
 
KOMISIA REGIONALNEHO ROZVOJA A CESTOVNEHO RUCHU 

PRI ZASTUPITEĽSTVE TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

ZÁZNAM  
o výsledkoch hlasovania komisie s použitím hlasovania per rollam,  

ktoré sa uskutočnilo v čase od 03.09.2021 do 14,00 hod. dňa 08.09.2021.  
Predseda Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK rozhodol o prerokovaní ďalej uvedených 

materiálov určených na rokovanie Z TSK dňa 27.09.2021 príslušnými komisiami zriadenými pri Z TSK, 

použitím hlasovania per rollam v súlade s článkom 11 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

Členom Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja s hlasovacím právom (ďalej len „členovia komisie“) boli dňa 03.09.2021 predložené na prerokovanie mimo 

riadneho rokovania komisie, prostredníctvom elektronickej pošty, tieto materiály:  

1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

 

3. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-skeho samosprávneho kraja za I. 

polrok 2021 

4. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2. zmena). 

 

5. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená- 

    vratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

a investičných fondov. 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt-nutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy  s názvom "Vybudovanie krajského 

ekocentra Pruské", realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. 

 

b) Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na 

projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky", 

realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom 

 

6. Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  

inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín 

 

7. Návrh Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 

2021 – 2025. 

 

 

8. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020. 

 

Členovia komisie mali možnosť vyjadriť sa k týmto materiálom v termíne do 14,00 hod. dňa 08.09.2021 

zaslaním elektronickej odpovede – hlasovaním, uvedeným v predloženom Hlasovacom formulári k jednotlivým 

materiálom.  

Vyhodnotenie schvaľovacieho procesu - výsledok hlasovania:  

Počet členov komisie s hlasovacím právom: 10  

Počet oslovených členov komisie: 10 

Počet členov komisie, ktorí hlasovali: 7 

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 1 

  ZA prijatie materiálu č 1. hlasovali: 6 

nutých stanovísk k materiálu č. 1: 0  

 materiálu č.1 : 1  



 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 2, 

ZA prijatie materiálu č 2a. hlasovali:  7 

 materiálu  č.2a: 0  

 o navrhnutých stanoviskách k materiálu č.2a : 0  

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 3 

ZA prijatie materiálu č. 2b hlasovali:  6 

 materiálu č. 2b: 0  

 materiálu č.2b : 1  

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č.4 

ZA prijatie materiálu č. 3 hlasovali:  6 

 materiálu č. 3: 0  

stanoviskách k materiálu č.3 : 1 

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 5 a, 

ZA prijatie materiálu č. 4 hlasovali:  7 

 materiálu č. 4: 0  

 materiálu č.4 : 0 

  

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 5 b, 

ZA prijatie materiálu č. 5 hlasovali:  7 

 materiálu č. 5: 0  

 materiálu č. 5 : 0  

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6a 

ZA prijatie materiálu č. 5a hlasovali:  6 

 materiálu č. 5a: 0  

 materiálu č. 5a : 1  

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6b 

ZA prijatie materiálu č. 5b hlasovali:  6 

 materiálu č. 5b: 0  

 materiálu č. 5b : 1  

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6c 

ZA prijatie materiálu č. 5c hlasovali:  6 

 materiálu č. 5c: 0  

 materiálu č. 5c : 1  

 

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6d 

ZA prijatie materiálu č. 5d hlasovali:  4 

novísk k materiálu č. 5d: 0  

 materiálu č. 5d : 3  

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6e 

ZA prijatie materiálu č. 5e hlasovali: 4 

 materiálu č. 5e: 0  

ŽALI sa hlasovania o navrhnutých stanoviskách k materiálu č. 5e : 3  

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6f 

ZA prijatie materiálu č. 5e hlasovali:  4 

 materiálu č. 5e: 1 

tanoviskách k materiálu č. 5e :2 



Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6 II 

ZA prijatie materiálu č. 5e hlasovali:  6 

 materiálu č. 5e: 1 

 materiálu č. 5e :1 

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 6 III 

ZA prijatie materiálu č. 5e hlasovali:  6 

 materiálu č. 5e: 1 

 materiálu č. 5e :0 

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 7 

ZA prijatie materiálu č. 5e hlasovali:  6 

 materiálu č. 5e: 1 

 materiálu č. 5e :0 

 

