajú, že v nemocnici je neobvykle
vysoký počet THP na počet lôžok. V Prievidzi je 170 THP na
416 lôžok, v Pov. Bystrici 194/270 lôžok. V NsP Prievidza
pripadnú na 10 lôžok 4 admin. pracovníci, v Pov. Bystrici až
7.
V rámci
interpelácie
požiadal,
aby
bol
priebežne
informovaný o opatreniach, ktoré smerujú k bodom:
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1. vyrovnanie tarifných platov sestier v NsP Pov. Bystrica na
úroveň ostatných nemocníc TSK (demonštrovali, stretli sa
aj s p. predsedom vlády Ficom aj s p. predsedom TSK, ale
ďalšie kroky akoby zaspali),
2. prešetriť dôvody, prečo dlhodobo nie je uzavretá KZ v NsP
Pov. Bystrica, je to nevýhoda pre zamestnancov,
3. prešetriť a informovať čo ste zistili, ako je to s vysokým
počtom THP v nemocnici, mnohí údajne sedia na riaditeľstve,
ale tabuľkovo sú na rôznych oddeleniach nemocnice.
Vopred poďakoval, interpeláciu posiela e-mailom.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - vzhľadom k neúspešnému prijatiu
návrhu na bod Rôzne predniesol interpeláciu, ako má byť
prerokovaný bod rokovania zastupiteľstva TSK navrhovaný
poslancom zastupiteľstva, ak nie je zaradený do programu
rokovania a nespĺňa obsahové kritériá pre zaradenie do bodu
Interpelácie. Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Kaščáková: - má spísané mnohé otázky na položky k
rozpočtu, na ktoré poprosila odpoveď, napr. aký je aktuálny
stav
– štruktúra
záväzkov
a pohľadávok
TSK,
požiadala
o písomné odpovede. Aký je aktuálny dlh TSK ako celku
v prepočte na 1 obyvateľa TSK, na aké kap. výdavky boli
použité úvery prijaté v roku 2011 v objeme 61 mil. Eur a aký
bol dôvod odkladu splátky istiny, nakoľko sa splácali len
úroky. Požiadala o konkrétne vysvetlenia na položky – nárast
v kap. Mzdy TSK o 7%, aký bol dôvod navyšovania, aká je
priemerná mzda zamestnancov bez predsedu, podpredsedov,
hlav. kontrolóra a zamestnanca v Bruseli, aké personálne
zmeny ste uskutočnili a aké plánujete uskutočniť v tomto
roku. V položke Tovary a služby bol nárast o 31% oproti
čerpaniu v r. 2013, sú tam vysoké položky, SAD Trenčín
dôvody navýšenia a dôvody, pre ktoré bol uzatvorený dodatok
č. 6, kde došlo k navýšeniu zisku z 3 na 5,5%, akú pridanú
hodnotu za toto zvýšenie očakávame pre cestujúcu verejnosť,
nie sú tam náklady na opravy ciest II. a III. triedy.
V položke Tovary a služby sú Cestovné náhrady a výdavky,
najmä poslancom a členom komisií. Odovzdá interpeláciu.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - sú to paušálne náhrady.
Mgr. Michalec: - k vystúpeniu poslanca Bielika uviedol, že
môže tak urobiť pri hlasovaní o programe, kedy má predseda
ponúknuť diskusiu, kde môžu dať poslanci pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy. Treba sa opýtať, prečo to dnes nespravil.
Dnes neotvoril diskusiu k programu, aby sa dal navrhnúť
pozmeňujúci alebo doplňujúci bod programu.
p. predseda: - nie je to pravda, pýtal som sa všetkých
poslancov, či má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh
k programu.
Mgr. Michalec: - dá podnet na prokuratúru na prešetrenie
postupu.
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18. Záver.

_

p. predseda: - na záver poďakoval poslancom Zastupiteľstva
TSK za trpezlivosť a konštruktívne pripomienky.
Najdôležitejší bod bol rozpočet a optimalizácia školstva,
ku
ktorému
sa
ešte
tento
rok
vrátime.
Na
májovom
zastupiteľstve
budeme
prerokovávať
Zásady
o hospodárení
a nakladaní
s majetkom
TSK
a VZN
o financovaní
MAS.
Poďakovaním za účasť dnešné rokovanie ukončil.

Trenčín, 14.4.2014
Zapísala: Mgr. Anna Hájková
zapisovateľka Zastupiteľstva TSK

I. overovateľ: PhDr. Kvetoslava HEJBALOVÁ, v.r.
II. overovateľ: Ing. Ľuboš CHOCHLÍK, v.r.

Mgr. Juraj GERLICI, riaditeľ Úradu TSK, v.r.

Ing. Jaroslav B A Š K A, v.r.
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

