
 
 

Z á p i s n i c a  

z XXIII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 18. 5. 2020 

  

  

 

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 XXII. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

3. Slovo pre verejnosť.  
 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ___ 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM a VO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
  a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

  parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7 k.ú.  

  Hrabovka v prospech Obce Hrabovka.   

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie        

v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.  

c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 

3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 
 

5. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby   
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2019 zmluvným dopravcom. 

   Predkladá: Mgr. Radovan Hladký –pover. riad. odboru dopravy  

 

6. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
   za rok 2019. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného   

   účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja    
na roky 2020-2022 (1. zmena). 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 
 

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine 
    Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica  

    nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica  

    nad Váhom. 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková -vedúca Odb.školstva a kult. 
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9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  
    "Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh  

    práce" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou  

    zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica. 

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odb.školstva a kult. 
 

10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok predkladaný organizáciami v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti TSK.     __     

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 2014-

2021 s názvom "Know-Understand-Protect" (Gymnázium 

Púchov). 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje s názvom „Prepojenie vzdelávania  a praxe“ (SOŠ 

Dubnica nad Váhom). 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A 

SK-CZ Fond malých projektov - s názvom "Vyučovanie bez 

hraníc – učíme sa navzájom" (SOŠ OS Trenčín). 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje s názvom „Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej 

prípravy“ (SOŠ Partizánske). 

e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje s názvom „Industry 4,0 – prepojenie teórie  

s praxou“ (SOŠ Pruské). 

f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje s názvom "Kvalitné vzdelávanie    a odborná 

príprava - náš cieľ" (Spojená škola Púchov). 
 

11. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. 
polrok 2020. 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

12. Diskusia – Rôzne. 
13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
14. Záver.  
 

 

R o k o v a n i e: 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
    a programu rokovania).         

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

         Dnešné XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja (TSK) vo volebnom období 2017-2022  

    otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.  

    V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej 

    samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo rokovanie  
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    zastupiteľstva vysielané on-line - naživo na webovom sídle  

    TSK, aj na portáli youtube.com.  

    Záznamy z rokovaní zastupiteľstva sú zverejnené na webovej  

    stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia zastupiteľ-     

    stva. Privítal prítomných tlmočníkov, nakoľko aj dnešné  

    rokovanie bude tlmočené do posunkovej reči. 

         Oznámil, že zápisnica z XXII. zasadnutia Zastupiteľstva 

    TSK, ktoré sa konalo 27.4.2020 je v štádiu overovania  

    a bude zverejnená na webovej stránke TSK.  

 

    Na dnešnom zasadnutí je zo 47 poslancov prítomných 38, čím je  

    zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred ospra-  

    vedlnili: p. Filo, Hvizdák, Zboranová, Hort, Procházka,  

    Bagin, Hemza a p. Smatana. Neskorší príchod oznámil p. Cíbik. 

  

    Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr. Annu  

    Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.  

            

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení: Mgr. Matej Plánek a Mgr. Sláva Gajdošíková. 
     

         Za overovateľov zápisnice z dnešného XXIII. zasadnutia  

    boli navrhnutí:  

 

I. overovateľ: Ing. Milan PANÁČEK  

II. overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ.  

      

    Skonštatoval, že pred prvým hlasovaním bolo zo 47 poslancov  

    prezentovaných 39 poslancov.      

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 38-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 preroko- 

    valo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice podľa predlo- 

    ženého návrhu.     (viď uznesenie č. 453/2020/A) 

 

    p. predseda: - oznámil, že materiál v bode 8. a 9. predloží  

    PhDr. Koščová, v zastúpení za Ing. Hilčíkovú, ktorá je PN. 

    Spýtal sa, či má niekto z poslancov návrh na zmenu programu  

    dnežného rokovania.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - požiadal o doplnenie programu 

    o bod 12. Aktuálna informácia o priebehu prác na rekonštrukcii  

    ciest II. triedy, financovaných zo zdrojov IROP.  

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková –vedúca Odboru reg. rozvoja 

    Svoj návrh konzultoval pred rokovaním s p. predsedom aj p.  

    Lamačkovou. Dnes ráno obdržal mail zo spoločností, ktorá re- 

    konštruuje cestu II. triedy Partizánske-Hradište, že končia,  

    lebo nie je zabezpečené financovanie podložia komunikácie,  

    v Trenčíne vedieme o tom diskusiu už veľmi dlho. Za účasti p.  

    Dvonča sme telefonovali s gen. riaditeľom Eurovie, ktorý nás  

    oboznámil, že na ceste dokončia nutné veci a asi 700 tis. 

    budú musieť vrátiť TSK, resp. EU, nakoľko asi 900 tis. je  

    hodnota dodatku, o ktorý sa pokúša TSK, a ak ho nezískame 

    a sumu nedofinancuje kraj, firma nevie bez rekonštrukcie  

    podložia garantovať záručnú dobu na asfaltový zvršok vozovky. 

    Je to dôležitá tepna kraja a chceme vedieť, aký je aktuálny  
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    stav, nakoľko sme medializovali, že čakáme na ústup Covid-19  

    a na dodatky. V auguste sme spolu s p. predsedom a poslancami  

    za okres Partizánske informovali médiá, že cesta bude do kon- 

    ca roka dokončená. Na poslaneckom klube sa dozvedel, že  

    k týmto 4 projektom sú rôzne informácie, a chceme aby sa tu  

    objektivizovali. Preto požiadal o doplnenie bodu do programu  

    pred bodom Diskusia - Rôzne.  

    p. predseda: - bude to bod číslo 12., požiadal p. Lamačkovú,  

    aby v rámci bodu informovala o stave všetkých 4 ciest.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 37-ZA, 1-SA ZDRžAL  

    HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad- 

    nutí dňa 18.5.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o  návrh  

    poslanca doc. PaedDr. Božika, PhD. na doplnenie programu  

    v bode 12.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 3: 38-ZA, 1-NEHLASOVAL,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 preroko- 

    valo a  s ch v á l i l o program ako celok, s doplnením bodu  

    č. 12 podľa návrhu Dr. Božika. K obom uvedeným výsledkom hla-  

    sovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 453/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Horváth: - na predošlom zasadnutí Z TSK bolo prijatých 

39 uznesení, uznesenia uvedené v správe zostávajú v sledovaní 

a plnia sa priebežne, po splnení sa vypustia z evidencie.  

