Z á p i s n i c a
z XIII. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26. 11. 2018

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 X. a XI.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún
2019.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nebytových
priestorov v budove – škola, Školská 1477/2A, so súpisným
č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2,
k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej
vodárenskej spoločnosti a. s. Považská Bystrica.
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 2504 k.ú. Nemšová v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" parc. č. 615/4, 615/5 a 615/8 k. ú. Kostolná
- Záriečie v prospech Obce Kostolná – Záriečie.
e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - areál SOŠ Dubnica nad Váhom
(Vyšovec) a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
f) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení
nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie
formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM
v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom, na Myjave
a v Púchove.
g) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časť pozemku parc. KN-E č. 421/2, k. ú. Ihrište,
obec Púchov, na LV č. 480 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
h) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časti pozemku v areáli Hvezdárne v Partizánskom
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parc. KN-C č. 330/1, k. ú. Malé Bielice, na LV č. 162 ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Učebne SOŠ Púchov s pozemkami
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
j) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných investícií do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi Železnicami Slovenskej republiky
a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci
stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto
nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú
rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek
Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša".
k) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného
majetku - pozemku registra "E", parc. č. 812/1, k.ú. Nové
Mesto nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2018 – Participatívny –
komunitný rozpočet.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
7. Návrh na schválenie VZN TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN
TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 a č. 6/2018
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov
na území TSK.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca odboru reg.rozvoja
8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových
finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania
a kultúry.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa
zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8,
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Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája
1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová.
d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
e) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2,
Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49
Považská Bystrica.
f) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom
I. Krasku 491, 020 32 Púchov.
g) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom
Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
h) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine
Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,
so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.
i) Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava,
so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
12. Návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská
2262/80, Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl a školských
zariadení SR a návrh na zaradenie školského zariadenia
s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad
Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41,
Nové Mesto nad Váhom do siete škôl a školských zariadení
SR.
b) Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná
školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J.
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c)

d)

e)
f)

g)

h)

Kalinčiaka 1, Prievidza do siete škôl a školských
zariadení SR.
Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej
odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza zo siete škôl
a školských zariadení SR a návrh na zaradenie školského
zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej
32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza do siete
škôl a školských zariadení SR.
Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom
Elokované pracovisko, Hviezdoslavova 330/17, Ilava ako
súčasť Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská
Bystrica zo siete škôl a školských zariadení SR.
Návrh na vyradenie školy s názvom Gymnázium Ivana Bellu,
Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová
zo siete škôl a školských zariadení SR.
Návrh na vyradenie školy s názvom Spojená škola,
Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium,
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332,
972 71 Nováky zo siete škôl a školských zariadení SR
a návrh na zaradenie školy s názvom Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332,
972 71 Nováky do siete škôl a školských zariadení SR.
Návrh na vyradenie školy s názvom Stredná odborná škola
sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne zo siete škôl
a školských zariadení SR, návrh na vyradenie školy
s názvom Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov,
so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov zo siete škôl
a školských zariadení SR a návrh na zaradenie školy
s názvom Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491,
Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491,
Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov do siete
škôl a školských zariadení SR.
Memorandum o spolupráci pri zabezpečení vzdelávania
žiakov Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193,
Lednické Rovne.

13. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej
priemyselnej škole, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom,
so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
a návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské
294, 018 52 Pruské.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
14. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2019 – 2021.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
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b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 – 2021.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
15. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK
dodávateľským spôsobom na rok 2019.
Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - pover. riad. odboru dopravy
16. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho
samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru region. rozvoja
17. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru region. rozvoja
18. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci odd. práv., SMaVO
19. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2018.
Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK
20. Informácia o výsledku kontroly z NKÚ SR na Oddelení sociálnej pomoci TSK pod názvom „Sociálne služby pre seniorov“.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
21. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja na I. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
22. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
23. 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 posledné predvianočné XIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol
predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.
Na úvod nás všetkých prišli pozdraviť deti z Harmonikovej
akadémie, ktorú založil v roku 2013 pán Jozef Opatovský
zo Soblahova a začal učiť hrať deti aj dospelých tradičnej
hre na diatonickú harmoniku, ľudovo zvanú heligónka.
Po zostavení svojho programu od roku 2017 Harmoniková akadémia
vystupuje ako súbor na rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach. Súbor získal už viaceré popredné miesta na okresných a krajských súťažiach v speve a hre na hudobný nástroj
v chlapčenských a dievčenských kategóriách. K jeho najväčším
úspechom patrí prvé miesto v kategórii chlapcov do 13 rokov
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a Cena poroty pre dievčatá, ktoré získali na medzinárodnej
súťaži v Ostravici v roku 2017. Svojím dnešným vystúpením
prispeli k príjemnej atmosfére nášho rokovania, za čo im
úprimne poďakoval.
Harmoniková akadémia bude s nami aj po skončení nášho rokovania v banketovej miestnosti, kde všetkých pozval na stretnutie pri predvianočnej čaši vína.
p. predseda: - otvoril dnešné XIII. zasadnutie Zastupiteľstva
TSK. Privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí.
Priebeh rokovania môže verejnosť sledovať naživo na webovom
sídle TSK, kde sú zverejnené aj záznamy z rokovaní.
Oznámil overenie zápisnice zo slávnostného XI. zasadnutia,
ktoré sa konalo dňa 26.10.2018 v obci Košariská, zápisnica
bola zverejnená na webovej stránke TSK.
Zápisnica z predošlého XII. zasadnutia Z TSK, ktoré sa konalo
dňa 19.11.2018 na tému zdravotníctva v TSK je v štádiu spracovania.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí zo 47 poslancov prítomných 41 poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred ospravedlnili
poslanci: RNDr. Beňová, MUDr. Cíbik, Ph.D., MUDr. Procházka,
MUDr. Oulehle, doc. MUDr. Bielik, CSc., neskôr príde Ing.
Randziaková.
O programe rokovania boli poslanci vopred informovaní zaslanou pozvánkou, ktorá bola pre verejnosť zverejnená na webovej
stránke TSK, úradnej tabuli TSK aj v intranetovej Knižnici
poslancov. Materiály boli taktiež sprístupnené v intranetovej
Knižnici poslancov, na webovej stránke TSK a boli vopred prerokované na zasadnutiach komisií pri Z TSK a Rade predsedov
komisií.