Výsledky hlasovania k materiálu bod č. 8 

ZA prijatie materiálu č. 5e hlasovali:  7 

 materiálu č. 5e: 0 

 materiálu č. 5e :0 

 

 

 

 

 

 

 

V súlade s článkom 11, ods. 7. písm. b) Rokovacieho poriadku komisií Trenčianskeho samosprávneho kraja boli 

nadpolovičnou väčšinou členov komisie prijaté tieto stanoviská komisie k materiálom:  

 

Ad 1. s t a n o v i s k o číslo 13-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27. septembra  2021   prerokovalo a  

berie na vedomie  

Správu z  kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

Ad 2. s t a n o v i s k o číslo 14-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa  

27. septembra  2021   prerokovalo a  

berie na vedomie   
správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií  na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 

2021 

 

Ad 3. s t a n o v i s k o číslo 15-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa  

23. novembra  2020   prerokovalo a  

berie na vedomie   
Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021 

 

Ad 4. s t a n o v i s k o číslo 16-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 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 Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (2. zmena)“ a 

schvaľuje 

Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 -2023 (2.zmena) 

 

 

 

Ad 5. s t a n o v i s k o číslo 17, a-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa  

27. 09. 2021 prerokovalo a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej 

odbornej školy Nováky“ v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov s kódom      OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 

plánom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja  

na roky 2013 - 2023; 

 

b)  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových oprávnených výdavkov projektu              a žiadaného NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, t.j. maximálne do výšky 52 631,58 EUR; 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

 

Ad 6. s t a n o v i s k o číslo 17 b ,-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa  

27.09.2021 prerokovalo a  

 

s c h v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Vybudovanie krajského ekocentra Pruské“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Veľkého 

územného celku Trenčianskeho kraja           a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2023; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy s kódom OPKZP-PO2SC211-2021-67 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  na podporu budovania environmentálnych 

centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu vo výške 480 000,00 EUR,  

t. j. maximálne do výšky 24 000,00 EUR; 

d) financovanie prípadných neoprávnených nákladov z rozpočtu TSK; 

e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. 



 

 

Ad 7.s t a n o v i s k o číslo 18-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a 

 

I .  s c h v a ľ u j e  

a) založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom Mierové námestie č. 2, 

911 64 Trenčín, zakladateľmi ktorej sú:  

1. Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00312037,  

2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624, 

 

b) zakladaciu listinu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,  

so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, 

 

c )  štatút neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 

Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia, 

 

d )  do funkcie prvých členov správnej rady neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so 

sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín: 

Mgr. Richarda Rybníčka,  

Ing. Jaroslava Bašku,  

Milenu Dragićević Šešić, PhD,  

Prof. Ilonu Németh, DLA,  

Prof. Dušana Galuseka, DrSc.,  

Mgr. Silviu Hroncovú,  

Dipl.Ing. Petra Gera,  

Mgr. Veroniku Staňkovú,  

Mgr. Art. Šimona Klimana,  

 

e) do funkcie prvého riaditeľa neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom Mierové 

námestie č. 2, 911 64 Trenčín: 

M. A. Luciu Dubačovú,  

f) do funkcie prvých členov dozornej rady neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so 

sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín: 

Petra Hoštáka, MBA, PhD. 

Bc. Tomáša Vaňa 

Patrika Žáka, B.S.B.A. 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

  Ing. Richarda Takáča 

II. p o v e r u j e 

Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, podpísaním schválenej Zakladacej listiny 

a Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., so sídlom Mierové námestie č. 2, 911 64 

Trenčín v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja ako jedného zo zakladateľov neziskovej organizácie. 

III. b e r i e  n a  v e d o m i e 

predloženú správu o návrhu financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. a vyjadruje 

deklaratórnu podporu bežným a kapitálovým výdavkom v zmysle predloženého materiálu. 

 



 

 

 

Ad 8.s t a n o v i s k o číslo 19-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa         27. septembra 2021 

prerokovalo a  

schvaľuje 

Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji             

na roky 2021-2025. 

 

Ad 9.s t a n o v i s k o číslo 20-2021:  

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a  

berie na vedomie   
Výročnú správu KOCR Trenčín región za rok 2020 

 
. 

 

 

  

Vyhodnotila: Linda Košíková, tajomníčka komisie  

V Trenčíne, dňa 10.09.2021  

Ing. Zuzana Máčeková 
predseda 