Jedno uznesenie s ukladacou povinnosťou zostáva v platnosti,  

s plnením za každý polrok, najbližšie v júli.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 4: 37-ZA, 2-NEHLASOVA- 

    LI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18. mája 2020  

    prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu z kontroly 

    plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva  

    TSK, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 454/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

     

3. Slovo pre verejnosť.         _ 

 

p. predseda: - v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 

TSK je potrebné vopred, a to písomnou formou oznámiť záujem 

o vystúpenie na rokovaní. V stanovenej lehote 72 hodín pred 
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rokovaním zastupiteľstva neboli na TSK doručené žiadne 

požiadavky o vystúpenie na dnešnom zasadnutí. 

 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ____ 

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM a VO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
  a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C"  

  parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7 k.ú.  

  Hrabovka v prospech Obce Hrabovka.        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prebytočnosti 

       a prevodu vlastníctva k pozemkom pod chodníkmi v obci 

       Hrabovka, nakoľko pre rekonštrukciu z prostriedkov Programu 

       rozvoja je potrebné preukázať vlastnícke právo k pozemku. 

  

            Na základe výsledku hlasovania č. 5: 39-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo  

       a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného  

       majetku (pozemkov)TSK, v správe Správy ciest TSK, v obci  

       Hrabovka,  u r č i l o  prevod uvedeného prebytočného  

       nehnuteľného majetku (pozemkov) TSK v správe Správy ciest  

       TSK, v obci Hrabovka, nadobúdateľovi – kupujúcemu Obci  

      Hrabovka, za kúpnu cenu a zároveň  s ch v á l i l o   

       prevod uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku 

       (pozemkov) TSK v správe Správy ciest TSK nadobúdateľovi –  

       kupujúcemu Obci Hrabovka, za kúpnu cenu v zmysle predlo-  

       ženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 455/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

  

        

 4. b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

       registra "C" parc. č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie   

       v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.    

 

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

  Mgr. Baláž: - na žiadosť žiadateľov, stavebníkov rodinných  

  domov v obci Trenčianske Jastrabie predložil návrh  

  na zriadenie vecného bremena pre vybudovanie a prevádzko- 

  vanie plynárenských zariadení v prospech SPP distribúcia,  

  a.s. Bratislava, za jednorazovú náhradu. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 6: 39-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo 

       a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena na dobu 

       neurčitú, v prospech tretej osoby – SPP – distribúcia,  

       a.s., Bratislava, za odplatu - jednorazovú náhradu 

       v zmysle predloženého návrhu, ktorú v mene stavebníkov  

      uhradí Eva Kováčiková, Trenčianske Jastrabie. K uvedenému 

       bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 456/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

        

4. c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
       zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č.  

       3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslo- 

       venskej distribučnej, a.s., Bratislava.     

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Baláž: - predložil návrh na zriadenie zákonného  

       vecného bremena, k pozemku v obci Trenčianske Jastrabie,  

       v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratisla- 

       va, na základe žiadosti žiadateľov pre vybudovanie elektro-  

       energetického zariadenia – rozvodu NN v rámci stavby IBV  

       pod telesom cesty Trenč. Jastrabie–Dubodiel, za jednorazovú 

       náhradu, ktorú uhradí oprávnený z vecného bremena- Západo- 

slovenská distribučná, a.s., Bratislava. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 7: 39-ZA, Zastupi- 

       teľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo 

       a  s ch v á l i l o  jednorazovú náhradu za zriadenie  

       zákonného vecného bremena k nehnuteľnosti, v prospech 

       vlastníka elektroenergetického zariadenia – a.s. Západo- 

       slovenská distribučná, Bratislava, v zmysle predloženého  

       návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 457/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

5. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby   
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2019 zmluvným dopravcom.         

   Predkladal: Mgr. Radovan Hladký –pover. riad. odboru dopravy  

 

   Písomný  materiál je prílohou zápisnice. 

   Mgr. Hladký: - dopravcovia vykonali pravidelné štvrťročné 

zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty, ktorá je 

   za rok 2019 u jednotlivých dopravcov nasledovná: 

- SAD Prievidza, a. s. vo výške  9.330.832,00 eur 
- SAD Trenčín, a. s.   vo výške 17.782.698,00 eur. 
Výška mesačných preddavkov poskytnutých dopravcom za obdobie 

január - október 2019, vrátane finančného vyrovnania za I.-

III. štvrťrok bola nasledovná: 

- SAD Prievidza, a.s., vo výške  7.400.000,-  
- SAD Trenčín, a.s.,   vo výške 14.600.000,- eur.  
Neuhradená náhrada preukázanej straty za rok 2019 predstavuje 

pre: - SAD Prievidza, a. s. vo výške 1.930.832,00 eur 

- SAD Trenčín,   a. s. vo výške 3.182.698,00 eur. 
   Výšku preukázanej straty najviac ovplyvnili náklady na PHM,  

   odpisy, opravy a udržiavanie, mzdy a odvody a vstupy na au-
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tobusové stanice. Tržby z cestovného boli nižšie o 700 tis. 

eur oproti predpokladu na rok 2019. Zo strany TSK boli vyko-

nané kontroly v zmysle zákona, po ktorých TSK neakceptoval 

náklady dopravcov v sume 9.563,- a 6.054,- eur. Bol vykonaný 

aj externý audit u oboch dopravcov, ktorý odporučil vykonať  

   analýzu – audit dopravnej obslužnosti, pre optimalizáciu 

spojov a objemu tarifných km, a rozbor vstupov na autobusové 

stanice. Na ostatnom zastupiteľstve bol schválený Plán 

dopravnej obslužnosti, ktorého cieľom je aj optimalizácia 

prímestskej autobusovej dopravy na území TSK.  

   p. Merašický: - materiál podporí, ale svoju výhradu prezen-

toval aj na K-dopravy. Už druhý rok TSK spolupracuje s mestom 

Trenčín na projekte malej integrovanej dopravy (zjednotenie 

tarify), ktorý sa mal rozšíriť do dalších okresov. Náklady 

narástli z 300 na 30.000,- eur. Požiadal p. predsedu, aby sa 

Úrad TSK zaoberal možnosťami zavedenia projektu aj v ostat-

ných okresoch.  

   p. predseda: - máme pripravenú zmluvu, bude predmetom 

rokovania júlového zastupiteľstva.   