Za overovateľov zápisnice z dnešného XIII. zasadnutia
boli navrhnutí:
I. overovateľ: MUDr. Mohamed HEMZA
II. overovateľ: Ing. Richard TAKÁČ.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 41 poslancov,
čím bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 41-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o overovateľov zápisnice podľa predloženého
návrhu.
(viď uznesenie č. 149/2018/A)
Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Barbora Jánošková.
p. predseda: - predniesol návrh na doplnenie programu v bode
2., ktorý bude znieť:
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Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na X., XI.
a XII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
a na základe došlého listu MZ SR navrhol doplniť ako bod:
21. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
_
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot.a SP
Číslovanie ďalších bodov sa tým posunie.

Predniesol zmeny predkladateľov materiálov - v zastúpení
za Mgr. Baláža a Ing. Lamačkovú dnes predloží materiály Ing.
Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK, nakoľko obaja
predkladatelia sa zúčastňujú rokovania v Bratislave.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ku zmene programu navrhol k bodu 2.

v nadväznosti na uznesenie prijaté 19.11.2018. Po rokovaní
zastupiteľstva sa mu ospravedlnil p. Trstenský za spochybnenie návrhu, ktorý mal byť súčasťou uznesenia a dostal informáciu od p. Merašického, že pri stiahnutí materiálu bol klub
pravice pripravený podporiť môj návrh. Preto sa rozhodol, že
na tomto rokovaní navrhne vrátiť sa k téme zdravotníctva
v osobitnom bode, aby v uznesení odporúčajúcom p. predsedovi
bola zadefinovaná aj nemocnica v Partizánskom. Zdvorilo požiadal doplniť ako bod č. 3 – Všeobecné nemocnice, s doplnením
uznesenia v časti ...odporúča predsedovi TSK - požiadať MZ SR
o zachovanie nemocníc v Bojniciach, Pov. Bystrici a v Myjave,
aj nemocnice Partizánske, ako piatej všeobecnej nemocnice
v kraji. Pán predseda to môže a nemusí akceptovať. Zajtra je
rokovanie k stratifikácii na MZ SR a vzhľadom na podporu Nezávislých poslancov a pravicovej koalície tlmočil, že sa pokúsi
dnes predložiť návrh, ktorý pred týždňom stiahol, ale situácia
sa zmenila a preto chce zaradiť bod č. 3 s názvom Všeobecné
nemocnice Trenč. kraja a doplniť do uznesenia aj Nemocnicu
na okraji mesta Partizánske. K ďalším nemocniciam, ktoré majú
menej ako 6 oddelení bude samostatné uznesenie pripravovať
pracovná skupina, ktorá sa tvorí v zmysle schváleného
uznesenia.
p. predseda: – požiadal o písomné predloženie návrhu. Nevie či
to bolo prerokované vo všetkých poslaneckých kluboch.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - len s pravicovou koalíciou
a Nezávislými.
PhDr. Štefíková, MPH: – ozrejmila skutočnosť. V TSK máme
viacero všeobecných nemocníc, patrí k nim FN Trenčín, naše 3
nemocnice, NsP Ilava, NsP Handlová, NsP Bánovce nad Bebravou
a Nemocnica na okraji mesta Partizánske. Všetky majú povolenie
TSK na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - požiadal doplniť k nemocniciam
koľko lôžkových oddelení je otvorených a koľko ich má vlastného primára.
PhDr. Štefíková, MPH: – NsP Ilava má 102 lôžok, NsP Handlová
má lôžka pre ODCH, NsP Bánovce nad Bebravou má na ODCH 50
lôžok, interné 20, detské odd. a gynek.-pôrodnícke, ktoré je
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dočasne pozastavené, NsP Partizánske má 200 lôžok, 40 lôžok
chirurgického odd. neprevádzkuje a poskytuje 1-dňovú starostlivosť. Je tam odd. interné, detské, gynek.-pôrodnícke, ODCH,
neurológia,…
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - je tam aj anestézia, intenzívna
medicína, celkovo 9 oddelení, čo je rozdiel. Spýtal sa, ktoré
nemocnice boli v rámci mobilizačnej siete Rady obrany štátu
menované ako 5 nemocníc v kraji a zachované min. do r. 2013.
PhDr. Štefíková, MPH: – subjekty hospodárskej mobilizácie sú
FN Trenčín, nemocnice v ZP TSK, NsP Partizánske, Bánovce
a Ilava.
Ing. Trstenský: – to čo povedal p. Božik je pravda, nemal
problém zahlasovať za nemocnicu Partizánske, ale vadí mu, že
na naše 3 nemocnice bola urobená analýza, ktorú ste všetci
ocenili a ďakovali p. Štefíkovej, nakoniec po 5 hodinách
diskusie prišiel návrh p. Božika na zaradenie nemocnice Partizánske. Dnes sa máme k tomu vrátiť, lebo pravicový klub by
už zahlasoval. Zastupiteľstvo TSK tvorí 47 poslancov. Je nekorektné, aby počas rokovania prišli pozmeňujúce návrhy, ktoré
menia program rokovania a neboli vopred prerokované, sú tu 3
podpredsedovia. 5 hodín sme rokovali a teraz máme hlasovať
za štvrtú nemocnicu bez materiálu a analýzy vopred, takto sa
rokovať nedá. Máme rokovať ako poslanci, ako sme rokovali
o regióne hornej Nitry, ale toto nie je správny spôsob.
p. predseda: – v pondelok 19.11. sme vytvorili pracovnú
skupinu ako poradný orgán predsedu TSK, z čoho vyjdú tiež
prac. materiály, ktoré nemocnice budú v systéme poskytovania
zdravot. služieb v rámci kraja. Navrhol nechať to na pracovnú
skupinu, hovorili to aj Nezávislí poslanci. Budeme bojovať
za všetky nemocnice v kraji. Rokovali sme minule 5 hodín, že
prac. skupina pripraví analýzu, čo bude ktorá nemocnica poskytovať pre občanov TSK.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval na p. Trstenského. Chápe
jeho postoj, ale nerozumie ospravedlneniu za to, že spochybnil hlasovanie o Partizánskom. Na soc. sieťach sa dozvedel,
že bola skupina ľudí, ktorá bola ochotná návrh podporiť a ako
primátor mesta sa musí postaviť za nemocnicu mesta. 7 rokov
sme bojovali za oddelenia, ktoré neboli zazmluvnené. Rokovanie
o baniach aj o zdravotníctve inicioval ich poslanecký klub.
Navrhol doplniť do programu bod 3. Všeobecné nemocnice
a uznesenie doplniť o Nemocnicu Partizánske, Bánovce n. B.
a Ilavu. Situácia v zdravotníctve je vážna. Vie, že za návrh
sú aj viacerí poslanci. Poslanec môže navrhnúť tému a o tom
máme hlasovať. Chceme zabojovať o všetky 3 nemocnice.
Ing. Žiak: - reagoval na p. Trstenského, rokovanie o hornej
Nitre bolo preto, že neprešiel územný plán, mali sme vtedy
pravdu.
Ing. Trstenský: - nemá problém s obsahom, nejde o Partizánske,
ale problém je v tom, že nebola dodržaná forma. Mohli sme
o tom hovoriť celý týždeň. Vždy bojoval za to, aby zdravotná
starostlivosť bola dostupná. Tiež sme robili petíciu za zachovanie polikliniky v N. Meste n. Váhom. Vadí mu, že ho p. Božik
neberie za kolegu a nepýta sa na názor podpredsedov, aby sme
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sa stretli s predsedami ostatnými poslan. klubov. Všetci
poslanci sme si rovní a nie je možné, aby niekto prišiel
s takým návrhom bez prípravy vopred. Návrh neprešiel komisiami, Radou predsedov, vedením a máme okamžite zahlasovať.
Spýtal sa poslancov, či chcú takto pracovať vo volebnom
období. Ak áno, zahlasujte ZA.
p. predseda: – súhlasil s názorom. Je lepšie, keď sa návrhy
vopred predrokujú, zdravotníctvo chce obhajovať každý z vás.
Na minulom zastupiteľstve sme rokovali sme 5 hodín a prijali
sme uznesenia, aj vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude
posudzovať kvalitu a kvantitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - v MsZ Partizánske môže poslanec
kedykoľvek vystúpiť a dať návrh. Ako primátor sa stretáva
s predsedami klubov pred zastupiteľstvom. K téme zdravotníctvo
okrem komisie nebolo stretnutie poslancov, návrh mohol dať aj
predsedajúci. Dávame na vedomie, že nám záleží na zdravot.
zariadeniach v kraji. Aké analýzy k tomu treba? Tiež je 24
rokov v politike. Ak tu zastupujeme všetkých, tak menujme
všetky nemocnice, predseda je pre všetkých. Chceme iba doplniť
3 všeobecné nemocnice. Pán Trstenský, jeho kamarát sa ospravedlnil, že môj návrh spochybnil a poslanci chceli o tom hlasovať. Keby viedol schôdzu, zaradí tam všetky návrhy. Definoval
osobnosť. Sedí tu 47 osobnostne integrovaných ľudí, stačí povedať že potrebujeme analýzy, lebo forma je dôležitejšia ako
obsah.
p. predseda: - minulý týždeň sme o tom rokovali 5 hodín a hlasovali ste za vytvorenie pracovnej skupiny. Mohli sme dať
do uznesenia všetky nemocnice a mohlo sa to schváliť.
p. Dvonč: - v tomto bode schvaľujeme program a každý poslanec
má právo navrhnúť zmenu programu. Požiadal, aby sme hlasovali
o návrhu. U nás v meste funguje demokracia naprieč politickým
spektrom.
p. predseda: – aj tu hlasujeme o návrhu poslancov, každý má
možnosť sa vyjadriť.
PaedDr. Porubcová: - neschválili sme bod 1. a sme tu viac než
hodinu, v pravicovom klube nebol za nami p. Božik, na klube
o tom informoval p. Merašický, materiál nebol predložený, čo
nie prvý ani posledný krát, ide viacmenej o deklaratívnu
podporu okresov bez väčšej analýzy.
Ing. Trstenský: - posledný krát vystupuje k tomuto bodu, je
záznam z toho čo povedal 19.11., že nemá problém zahlasovať
za zaradenie nemocnice Partizánske do návrhu uznesenia
a v tejto súvislosti sa ospravedlnil. Ani dnes nemá problém
hlasovať za doplnenie nemocníc Bánovce, Ilava. Špecializovaná
nemocnica N. Mesto obsluhuje 60 tis. ľudí a vie čo povedal
pred týždňom. Prečo vtedy nikto nepovedal, že chceme rozšíriť
program o ďalšie všeobecné nemocnice v TSK. Keď boli analýzy
na všetky nemocnice TSK, prečo nemôžu byť urobené aj ostatné
v kraji. Všetci máme záujem, aby bola kvalita zdravotníckych
služieb v kraji čo najvyššia. Trenčiansky kraj vznikol ako
prílepok, v minimálnej sieti nemocníc Slovenska je len jedna
z nášho kraja - FN TN, ktorá nespĺňa podmienky FN a poslanci
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lekári viete, že ani jedna z nemocníc v kraji nespĺňa
podmienky FN, ktorá by poskytovala kvalitnú starostlivosť.
Vrtuľníky prevážajú pacientov do Nitry alebo Trnavy na špeciálne pracoviská. Zo 40 nemocníc v minimálnej sieti len FN
Trenčín je nespôsobilá na výkon zdravot. starostlivosti, čím
by sme sa mali zaoberať. Je rád za diskusiu o zdravotníctve
v kraji, čo už povedal vizionársky pred 10 rokmi.
Ing. Mičega: - nie je 24 rokov politikom, ale 4 roky poslanec
MsZ v Trenčíne. V tomto bode schvaľujeme program zastupiteľstva. Táto debata mohla byť už v rámci bodu, ak by bol schválený. Bod predsedu nášho klubu naväzuje na minulotýždňové
zastupiteľstvo, kedy p. Božik povedal, že sťahuje návrh
vzhľadom na vystúpenia a počet poslancov. Po týždni vieme
pokračovať. Zvažuje, či bude môcť podať akýkoľvek návrh, keď
toto neprešlo. Počas 4 rokov na MsZ v Trenčíne dostával tesne
pred zasadnutím zmluvy, majetkové prevody a VZN, toto
mohlo prejsť a mohlo sa ďalej rokovať. Zmena Rokovacieho poriadku bola požiadavka poslancov pred rokom. Analýzy na nemocnice netreba robiť. Požiadal o zaradenie bodu a vyjadrenie
poslancov.
p. predseda: - schôdzu zastupiteľstva vedie vždy predseda,
k návrhu vždy otvorí diskusiu a máte možnosť diskutovať.