   Mgr. Hladký: – ak sa situácia s ochorením COVID-19 ustáli  

   a opatrenia budú uvoľnené, môže ísť materiál na najbližšie  

zastupiteľstvo.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 8: 37-ZA, 1-NEHLASO-     

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020  

    prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu o náhrade 

    preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme 

    v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 zmluvným doprav- 

    com, a  s ch v á l i l o  úhradu neuhradenej náhrady preuká- 

    zanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej auto- 

    busovej doprave na území TSK za rok 2019 pre zmluvných do- 

    pravcov, podľa predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 458/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

6. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
   za rok 2019.           

   Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

       p. predseda: - navrhol predložiť obidva materiály,  

       a potom otvoríme diskusiu.  

       Ing. Ozimová: - predložila návrh Záverečného účtu TSK        

       za rok 2019, ktorý vyjadruje hospodárenie za sledované 

       obdobie, vrátane rozpočtu v programovej štruktúre.  

       Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu za sledované  

       obdobie je prebytok 21.908.760,97 eur, kapitálový rozpočet 

       dosiahol schodok 21.941.956,35 eur. Zostatkom finančných 

       prostriedkov TSK je prebytok vo výške 25.026.100,37 eur.  

       V súlade so zákonom bude zostatok finančných prostriedkov 

       použitý na tvorbu Rezervného fondu vo výške 7.200.000,- 
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       eur a Peňažného fondu v objeme 17.826.100,37 eur. Návrh 

       bol prerokovaný vo všetkých komisiách pri Z TSK formou per 

       rollam a odporučený na schválenie. K návrhu neboli dodnes 

       prijaté žiadne pripomienky. Požiadala o schválenie predlo-  

       ženého návrhu s výrokom – Celoročné hospodárenie sa schva- 

       ľuje bez výhrad.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 9: 33-ZA, 5-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.  

       2020 prerokovalo v súlade s § 16 ods. 10 zákona č.  

       583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

      predpisov - Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2019,  

       a v zmysle predloženého návrhu  s ch v á l i l o  prebytok 

       rozpočtového hospodárenia TSK, - tvorbu peňažných fondov  

       (rezervného a peňažného), ako aj Záverečný účet TSK za rok 

       2019. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 459/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

        

6. b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného   

   účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.   

   Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

    

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Horváth: - stanovisko je predkladané v súlade s legis- 

       latívou, pred jeho vypracovaním bola vykonaná kontrola 

       na Odbore financií Úradu TSK, bez zistených nedostatkov.  

       Návrh Závereného účtu TSK hodnotí ako vysoko odborne 

       a detailne spracovaný, vrátane programového rozpočtu.  

       Vykonané rozpočtové opatrenia boli tiež v súlade s platnou  

       legislatívou a v rámci kompetencií predsedu TSK.  

       V bežných výdavkoch ide hlavne o objem financií pre SAD, 

       pričom nie je možné získať prostriedky z kontroly alebo 

       kompetencií TSK. EON sú dávno prekonané a každý rok v sta-  

       novisku uvádza, že je vhodné nájsť inú formu ako EON, lebo 

       vykrývanie strát pre dopravcov je veľmi veľkým nákladom.  

       Kapitálové výdavky zaostali za rozpočtom aj oproti minulému 

       roku, ale kladne hodnotí snahu TSK riešiť aktivity z vlast- 

       ných zdrojov, nie úverom. Úverové zaťaženie klesá. Keďže 

       všetky podmienky zákona 583 boli splnené, odporúča Z TSK –  

       schváliť návrh Záverečného účtu TSK bez výhrad.  

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 10: 33-ZA, 5-NEHLA- 

       SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18. mája  

       2020 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Stanovisko 

       hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 

       2019, k čomu bolo prijaté  
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            U z n e s e n i e  číslo 460/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja    
na roky 2020-2022 (1. zmena).        

Predkladala: Ing. Renáta Ozimová -vedúca odboru finančného 

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   p. predseda: - je to prvá zmena, nakoľko nevieme dopady 

ochorenia Covid-19 na samosprávy, neskôr budú ďalšie zmeny.  

   Ing. Ozimová: - uviedla dôvody na zmenu rozpočtu - zmena le-

gislatívy v rozpočtových pravidlách verejnej správy v oblasti 

vzdelávania, uzatvorenie zmluvy CSS Chmelinec Púchov so 

zdravotnými poisťovňami o úhrade za ošetrovateľskú činnosť,  

a potreba rozpočtového krytia na úhradu preukázanej straty  

za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom. V kapitálovom roz-

počte je zámer pokračovať v investičných akciách začatých    

v predošlom roku. Predloženou zmenou rozpočtu sa zvýšia 

celkové príjmy a výdavky v jednotlivých oblastiach. Návrh bol 

prerokovaný vo všetkých komisiách formou per rollam. Materiál 

bol vopred zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke 

TSK, dosiaľ bez pripomienok.  

   p. predseda: - je to prvá zmena, nevieme určiť dopad korona 

krízy na rozpočet verejnej správy a samospráv. Boli sme     

na rokovaní SK 8 s p. ministrom financií, kde sme informovali 

o problémoch VUC v dôsledku korona krízy. Požiadali sme MF SR 

o úverové zdroje na bežné aj kapitálové výdavky, a zmenil sa 

zákon, že samosprávy môžu úverové zdroje použiť aj na bežné 

výdavky. Okrem zákonných zmien môže byť rozpočet v auguste 

schodkový a čerpanie je možné aj do 2 mesiacov po ukončení 

mimoriadnej situácie. TSK zatiaľ nič z toho nepoužil, ale    

v rámci šetrenia sme zaviazali fin. prostriedky organizáciám,  

   pozastavili sme investície na tento rok, zmrazili sme dotačné 

schémy, pričom prostriedky použijeme na nákup OOPP. Odmeny 

išli len zariadeniam soc. služieb z ušetrených prostriedkov. 