Materiály sú predložené v daných termínoch, dnes je Zastupiteľstvo TSK, nie MsZ. Ak poslanec navrhol pozmeňujúci návrh,
bolo o tom hlasované. Nikomu sa neupiera možnosť navrhnúť
zmeny, za 5 rokov jeho županovania bolo tomu tak.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval na p. Mičegu, bol to p.
Trstenský, ktorý sa spýtal verejne, či by sa mu páčilo, ak by
sa toto dialo na MsZ. U nás sa môže každý vyjadriť, pravidelne
sa stretáva s poslancami a je iná úroveň krajská a mestská.
K archívnemu zvukovému záznamu uviedol, že ospravedlnenie bolo
po skončení zastupiteľstva, s podaním ruky.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - hodinu sme diskutovali o programe
rokovania a dostali sme sa k inej téme, ako či zaradíme
alebo nezaradíme nový bod do programu rokovania. Ešte sa mu
nestalo, že by sme nedostali včas materiál na rokovanie
komisie alebo zastupiteľstva. Za tretie volebné obdobie si
nepamätá, že by niekomu bolo odopreté právo na úpravu programu. Otáčať diskusiu do inej roviny a porovnávať s iným
orgánom samosprávy nie je cesta k výsledku. Téma minulého
zastupiteľstva je mimoriadne citlivá, pre občanov i voličov.
Máme tu návrh na doplnenie nemocnice Partizánske, Bánovce,
Ilava, aby sme neskôr nemuseli dopĺňať uznesenie. Je na škodu,
že k tomu nebola diskusia v poslaneckých kluboch.
Ing. Žiak: - nakoľko p. Habánik to vníma ako citlivú tému,
predpokladá, že bude hlasovať ZA, za čo vopred poďakoval.
Mgr. Smatana: - v zmysle Rokovacieho poriadku podal návrh
na ukončenie diskusie k tomuto bodu.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 36-ZA + p. Dvonč,
1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
s ch v á l i l o návrh poslanca Mgr. Smatanu na ukončenie
diskusie.
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Na základe výsledku hlasovania č. 3: 39-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK s ch v á l i l o návrh predsedu TSK
Ing. Bašku na doplnenie názvu v bode 2., ktorý bude znieť:
2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na X., XI.
a XII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK s ch v á l i l o návrh predsedu
TSK Ing. Bašku na doplnenie programu (na základe listu ministerky zdravotníctva SR na zmenu predsedu dozorného orgánu NsP
Prievidza-Bojnice), ako bod:
21. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
_
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot.a SP
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 30-ZA, 9-ZDRžALO
HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK s ch v á l i –
l o návrh poslanca a podpredsedu TSK doc. PaedDr. Božika,
PhD. na doplnenie programu rokovania ako bod:
3. Všeobecné nemocnice na území TSK.

_

Na základe výsledku hlasovania č. 6: 40-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o program XIII. zasadnutia Zastupiteľstva
TSK ako celok, s úpravou na základe návrhu p. predsedu TSK
a poslanca Z TSK doc. PaedDr. Božika, PhD.. K uvedeným
výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 149/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na X., XI. a XII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.__
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na X. zasadnutí Z TSK 24.9.2018 bolo prijatých 26 uznesení, bez ukladacieho charakteru, nesplnené sú
väčšinou majetkového charakteru. XI. slávnostné zasadnutie
Z TSK 26.10.2018 schválilo deklaráciu ku 100. výročiu ČSR.
Na XII. zasadnutí Z TSK 19.11.2018 ku stavu zdravotníctva
v TSK boli prijaté 2 uznesenia ukladacieho charakteru –
pre riaditeľov nemocníc v ZP TSK a pre hlavného kontrolóra
TSK – vyhodnotiť všetky uznesenia týkajúce sa zdravotníctva
od vzniku TSK v roku 2001.
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Na základe výsledku hlasovania č. 7: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2018
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu z kontroly
plnenia uznesení prijatých na X., XI. a XII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 150/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Všeobecné nemocnice na území Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladal: doc. PaedDr. Božik, PhD. – poslanec Z TSK
p. predseda: - otvoril diskusiu k doplnenému bodu. Prečítal
návrh na zmenu prijatého uznesenia z 19.11.2018:
Zastupiteľstvo TSK
r u š í
uznesenie č. 148/2018 v časti II. bod B) z 19.11.2018
a
o d p o r ú č a
predsedovi TSK - požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR
o zachovanie všetkých všeobecných a špecializovaných
nemocníc, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť
v TSK, v sieti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci pripravovanej stratifikácie nemocníc.
Ing. Trstenský: - navrhol zrušiť staré uznesenie a prijať
nové uznesenie, s nahradením bodu B) a hlasovať o tomto
návrhu.
Ing. Žiak: - požiadal o krátku 5 min. prestávku pred hlasovaním.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 12-ZA, 5-PROTI, 9SA ZDRžALI HLASOVANIA, 14-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK
n e s ch v á l i l o návrh poslanca Ing. Žiaka na krátku
prestávku v rokovaní.
p. predseda: – požiadal poslancov o návrat do rokovacej sály
a pokračovanie v diskusii.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – bod programu sa týka všeobecných
nemocníc, meníme to na špecializované a nebráni sa tomu. Nie
každej sa venovala taká pozornosť ako tej, o ktorej hovoril,
a ktorú rozšíril o Ilavu a Bánovce n. B.. Návrh mohol byť
pripravený už pred týždňom, Partizánske navrhol ako poslednú
všeobecnú nemocnicu v kraji, ktorá má viac ako 5 oddelení.
Uznesením chceme pokryť každý okres kraja. Poďakoval, že väčšina poslancov tento bod podporila. Zmena sa týka celého
kraja a je zvedavý, ako bude hlasovať 9 poslancov, ktorí
nechceli, aby sa o bode rokovalo.