Vstúpili sme do rokovania s ČSOB, odkiaľ máme úver, 3 splátky 

nám môžu presunúť do splátok koncových, alebo sa predĺži úver 

o 9 mesiacov, čo využijeme až v krajnom prípade, čiastku 

ktorú prenášame chceme použiť na financovanie originálnych 

kompetencií, ktoré máme. Na MF SR sme rokovali ku schválenému 

úveru pre 5 žúp, 3 župy nemajú tieto bezúročné úvery schvá-

lené (TSK, KSK a BSK), požiadali sme o rovnaké podmienky. 

Podľa poslednej aprílovej prognózy budeme mať nižšie príjmy   

o 8 mil. eur na daniach. Bude to na zvážení poslancov, či 

ušetríme na investíciách alebo je možné čerpať bezúročný úver  

na 10 rokov od štátu, záujem majú aj ostatné 2 župy. Aj na SK 

8 sme sa zhodli, že chod samospráv sa nemôže zastaviť. Prvá 

zmena rozpočtu je o použití minuloročných zdrojov, časť 

odložiť, časť použiť na nové investície a časť na dokončenie 

prebiehajúcich akcií. CSS Chmelinec Púchov a CSS Slavnica 

   poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú im hradia 

zdravotné poisťovne.  
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   MUDr. Cíbik, PhD.: - požiadal ako starosta obce navrhnúť v NR 

SR mechanizmus na prehodnotenie schválených projektov, ktoré 

majú neoprávnené náklady. Aby sa projekty nemuseli rušiť, 

požiadal nájsť mechanizmus, aby sa urobilo to nutné a obce 

mohli oddialiť resp. prehodnotiť potrebu realizácie neopráv- 

nených výdavkov.   

   p. predseda: - budeme to riešiť s p. Remišovou, podpredsed-

níčkou vlády.  

   Mgr. Ďureje, PhD.: - finančná situácia v samosprávach je zlá, 

zmenu rozpočtu podporí. Veľmi pozitívne hodnotí vyčlenenie 

prostriedkov na bezpečnosť na cestách. V rámci interpelácií  

   sa bude pýtať na konkrétny obsah prác, čo predloží aj písomne, 

   aby nemusel vystúpiť v interpeláciách. Spýtal sa na RHA koľko 

je navýšenie. 

   Ing. Ozimová: - je to nepreinvestovaná finančná čiastka z mi-

nulého roka + nevyčerpané fin. prostriedky z dotácií zo ŠR, 

ktoré treba do konca roka vyčerpať. V rámci dodatku vám 

prekládky ozrejmí p. Lamačková.  

    Mgr. Ďureje, PhD.: - investičná akcia SOŠ Prievidza, rekon- 

    štrukcia jedálne, súťaž je ukončená.  

    Ing. Ozimová: - tento rok je realizácia, ak bude schválená 

    zmena rozpočtu, podpíše sa zmluva a môžu pokračovať.  

    p. predseda: - k mostu Opatovce nad Nitrou, budú vypísané 

    výzvy na hornú Nitru, v Prievidzi rokujeme o uhoľnom regióne,  

    PD by sme robili z nášho rozpočtu a financovanie z eurofondov.  

    doc. Ing. Habánik, PhD.: - ocenil úvodné opatrenia v oblasti  

    šetrenia a viazania prostriedkov. Tento rok nebude štandardný  

    v súvislosti s pandémiou Covid 19. Pokračujeme v začatých in- 

    vestičných akciách. Komisia rokovala per rollam a niektoré  

    veci nebolo možné diskutovať priamo, ale chceme viaceré zmeny  

    zapracovať do zmeny rozpočtu. Ocenil prijaté opatrenia, čím  

    sa podarí dokončiť započaté akcie a ostatné s pomocou MF SR. 

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - po rokovaní SK 8 s MF SR bolo aj  

    rokovanie zástupcov Únie miest s MF SR. Pre celú samosprávu  

    je prognóza 220 mil. eur. Spýtal sa p. Ozimovej, o koľko  

    prišli podielové dane na TSK nižsie za marec v apríli oproti  

    plánu. Pre Partizánske boli nižie dane za marec o 70 tis.  

    eur, 20. mája prídu ďalšie. 220 mil. eur je na celú samo- 

    správu, 30% je pre VÚC, zákon nám umožňuje použiť aj rezervný  

    fond na bežné výdavky a prevádzku. Ak sa scenár 2. vlny  

    pandémie nenaplní, po 15. júni bude jasnejšia prognóza 

    výpadku podielových daní krajov, obcí a miest. Potom bude asi  

    ďalsia zmena rozpočtu. Horšie sú na tom mestá a obce, lebo  

    občania budú mať problém s platením nájmov, daní aj za odpady. 

    Ing. Ozimová: - výpadok bol - 1,7 mil., budú aj výpadky nájmov  

    a nedaňových príjmov OvZP, školy mali vlastné zdroje,  

    z ktorých kryli prevádzku, náš príspevok mali na mzdy. K 1.9.  

    je odhad výpadku nedaňových príjmov na OvZP 1,8 mil. eur.  

    Výpadok budú mať aj naše nemocnice, výpadky budú vyššie.  

    PhDr. Škultéty: - reagoval na p. Božika, je to skôr nevýhoda  

    pre TSK, príjmy neprídu. Ak firmy prepúšťajú s 3-mesačnou  

    výpovednou lehotou, až v júli-auguste sa prejavia výpadky, 

    a bude ťažké plánovanie II. polroka.  
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    doc. PaedDr. Božik, PhD.: – v prípade výpadkov je to výhoda,  

    samospráva nemá vlastné príjmy, k číslam – včera vyšla infor- 

    mácia, že Nemecko vyčleňuje na podporu samospráv 53 mld. eur,  

    čo je na občana vyše 600 eur.  

    p. predseda: - je otázne ako sa bude vyvíjať štátny rozpočet  

    a s akými opatreniami príde vláda SR.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 11: 35-ZA, 3-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020  

   prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č.  

   302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

    neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 

    583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

    predpisov „Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022  

(1. zmena)“ a  s ch v á l i l o  Zmenu Rozpočtu TSK na roky  

    2020-2022 (1. zmena), k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 461/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Strednej 
odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom,  

so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom. __ 

    Predkladala: PhDr. Ingrid Koščová–za vedúcu Odb.školstva a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    PhDr. Koščová: – ide o zmenu v sieti škôl a školských zaria- 

    dení - zmenu názvu SOŠ Bratislavská, Dubnica nad Váhom na SOŠ 

    technickú, od 1.9.2020, Rozhodnutím MŠ SR, na základe žiadosti  

    o zmenu v sieti škôl. 

    p. predseda: - požiadal o spracovanie prehľadu, koľkí študenti 

    našich škôl chcú maturovať.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 12: 28-ZA, 10-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  s účinnosťou od 01.09.2020  

    Dodatok č. 9 k Zriaďovacej listine SOŠ, Bratislavská 439/18,  

   Dubnica nad Váhom, podľa predloženého návrhu, k čomu bolo  

    prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 462/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  
    "Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh  

    práce" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou  

    zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.   

    Predkladala: PhDr. Ingrid Koščová–za vedúcu Odb.školstva a kult. 
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    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    PhDr. Koščová: – SZŠ sa zapojila do projektu v rámci programu  

    Erazmus+, požiadala o poskytnutie fin. prostriedkov na úhradu  

    záverečnej platby projektu, ktorú po zúčtovaní projektu pou- 

    káže späť zriaďovateľovi.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 13: 29-ZA, 9-NEHLASO- 

    VALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020  

    s ch v á l i l o  poskytnutie finančných prostriedkov SZŠ 

    Považská Bystrica, na úhradu záverečnej platby projektu  

   v rámci programu Erasmus+ vo výške 7 662,00 EUR, - poukázanie  

   poskytnutých finančných prostriedkov TSK Strednou zdravot- 

    níckou školou, Považská Bystrica, do 15 pracovných dní  

    od prijatia záverečnej platby z Národnej agentúry programu 

    Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V prípade, že  

    organizácia prekročí výdavky na projekt, alebo jej záverečná 

    platba nebude zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neopráv- 

    nenosti výdavkov, znáša tieto výdavky SZŠ, Pov. Bystrica 

    z iných zdrojov a finančné prostriedky poskytnuté TSK 

    poukáže v plnej výške. K uvedenému bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 463/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

     

10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok predkladaný organizáciami v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti TSK.     __     

    Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg. rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 2014- 

2021 s názvom "Know-Understand-Protect" (Gymnázium Púchov). 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - požiadal poslancov o súhlas k predloženiu 

všetkých bodov a)-f) naraz. O všetkých bodoch budeme 

hlasovať spoločne jedným hlasovaním. 

Ing. Lamačková: - v rámci projektu bude zakúpený fotovol-

taický panel, financovanie bude formou zálohových platieb, 

bez potreby poskytnutia financií vopred.  

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc) č.  

       14: 29-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o 

       predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

       projektu „Know-Understand-Protect“, predkladaného Gymnáziom, 

       Púchov, zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu  

       v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 464/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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10. b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

  finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské  

  zdroje s názvom „Prepojenie vzdelávania a praxe“ (SOŠ  

  Dubnica nad Váhom).         

       

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Lamačková: - cieľom projektu je podpora zručností,  

       zameraná na robotiku, IKT zručnosti a pod.. Projekt bude 

       financovaný formou zálohových platieb, bez potreby pos- 

       kytnutia financií vopred.  

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc) č.  

       14: 29-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o 

       predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

       projektu „Prepojenie vzdelávania a praxe“, predkladaného 

       SOŠ, Dubnica nad Váhom, zabezpečenie realizácie a spolufinan- 

           covania projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo  

       prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 465/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

10. c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- 

       vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A  

       SK-CZ Fond malých projektov - s názvom "Vyučovanie bez  

       hraníc – učíme sa navzájom" (SOŠ OS Trenčín).    

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Lamačková: - projekt podporuje vytvorenie materiálov 

pre vzdelávanie v oblasti gastronómie a výmenu skúseností. 

       Spolufinancovanie TSK je spôsobom refundácie, preto je 

potrebné organizácii poskytnúť finančné prostriedky vopred, 

ktoré nám po refundácii výdavkov vráti.  

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc) č.  

       14: 29-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o 

       predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

       projektu „Vyučovanie bez hraníc – učíme sa navzájom“, pred-  

       kladaného SOŠ obchodu a služieb, Trenčín, zabezpečenie 

       realizácie a spolufinancovania projektu v zmysle predloženého 

       návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 466/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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10. d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

       finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské  

       zdroje s názvom „Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej  

       prípravy“ (SOŠ Partizánske).      _ 

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Lamačková: - projekt je zameraný na tvorbu, inováciu 

a realizáciu vzdelávacích programov v oblasti enviro 

výchovy, matematiky, IKT a podnikateľských zručností, pre 

zlepšenie uplatnenia na trhu práce. Projekt je tiež finan-

covaný prostredníctvom zálohových platieb.  

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc) č.  

       14: 29-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o 

       predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

       projektu „Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prí- 

       pravy“, predkladaného SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske,  

       zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu v zmysle  

       predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 467/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

10. e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

       finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské  

       zdroje s názvom „Industry 4,0 – prepojenie teórie  

s praxou“ (SOŠ Pruské).        

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Lamačková: - ide o projekt pre zlepšenie kompetencií 

       vo vzťahu k trhu práce, so zameraním na čitateľskú, mate- 

       matickú, finančnú, digitálnu a podnikateľskú gramotnosť.  

       Projekt je financovaný prostredníctvom zálohových platieb.  

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc) č.  

       14: 29-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o 

       predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

       projektu „Industry 4,0 – prepojenie teórie s praxou“,  

       predkladaného SOŠ Pruské, zabezpečenie realizácie a spolu- 

       financovania projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu 

bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 468/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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10. f) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

       finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské  

       zdroje s názvom "Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – 

       náš cieľ" (Spojená škola Púchov).      