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MUDr. Steiner, MPH: - odpovedal p. podpredsedovi - keďže sú
v návrhu definované všetky nemocnice, musíme hlasovať ZA,
inak by ZA nehlasoval.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - nepáči sa mu forma, akou to
bolo prednesené, ale tým, že sú tam všetky nemocnice, nemá
problém zahlasovať ZA.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - tiež odpovedal jednoducho – kto si
počká, ten sa dočká.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - požiadal kolegov za Smer-SD ako
visačku ľavicovej politiky, aby pri formálnych stránkach
takto hodnotili komplexne fungovanie celého politického
subjektu. Ak sa tak raz stane, bude to veľmi rýchle a efektívne. Odporučil to tým, ktorí prešli viacero strán a potrebujú sa politickou stranou zakryť, aby kandidovali.
p. predseda: - zastáva názor, aby sa tu politika neriešila,
z čoho občania nemajú nič. Poďme riešiť reálne veci, ktoré
občania pocítia. Navrhol postup a predniesol návrh – zrušiť
celé uznesenie č. 148/2018 z 19.11.2018 a prijať nové číslo
uznesenia so zmenou textu v bode B), ako už bolo prednesené.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra
2018 prerokovalo a z r u š i l o Uznesenie číslo 148/2018
zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 19.11.2018,
a na základe výsledku hlasovania č. 10: 37-ZA, 3-NEHLASOVALI,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2018
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu o stave
a smerovaní zdravotníctva v Trenčianskom samosprávnom kraji,
- o d p o r u č i l o predsedovi TSK:
A. požiadať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
o novelizáciu Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z.
o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti v platnom znení tak, aby tento právny
predpis zohľadňoval chorobnosť, úmrtnosť, reálne potreby
zdravotnej starostlivosti obyvateľov a geografické podmienky Trenčianskeho samosprávneho kraja, pričom normatív
poskytovateľov navrhujeme vyjadriť počtom lekárskych miest
na počet obyvateľov príslušných okresov,
B. požiadať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
o zachovanie všetkých všeobecných a špecializovaných nemocníc, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť
v Trenčianskom kraji, v sieti poskytovateľov ústavnej
zdravotnej starostlivosti v rámci pripravovanej stratifikácie nemocníc,
C. vytvoriť pracovnú skupinu pre zdravotníctvo ako poradný
orgán predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- u l o ž i l o
nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - rokovať
so zdravotnými poisťovňami o navýšení objemu finančných prostriedkov na úhradu zdravotnej starostlivosti so zohľadnením
náročnosti pacientov a ekonomicky oprávnených nákladov,
- u l o ž i l o
hlavnému kontrolórovi TSK - vykonať kontrolu plnenia všetkých
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uznesení Zastupiteľstva TSK, týkajúcich sa zdravotníckej problematiky od vzniku Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- z r u š i l o
a) Uznesenie Zastupiteľstva TSK číslo 255/2015 zo dňa 30.03.
2015 v bode II.
b) Uznesenie Zastupiteľstva TSK číslo 305/2015 zo dňa 28.09.
2015.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 151/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún
2019.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - v zmysle platnej legislatívy predkladá polročne Návrh Plánu kontrolnej činnosti UHK na sledované
obdobie. Materiál bol predložený do všetkých komisií a ani
vo verejnej diskusii neboli k nemu pripomienky. Je možné ho
dopĺňať a upravovať.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 27-ZA, 12-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie január – jún
2019, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 152/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
_
Predkladal: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu TSK
a) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nebytových
priestorov v budove – škola, Školská 1477/2A, so súpisným
č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2,
k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v zastúpení za Mgr. Baláže predloží materiály riaditeľ Úradu TSK Ing. Briestenský.
Ing. Briestenský: - záujemca už do objektu investoval.
Predniesol návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nebytových priestorov v budove SOŠ J. A. Baťu, Partizánske
pre žiadateľa Koinonia J. Krstiteľa, Oáza Sklené, za účelom prevádzkovania Cirkevnej MŠ s výdajňou stravy na dobu
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10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je
verejný záujem prevádzky tohto typu zo strany obyvateľov
a prípravy detí na povinnú školskú dochádzku. Žiadateľ
investoval do objektu, k čomu poskytol doklady.
p. predseda: - pre prijatie osobitného zreteľa je potrebná
3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 33-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. 11.
2018 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti
nehnuteľného majetku TSK v správe SOŠ Jána Antonína Baťu,
Partizánske (stavba) - nebytových priestorov v budove,
s ch v á l i l o nájom uvedeného nehnuteľného majetku TSK
v správe SOŠ Jána Antonína Baťu, v prospech nájomcu:
Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 153/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej
vodárenskej spoločnosti a. s. Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - predložil návrh na schválenie zriadenia
vecného bremena na pozemkoch v Beluši v prospech Považskej
vodárenskej spoločnosti Pov. Bystrica, v rámci investičnej
akcie rozšírenia vodovodu a prípojky vody, na dobu neurčitú,
za jednorazovú odplatu.
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 33-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného bremena
pre TSK k pozemku v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti a.s., Považská Bystrica v zmysle predloženého návrhu,
k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 154/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 2504 k.ú. Nemšová v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - predložil návrh na schválenie
zriadenia vecného bremena k pozemku TSK v obci Nemšová,
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v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia chodníka
pre peších, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu.
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o zriadenie vecného
bremena pre TSK k pozemku v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a.s., Bratislava, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 155/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch
registra "C" parc. č. 615/4, 615/5 a 615/8 k. ú. Kostolná
- Záriečie v prospech Obce Kostolná – Záriečie.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného bremena k pozemkom TSK v obci Kostolná-Záriečie, v prospech obce Kostolná-Záriečie, v rámci investičnej akcie Modernizácia železničnej trate, realizovanej
Železnicami SR, Bratislava, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 30-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a z r u š i l o uznesenie Zastupiteľstva
TSK č. 411/2012 zo dňa 22.08.2012, a zároveň s ch v á –
l i l o zriadenie vecného bremena pre TSK k pozemkom
v prospech obce Kostolná-Záriečie v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 156/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - areál SOŠ Dubnica nad Váhom
(Vyšovec) a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - ide o prebytočnosť nehnuteľného majetku
v areáli SOŠ Dubnica nad Váhom, Vyšovec (bývalého SOU
pri ZVS). Keďže vyučovanie bolo presunuté do nových priestorov na ul. Bratislavskej a správca majetku objekt nevyužíva a pre TSK je nepotrebný, navrhujeme schváliť jeho
prebytočnosť a odpredaj.