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

   Ing. Lamačková: - projekt je zameraný na zvyšovanie kvality  

   odborného vzdelávania a prípravy s prepojením na praktické 

   vyučovanie. Cieľom je vytvorenie, inovácia a realizácia 

   vzdelávacích programov na zvýšenie prírodovednej, matema-     

   tickej, enviro, jazykovej a IKT gramotnosti. Projekt je fi-  

   nancovaný spôsobom zálohových platieb.  

       Všetky projekty budú realizované od septembra 2020-2023,  

       t.j. finančné prostriedky budú čerpané postupne.  

       Ing. Máčeková: - verí, že podporíme všetky projekty a teší  

       sa úspechom projektov OvZP, ktoré podávame, čím sa šetria  

       prostriedky TSK. Poďakovala Odboru region. rozvoja a Úradu 

       TSK, ktorí usmerňujú naše organizácie a zablahoželala k do-  

       siahnutým úspechom.  

 

            Na základe výsledku spoločného hlasovania (en bloc) č.  

       14: 29-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom  

       zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo a  s ch v á l i l o 

       predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

       projektu „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš 

       cieľ“, ktorého predkladateľom je Spojená škola Púchov –  

       SOŠ sklárska, SOŠ Púchov, zabezpečenie realizácie a spolu- 

       financovania projektu v zmysle predloženého návrhu, k čomu 

bolo prijaté  

 

            U z n e s e n i e  číslo 469/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

11. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. 
polrok 2020.           

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

p. predseda: - uviedol termíny zasadnutí Zastupiteľstva TSK 

v II. polroku - 6.7., 28.9. a 23.11.2020, návrh bodov sa môže 

meniť. S termínmi zastupiteľstva súvisia aj termíny Rady 

predsedov a komisií. V júli bude potrebné vyhlásiť voľbu 

hlavného kontrolóra, v septembri budú verejné vypočutia 

uchádzačov na túto pozíciu.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 15: 31-ZA, 6-NEHLA- 

    SOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  Plán činnosti zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2020, v prijatom  
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            U z n e s e n í  číslo 470/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 

 

 

12. Aktuálna informácia o priebehu prác na rekonštrukcii ciest 
II. triedy, financovaných z IROP.     _ _ 

Predkladala: Ing. Martina Lamačková–vedúca Odboru reg.rozvoja 

 

Ing. Lamačková: - informovala o aktuálnom stave 4 projektov 

ciest financovaných z IROP:  

a) Rekonštrukcia cesty II/517 Pov. Bystrica-Domaniža, etapa 
č. 1 – v novembri sme požiadali riadiaci orgán (RO) 

o schválenie dodatku na naviac práce, ktorý bol schválený 

a po podpise zverejnený, čím sa navýšili práce o 10%, 

v celkovej sume 4.228 tis. eur, termín sa posúva na 14.9. 

2020. V piatok bol hlásený poškodený nosník pri zdvihnutí 

mostovky, čo riešime so zhotoviteľom. Práce boli spomalené 

v dôsledku zimného obdobia a Covid-19, ale pre-rušené 

neboli.  

b) Rekonštrukcia cesty II/516 – Trenč. Teplá-Dežerice, I. 
a II. etapa – v novembri sme žiadali o schválenie dodatku 

na naviac práce a predĺženie termínu. Dodatok bol schvá-

lený, čím sa posúva termín ukončenia na 15.5.2021 a navy- 

šuje cenu o 48%, v celkovej sume 4,1 mil. eur. Zhotoviteľ 

prisľúbil ukončenie rekonštrukcie do konca novembra, mo-

mentálne rieši obmedzenie dopravy pre zvýšený rozsah prác.  

    Obidva dodatky sú schválené ako oprávnené a neprekračujú pô- 

    vodnú výšku NFP, TSK nebude financovať viac ako bolo schvá- 

    lené pri podaní žiadosti, spolufinancovanie je vo výške 5%  

    z celkových súm.  

c) Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom-Myjava, I. 
etapa – dodatok z marca rieši navýšenie o 7,4%, chýbajúce 

prvky v PD budeme riešiť s projektantom.  

d) Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište-Partizánske – 
v novembri sme žiadali o schválenie dodatku na naviac práce 

vo výške 48% a predĺženie termínu o 8 mesiacov do augusta 

2020. Dodatok na základe správy z kontroly nie je v súlade 

s požiadavkami IROP, preto budeme rokovať 21.5. s generál. 

riaditeľom SO pre IROP, aby sme vyrokovali prijateľné pod- 

mienky pre TSK. Rokujeme aj so zhotoviteľom. Ak neschvália 

podpis dodatku, budeme musieť práce realizovať z vlastného 

rozpočtu a samostatným VO.  

Predložili sme ďalšie 4 žiadosti o NFP na pokračovanie ďalších 

etáp: II/581 - Nové Mesto nad Váhom-Myjava  

      II/517 - Pov. Bystrica-Domaniža 

      II/516 – Trenč. Teplá-Dežerice – 2 ďalšie etapy ciest boli  

                                       schválené. 

Cesta Skýcov-Veľké Uherce spolu s úsekom cesty Nové Mesto-Myjava 

čakajú na svoje peniaze, na IROP sme iniciovali presun nevyužitej 

alokácie z predošlej výzvy, aby sme podporili výstavbu. Tiež 

budeme rokovať o tom vo štvrtok.  

p. predseda: – 3 cesty prebiehajú normálne (PB, St.Turá-Myjava    

a Tr. Teplá-Tr. Teplice), za čo poďakoval Riadiacemu orgánu, 
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nevieme prečo neschválili zmenu na ceste Hradište-Partizánske,   

vo štvrtok treba argumentovať aj ďalšími cestami. Je rád, že boli 

ďalšie 4 cesty schválené, treba ešte urobiť realokáciu pre 

Myjavu, N. Mesto a Veľké Uherce-Skýcov.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - cesta Veľké Uherce-Skýcov bude super 

ak sa podarí zrealizovať, ľudia žiadajú aj smer Topoľčianky, kde 

má cesta nový koberec. Je rád, že mohol zaradiť túto informáciu.  

Bude záujem dofinancovať z vlastných zdrojov, o ceste diskutujeme 

od roku 2015, ak by to neprešlo, požiadal aby bolo VO čo najskôr 

a rekonštrukcia sa nepredlžovala. Eurovia bude musieť vrátiť 700 

tis., ak nebude riešené podložie, požiadal o riešenie čo najskôr.  