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Na základe výsledku hlasovania č. 16: 27-ZA, 12-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť nehnuteľného majetku TSK (stavby a pozemky),
spôsob odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou OVS
a súťažné podmienky OVS „Predaj nehnuteľností – areál SOŠ
Dubnica nad Váhom - Vyšovec“ v zmysle predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 157/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
f) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení
nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie
formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom, na Myjave a v Púchove.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - ide o majetok, ktorý jeho správca
(Správa ciest TSK) dlhodobo nevyužíva pre jeho zastaralosť v zmysle posudku. Majetok bol neúspešne ponúkaný
na odpredaj, preto navrhujeme rozhodnúť o jeho neupotrebiteľnosti a fyzickej likvidácii.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 30-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a r o z h o d l o o neupotrebiteľnosti
nehnuteľného majetku v správe Správy ciest TSK (čerpacie
stanice PHM v Trenčíne, Novom Meste n. Váhom, Myjave
a v Púchove) a o vyradení uvedeného nehnuteľného majetku
z evidencie formou fyzickej likvidácie, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 158/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - na minulom zastupiteľstve sme schvaľovali 2
také čerpacie stanice (benkalory), toto je vedené ako
stavba, čo treba to schváliť v zastupiteľstve.
g) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časť pozemku parc. KN-E č. 421/2, k. ú. Ihrište,
obec Púchov, na LV č. 480 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - ide o prebytočnosť a nájom nehnuteľného majetku TSK (časti pozemku) v obci Púchov pre SHMU
Bratislava, za účelom umiestnenia pozorovacieho objektu
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na dobu neurčitú, za cenu nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre plnenie zákonných činností.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 33-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti nehnuteľného majetku TSK (pozemku) v obci Púchov a zároveň
s ch v á l i l o nájom uvedeného nehnuteľného majetku
v prospech nájomcu – SHMU, Bratislava v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 159/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
h) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného
majetku - časti pozemku v areáli Hvezdárne v Partizánskom
parc. KN-C č. 330/1, k. ú. Malé Bielice, na LV č. 162 ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - ide o prebytočnosť a nájom nehnuteľného majetku TSK (časti strechy Hvezdárne Partizánske)
pre STU Bratislava, za účelom umiestnenia meracieho zariadenia pre družicu, na dobu neurčitú, za cenu nájmu, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom rozvoja
vedecko-výskumnej činnosti.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 32-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a r o z h o d l o o prebytočnosti nehnuteľného majetku TSK (časti pozemku) v obci Malé Bielice,
a zároveň s ch v á l i l o nájom uvedeného nehnuteľného
majetku v prospech nájomcu – Slovenská technická univerzita v Bratislave, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 160/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Učebne SOŠ Púchov s pozemkami
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - ide o prebytočný nehnuteľný majetok
TSK (stavby a pozemky) - učebne SOŠ Púchov s pozemkami
a návrh na ich odpredaj formou OVS.
Mgr. Henek: - podporuje prebytočnosť majetku, pre vysvetlenie je záujem mesta o odkúpenie budov, kde sa plánuje
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rekonštrukcia a byty pre zamestnancov Continental a firmy
v Púchove. Nové vedenie mesta bude rokovať s TSK.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 30-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
nehnuteľného majetku TSK (stavieb a pozemkov) v Púchove,
spôsob odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku formou OVS
a Súťažné podmienky OVS „Predaj nehnuteľností – Učebne SOŠ
Púchov s pozemkami“, v zmysle predloženého návrhu.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 161/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
j) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných investícií do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi Železnicami Slovenskej republiky
a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci
stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto
nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú
rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek
Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša".
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - ide o odovzdanie a prevzatie objektu –
podjazdu v Ilave medzi ŽSR a TSK. Je to podobný prípad ako
na minulom zastupiteľstve – podjazdy na ul. Vlárska a Brnianska. Objekt prevezme TSK do vlastníctva až po ich
skolaudovaní. Podjazd v Ilave bol viackrát zo strany Železlezníc opravovaný a kvalita prác bola skontrolovaná SC TSK.
p. predseda: - ide o nešťastný podjazd, ktorý bol stále
zaplavovaný, bude prevzatý po kolaudácii. Pri skúškach
boli aj zamestnanci SC TSK, nezistili závady, ktoré by
bránili užívaniu podjazdu.
Na základe výsledku hlasovania č. 21: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o Zmluvu o odovzdaní
a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami
SR a TSK, zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. etapa
a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša“,
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 162/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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k) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného
majetku - pozemku registra "E", parc. č. 812/1, k.ú. Nové
Mesto nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Briestenský: - ide o prebytočnosť a prevod majetku
ako prípad osobitného zreteľa, pre lepšie využitie zanedbaného pozemku, čo žiadateľ odstráni bez nároku na úhradu
od TSK, pre rozšírenie vlastného areálu (ku ktorému má
prístup len žiadateľ) o susediaci pozemok, čím sa vytvorí
priestor pre ďalšie pracovné miesta v regióne.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 32-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o trvalú prebytočnosť
nehnuteľného majetku TSK (pozemku) v správe SOŠ obchodu
a služieb, Nové Mesto nad Váhom, - u r č i l o prevod
uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku TSK v prospech
spoločnosti EUROPUR s.r.o., Púchov, za kúpnu cenu, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň s ch v á l i –
l o odpredaj uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku
TSK v prospech spoločnosti EUROPUR s.r.o., Púchov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle predloženého
návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 163/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: - návrh VZN upravuje podmienky a postup pri predkladaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu TSK, v zmysle novely
zákona je možné podať žiadosť aj elektronicky cez portál
www.slovensko.sk. V materiáli je tiež zapracovaný zákon
na znižovanie admin. záťaže pre žiadateľov. V čl. 9 sú uvedené
doklady, ktoré treba vopred predložiť. Návrh obsahuje aj
povinnosti v súlade so zákonom o GDPR. Návrh VZN bol vopred
prerokovaný v komisiách a zverejnený. K návrhu neboli podané
žiadne pripomienky.
PhDr. Škultéty: - sumy dotácií sú na úrovni 1.500,- resp.
3.300,- eur, čo je vyše 10 rokov rovnaké. Navrhol prehodnotiť
sumu na finančnej komisii a upraviť, nakoľko hodnota klesá
a znižuje sa hodnota dotácie pre žiadateľov.
p. predseda: - je za zohľadnenie budúci rok, na návrh
poslancov.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – prejdeme to na komisii v návrhu
rozpočtu na rok 2020.
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doc. PaedDr. Božik, PhD.: - pri úprave výšky dotácií treba
zvážiť aj navýšenie celkového objemu peňazí, snahou je podporiť
čo najviac projektov.
p. predseda: - požiadal poslancov o návrh, ako upraviť VZN
pre budúci rok. Pre prijatie VZN treba 3/5 väčšina hlasov
všetkých poslancov.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o Všeobecne záväzné nariadenie
TSK číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK,
v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 164/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2018 – Participatívny –
komunitný rozpočet.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Ozimová: – do materiálu boli zapracované nové legislatívne predpisy, posunuté termíny harmonogramu, bola doplnená
príloha č. 6. Materiál bol prerokovaný v komisiách a Rade
predsedov komisií. Návrh bol vopred zverejnený, doteraz neboli podané žiadne pripomienky.
p. predseda: - tento rok bol úspešný vo VZN, všetky prostriedky sa minuli a ďalšie boli presunuté, budeme diskutovať
o navýšení objemu na budúci rok.
Ing. Mičega: - spýtal sa, či je správna formulácia v čl. 19,
ods. 1 – na rozhodovanie o poskytnutí grantu sa nevzťahuje
zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní. Či nemá byť miesto
slova „na rozhodovanie“ uvedené „prideľovanie, alebo na celý
postup“.
Ing. Ozimová: - VZN pripomienkovalo právne oddelenie, nie je
na to právny nárok. Prejdeme to s p. Balážom.
PaedDr. Porubcová: - navrhla urobiť viac pre propagáciu
postupov u týchto 3 rozpočtov, pre občanov.
PhDr. Škultéty: - veľký záujem ho prekvapil, navrhol viac
zaangažovať verejnosť pre získanie prostriedkov, hlavne
v menších mestách a obciach, alebo o.z.. Navrhol tematicky
zadefinovať participatívny rozpočet, nakoľko žiadatelia
žiadajú na totožné akcie ako u VZN o dotáciách.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - názov obsahuje dve roviny –
participácia/zúčastňovanie a komunita/podpora min. 15 ľudí
pre možnosť uchádzať sa o prostriedky. PKR máme aj v meste,
značnú propagáciu urobila p. Novotná v Bánovciach. Poďakoval
za podporu tohto nástroja, ktorý je efektívny vo väčších
okresoch. Zmyslom je, aby sa čo najviac ľudí zúčastnilo hlasovania a podporili najlepší projekt, aby sa komunity spájali
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a participovali na získaní prostriedkov TSK. Podporuje
tento projekt ako navrhovateľ, získal už veľkú podporu.
Žiadateľmi môžu byť aj rodičovské združenia, obč. združenia,
nadácie, spolky, charity. Požiadal nemeniť koncept. Pri rozpočte ocení 100% navýšenie objemu.
PhDr. Škultéty: - pripomienka smerovala k tomu, že o.z.
v meste má výhodu oproti malej dedinke. Na verejnom vypočúvaní posudzujeme len formálne náležitosti, nie kvalitu,
rozhoduje počet hlasovaní, nie najlepší projekt. Navrhol
do budúcna zadefinovať témy, napr. k VZN Zelené oči.
p. predseda: - verejný hearing je na podporu reálnych
projektov a v hlasovaní rozhodnú obyvatelia kraja. Robiť
participatívny rozpočet v kraji je ťažšie ako v mestách
a obciach, dali sme šancu okresom.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - hovoríme o participatívnom komunitnom rozpočte, nie o tematickom. Kvalitu projektov určuje
komunita, nie komisia, ale čo najviac ľudí. Participatívny
tematický rozpočet môže byť niečo iné.
PhDr. PaedDr. Novotná: - máme bohaté skúsenosti s podávaním
projektov tohto druhu, úspech mal v okrese projekt zo susedného Uhrovca, prínosný pre celý región a pani starostka zapojila aj Bánovčanov. Z jej pohľadu je to spravodlivé.
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o Všeobecne záväzné nariadenie
TSK č. 13/2018 - Participatívny - komunitný rozpočet v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 165/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrh na schválenie VZN TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN
TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 a č. 6/2018
o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov
na území TSK.
_
Predkladal: Ing. Marek Briestenský –poverený riadením Úradu TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v zastúpení za Ing. Lamačkovú predloží Ing.
Briestenský, poverený riadením Úradu TSK
Ing. Briestenský: - predniesol návrh VZN, v ktorom hlavná
zmena je implementácia ochrany osobných údajov.
Ing. Mičega: – použitá formulácia tiež nie je správna
„...na rozhodovanie sa nevzťahuje zákon o správnom konaní“,
ale aj na postup prideľovania prostriedkov.
p. predseda: - prejdeme to znovu s p. Balážom, aj s vami.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 33-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o Všeobecne záväzné nariadenie
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TSK č. 14/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016 v znení VZN
TSK č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu
environmentálnych projektov na území TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 166/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových
finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania
a kultúry.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - predniesla 3 návrhy VZN. VZN č. 11/2018
na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry,
v rozpočte je suma 100 tis. eur pre všetkých 59 škôl na území
kraja. Každá škola môže požiadať 2x500,- eur na tematické
zážitkové vzdelávanie a 2x na návštevu kultúrnych podujatí,
celkove 700,- eur. Návrh VZN bol vopred zverejnený a v danej
lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.
p. predseda: - je to nové VZN, doteraz to bolo zo štátneho
rozpočtu, teraz bude financované z rozpočtu TSK pre všetky
školy v kraji.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - poďakoval za predloženie materiálu. Po dohode s p. predsedom zastrešuje oblasť školstva
a kultúry. Fond podpory tematického vzdelávania nadväzoval
na participatívny a komunitný rozpočet v minulom období.
Fond vznikol v Partizánskom, podporujeme základné aj stredné
školy, aj mladí sa môžu zúčastňovať na tvorbe verejnej politiky. Peniaze boli v minulom roku znížené zo 111, o čo školy
dostali menej, po porade s riaditeľmi stredných škôl to budú
prostriedky z rozpočtu TSK pre všetky stredné školy v kraji.
Poďakoval odboru školstva aj vedeniu TSK a p. predsedovi.
Ing. Bagin: - víta toto rozhodnutie, p. Božik na komisii preberal problém, voči riaditeľom škôl to bolo diskriminačné.