Bolo už prognózovaných 5 termínov, zaradenie bodu inicioval preto, 

že si to ľudia môžu pozrieť zo záznamu, aby vedeli, že TSK má 

záujem cestu realizovať, ale aj v prípade, že by riadiaci orgán 

nesúhlasil s podpisom dodatku.  

p. predseda: - verí, že argumenty TSK zavážia a budeme úspešní.  

Ing. Trstenský: - podporil návrh p. Božika a navrhol zobrať 

účelový úver na zásadné rekonštrukcie našich ciest. Ak sa nepo-

daria prostriedky z EU, dofinancovať z vlastných prostriedkov 

a zahlasuje aj za úver, ktorý dostali kraje (10 ročný bezúročný). 

Ak to nebude možné, navrhol zobrať komerčný úver a zrekonštruovať 

cestu.  

p. Dvonč: - navrhol, aby sa rokovania s Riadiacim orgánom 21.5. 

zúčastnil aj primátor mesta Partizánske.  

p. predseda: - súhlasil s návrhom.  

 

Ing. Mičega: – spýtal sa k ceste II/516 Tr. Teplá-Tr. Teplice,  

ťažko sa orientuje v skenovaných dokumentoch a nevie nájsť veci   

k intravilánu mesta Tr. Teplice a harmonogram prác podľa úsekov.  

p. predseda: - dodatok sa týka len pokračovania mikropilot, 

o intraviláne sa diskutuje z technického hľadiska.  

Ing. Lamačková: – harmonogram zhotoviteľa vám môžeme poskytnúť.  

Ing. Mičega: - poďakoval sa. Ak chce obec nahliadnuť na postup 

prác, je ťažké sa orientovať v kilometrovníkoch, uvítal by presný 

popis prác nie v km, ale úsekmi, aby to laik vedel pochopiť.  

Na minulom zastupiteľstve žiadal informácie ohľadom ciest a 

prejazd cez Machnáč, vieme len že na jar sa malo začať. Požiadal, 

aby obce ktorých sa to týka, boli informované jednoducho, čo by 

poskytli obyvateľom. Chystá sa uzávierka Machnáča, občania sa 

pýtajú, kedy sa bude robiť v meste Tr. Teplice, preto požiadal 

o konkrétne informácie k ceste II/516 - intravilán mesta Trenč. 

Teplice. 

p. predseda: - najkomplexnejšie informácie dostanete na župe, TSK 

je zmluvný partner a úrad je tu pre vás. Pani Lamačková vám 

poskytne informácie cez projektového manažéra.   

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 34-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 prerokovalo 

a  v z a l o  na  v e d o m i e  aktuálnu informáciu o priebehu 

prác na rekonštrukcii ciest II. triedy, financovaných z IROP, 

v prijatom  
     

            U z n e s e n í  číslo 471/2020 

(obsah uznesenia viď príloha 

        tejto zápisnice). 
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13. Diskusia – Rôzne.         _ 

 

Ing. Mičega: - na záver predloží otázky k bodu Interpelácie. 

Minulý týždeň sa v médiách objavila informácia o juhovýchodnom 

obchvate mesta Trenčín, ktorý bol za účasti p. ministra obrany  

nazvaný, že by narúšal ochranné pásmo muničného skladu a je 

nerealizovateľný až nebezpečný. Jedná sa o stanovisko, ktoré 

nekorešponduje s tým, čo bolo nám poslancom predložené. Pre 

územie TSK je schválený uznesením vlády SR z roku 1998 Územný 

plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, ktorého záväzná 

časť je vyhlásená nariadením vlády a v súčasne platnom ÚP VUC  

vrátane jeho zmien a doplnkov je na str. 27 uvedené „Pre pláno-

vaný rozvoj mesta je potrebné zabezpečiť vybudovanie nových 

dopravných komunikácií a trasy v sieti technickej infraštruktúry: 

Juhovýchodný obchvat vrátane podjazdu pod Brezinou“, t.j. 

prepojenie cez II/507-I/61. Juhovýchodný obchvat sa spomína aj 

v Územnom pláne mesta, je zaradený aj v časti Verejnoprospešné 

stavby na str. 183 – Textová časť ÚP. Územný plán sme schvaľovali 

v roku 2018 uznesením č. 98/2018, v dodatku sme mali uvedené, že 

sa jedná o dopravnú stavbu nadradenej infraštruktúry, cestná in- 

fraštruktúra. V záväznej časti, vyhlásenej VZN, ktorú sme schva-

ľovali je to uvedené na str. 16. Je tu vyjadrenie ministra 

k stavbe, ktorá je plánovaná od roku 1974, v 1975 sa objavila 

v prvých ÚP mesta TN, a je plánovaná so všetkým čo k nej patrí – 

koridor, ochranné pásma, ... stavba už bola začatá, nový cestný 

most je prvá etapa juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, ktorý 

by mal vyústiť v Kubrej, s napojením na cestu Pred Poľom, a po- 

kračovať po diaľnicu, premostením kanála a Váhu.  

V tejto situácii nechápe, ako je možné, že tak zásadné dokumenty, 

schválené Úradom vlády – ÚP VUC Trenč. kraja a jeho zmeny, ako aj 

ÚP mesta TN, ktoré museli prejsť pripomienkovým konaním s vyjad-

rením ministerstva, a ktoré plánovali urbanisti dve generácie,  

majú byť zahodené. V rámci Interpelácií bude mať otázku, a žiada 

p. predsedu TSK, aby vykonal kroky, ktoré by ozrejmili skutoč-

nosť - buď nám boli predložené doklady v nesúlade so zákonom, 

alebo ak to tam nemôže byť, musia sa vykonať kroky k náprave. 

Vyhlásenie, ktoré dezorientuje verejnosť treba negovať, uvítal, 

aby bol zo strany TSK daný dotaz na MO SR a vydaná tlačová 

správa, ktorá by vyvrátila danú informáciu, že juhovýchodný 

obchvat je nerealizovateľný a nebezpečný. V interpelácii prečíta 

otázky.  

p. predseda: - bude to úloha - zistiť, aké boli pripomienky MO SR 

pri príprave nášho územného plánu, schváleného v roku 2018 a pred- 

tým.   

 

PhDr. Škultéty: - spýtal sa na medializovaný problém so župným 

domom. Na jesennom zastupiteľstve bola informácia, že sa našli 

dokumenty, že TSK je vlastníkom budovy, a ako nájomník kvôli 

právnej istote dáme vec na súd. Súd potvrdil, že majiteľom ostáva 

mesto Trenčín. Spýtal sa  na ďalší postup, či sa budeme odvolá-

vať, mesto asi neplánuje investovať do objektu.  

p. predseda: - súd s mestom sme prehrali, naďalej ostáva župný 

dom v majetku mesta, bol tam p. Baláž, zvážime čo ďalej. Pán 

primátor povedal aj médiám, že Trenčianske múzeum sa nemusí báť 
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skončenia nájmu a veríme, že keď my poskytujeme služby knižnice 

obyvateľom mesta Trenčín, aj mesto do župného domu zainvestuje. 

Podrobnosti zo súdu vám poskytne p. Baláž.  

 

PaedDr. Porubcová: - naši zamestnanci-pedagógovia počas korona 

krízy pracujú oveľa viac. Požiadala, aby tu tento školský rok 

zaznelo, že ľudia robia ťažkú prácu veľmi dobre, prekonávajú 

nástrahy pripojení, robia to bez slova a radi. Nie každý má doma 

školopovinné deti, ale vyučovanie pokračuje. Všetkým je veľmi 

vďačná a verejne poďakovala všetkým učiteľom.  

p. predseda: – poďakoval za príspevok, učitelia z domu na diaľku 

vyučujú žiakov. Jednou z tém zajtrajšej návštevy p. ministra škol- 

stva v TSK bude aj vzdelávanie do budúcna cez videokonferencie.  

 

Mgr. Ďureje, PhD.: - zdá sa, že súčasná situácia s koronavírusom 

odchádza, ale v okrese Prievidza prípady pokračujú. Spýtal sa, či 

neuvažujeme s vlastným testovaním zamestnancov nemocnice, bolo 

tam cielené testovanie, plošné by bolo asi nad rámec financií, 

ale vírus sa môže vrátiť. 

Podľa Plánu dopravnej obslužnosti zrejme pôjdeme s km dolu, 

spýtal sa na ďalšie kroky pracovnej skupiny k príprave VO, kedy 

sa stretneme a aké budú kritériá na znižovanie tarifných km a či 

by sme nemali mať ako poslanci za okresy stretnutia k danej téme 

za účasti vedenia kraja, odboru dopravy a dopravcov, za hornú 

Nitru by sa mohli pridať okresy Bánovce a Partizánske, a aké bude 

ďalšie rozhodnutie. Navrhol pracovné stretnutie poslancov za 

okresy. 

p. predseda: - čakáme ešte na Plán udržateľnej mobility, 

financovaný z eurofondov, ktorý má byť schválený tento rok.  

Bol by rád, aby sme sa poučili z krízového stavu, spoločne sa 

stretli so SAD a poslancami za okresy a od 1.9. mohli prijať nový 

cestovný poriadok. Podľa PDO sa s km pôjde dolu, úlohu dostali 

obe SAD, aby pripravili návrh na zmenu cestovných poriadkov od 

1.9.2020 a niektoré linky zjednodušili, aby aj poslanci k tomu 

pomohli. Úlohu sme zadali na Štábe pre krízové situácie Tren-

čianskeho kraja.  

Ku COVID-19 mal okres Prievidza asi 94 pozitívnych prípadov, 

najviac v sociálnom zariadení a v našej nemocnici, preto je číslo 

v našom kraji najväčšie, vyhľadávajú a testujú potenciálnych 

nakazených. Do budúcna treba testovať nemocnice, aspoň rýchlo-

testami alebo klasické PCR testy. Budeme sa tým zaoberať, ak sa 

vírus objaví znovu, ako ho testovať, či z vody, kanalizácie, aby 

sme do budúcna boli pripravení.  

 

 

14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

Ing. Mičega: - predložil písomnú interpeláciu:  

1. požiadal zistiť, či je ÚP VUC Trenčianskeho kraja v časti 
o Juhovýchodnom obchvate v súlade so zákonom, 

2. ak je Juhovýchodný obchvat nerealizovateľný a nebezpečný, či 
viete zistiť, kto je zodpovedný za to, že vláda SR v roku 1998 

a následne aj Zastupiteľstvo TSK bolo uvedené do omylu, a ako 

je možné, že stavba sa zapracovala do Územného plánu VUC. 
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3. ak sa preukáže, že Juhovýchodný obchvat nie je v ÚP VUC TK 

súlade so zákonom, aký navrhujete ďalší postup. Je neprija-

teľné, aby právne záväzný dokument TSK vyhlásený VZN bol 

v rozpore so zákonom a mal v záväznej časti nevykonateľné 

časti, 

4. ak je Juhovýchodný obchvat navrhnutý v súlade so zákonom, 
osloviť Ministerstvo obrany SR a p. ministra, aby dementoval 

svoju informáciu o nebezpečnom a nerealizovateľnom Juhový-

chodnom obchvate mesta Trenčín.  

p. predseda: – pozrieme si vyjadrenia MO SR z minulosti ako 

podklad k ÚP VUC TK.  

 

 

15. Záver.             

 

p. predseda: - poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí, zatiaľ 

ešte s rúškami, dnes zasadal Ústredný krízový štáb.   

1.6. máme plánované otvorenie cyklotrasy Trenčín–Nemšová, je 

povolené podujatie do 100 ľudí. Boli sme úspešní aj v III. úseku 

Vážskej cyklomagistrály TN-Nové Mesto nad Váhom, výstavba 21 km 

úseku by mala začať v júni, pripravíme pre budúci rok aj časť 

cyklotrasy na hornej Nitre. Pozvánkou na júlové zasadnutie 6.7. 

2020 dnešné rokovanie ukončil.  

 

 

Trenčín,  29.5.2020 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 
 

 I. overovateľ: Ing. Milan PANÁČEK, v.r. 

  

II. overovateľ: Mgr. Anna ABRAMOVIČOVÁ, v.r.   

                        

Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.  

 

 

 

 

 

 

                                Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.  

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