Váži si, že je to pre všetky deti. Pamätá si prvé rozdeľovanie na podporu kultúry. Požiadal, aby táto filozofia bola
uplatnená nielen na vzdelanie, ale aj na kultúru a pre športovcov.
Na základe výsledku hlasovania č. 26: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, v prijatom
U z n e s e n í číslo 167/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - návrhom VZN sa v zmysle novely zákona
553/2003 Z.z. od 1.1.2019 zvýšia tarifné platy zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme, čím dochádza k úprave
príspevkov pre subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
(v prílohe č. 1) a výšky dotácií poskytovaných neštátnym
zriaďovateľom (príloha č. 2). Návrh VZN bol vopred zverejnený
a neboli vznesené žiadne pripomienky.
p. predseda: - VZN sa mení viackrát v roku, z dôvodu zmeny
prideľovaných fin. prostriedkov školám a škol. zariadeniam
v kraji.
Na základe výsledku hlasovania č. 27: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o VZN TSK č. 10/2018, ktorým sa
mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní ZUŠ, jazykových škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
a o financovaní ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 168/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa
zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8,
Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - ide o zriadenie strednej zdravotníckej školy
formou VZN, od 1.9.2019. Zmenou legislatívy chceme dosiahnuť
zjednodušenie schvaľovacieho procesu, t.j. aby sme sa zmenami
v sieti stredných škôl zaoberali v zastupiteľstve len raz,
k čomu máme prísľub MŠ SR na budúci rok. Žiadali to aj iné
kraje.
Ing. Hilčíková: - MZ SR rozhodnutím zaradilo do siete SZŠ
v SR od 1.9.2019 – novú Strednú zdravotnícku školu v Prie-
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vidzi, so študijnými odbormi – praktická sestra a učebný
odbor sanitár. Návrh VZN bol vopred zverejnený a neboli
k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Mgr. Ďureje, PhD.: - predniesol podnet zo strany verejnosti.
Podávanie prihlášok na túto školu ešte nie je možné, komplikuje to vypĺňanie predbežných prihlášok na ZŠ, požiadal úrad
alebo odbor školstva TSK, aby komunikovali so ZŠ a spropagovali školu.
p. predseda: - pripravujeme sa aj po personálnej stránke,
z končiaceho Gymnázia Handlová ponúkame možnosť presunu zamestnancov na novú školu. Požiadal p. Hilčíkovú vysvetliť
ako sa prijíma na školu.
Ing. Hilčíková: – potrebujeme mať schválené VZN o zriadení,
máme pripravené ďalšie kroky na propagáciu a medializáciu
pre základné školy, pani riaditeľka školy bola poverená prípravou zriadenia školy, po schválení VZN bude určená osoba
navštevovať základné školy. Do 15.11. bolo treba určiť počet
žiakov pre školy v kraji, ktorý bol 12.11. prerokovaný v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu a do konca
novembra bude zverejnený na webovej stránke TSK. Pre SZŠ
Prievidza je od septembra 2019 určený počet žiakov 48
v odbore praktická sestra-denné štúdium, externé štúdium bude
otvárané podľa záujmu žiakov. Všetky kroky a procesy sú pripravené, od zajtra sa začne s realizáciou.
Na základe výsledku hlasovania č. 28: 34-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o Všeobecne záväzné nariadenie
TSK č. 9/2018, ktorým sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola,
Prievidza. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 169/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom
Staničná 6, 911 05 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - požiadal o predloženie osobitne bodu a)
a spoločne body b)-i), ale o každom bode budeme hlasovať
osobitne.
Ing. Hilčíková: – na základe novely zákona sa športové
gymnázium stáva strednou športovou školou od 1.1.2019,
škole pribudnú nové študijné odbory nielen na prípravu
športovo nadaných žiakov, ale aj pre ich uplatnenie
na trhu práce - športový manažment, administrátor digit.
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služieb, databázový administrátor v športe. Od 1.9.2019
nebudú prijímaní žiaci na 8-ročné štúdium a tí, ktorí
začali štúdium, aj dokončia. K tomu je potrebné upraviť ZL
školy v názve Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín,
a vymedzenie základných verejno-prospešných činností.
Ing. Takáč: – predniesol pozmeňujúci návrh k materiálu.
Súčasťou športového gymnázia je aj školský internát,
školská jedáleň a 2 výdajne školskej jedálne, ktorým treba
zmeniť názov zmenou ZL v bode 2, článku 3. Vo Vymedzení
základných verejno-prospešných činnosti sa vypúšťajú
písmená a)-d) a nahrádzajú nasledovným znením:
„2. Súčasťou organizácie sú:
a) školský internát, Staničná 6, Trenčín, ako súčasť
Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín,
b) Školská jedáleň, Staničná 6, Trenčín, ako súčasť
Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín,
c) Výdajná školská jedáleň, Staničná 6, Trenčín, ako
súčasť Strednej športovej školy, Staničná 6,
Trenčín,
d) Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín, ako
súčasť Strednej športovej školy, Staničná 6,
Trenčín.“
p. predseda: - nedopatrením nebol tento návrh zapracovaný
do dodatku ku ZL.
Na základe výsledku hlasovania č. 29: 28-ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11. 2018 s ch v á l i l o pozmeňujúci návrh poslanca
Ing. Takáča.
Na základe výsledku hlasovania č. 30: 29-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou
od 01.01.2019 - Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, v prijatom
U z n e s e n í číslo 170/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 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.
Ing. Hilčíková: - v bodoch 12. b)-i) sa u jednotlivých
stredných škôl zo ZL v článku Vymedzenie základných
verejno-prospešných činností vypúšťa bod, ktorý znie:
„Zabezpečovanie športovej prípravy žiakov v športovej
triede.“ a dopĺňa sa prechodné ustanovenie „Žiak športovej
triedy v gymnáziu alebo v strednej odbornej škole, ktorý
začal štúdium podľa predpisov účinných do 31.12.2018,
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dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31.12.2018.“
T.j. žiaci v športových triedach na našich 8 stredných
školách doštudujú, ale od budúceho školského roka budú
športové triedy len na Strednej športovej škole, čím táto
škola získa exkluzivitu pri vzdelávaní športovo talentovanej mládeže.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 - Dodatok
č. 6 k Zriaďovacej listine SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1.
mája 1264, Púchov, v prijatom
U z n e s e n í číslo 171/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 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 en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 - Dodatok
č. 6 k Zriaďovacej listine SOŚ, Lipová 8, Handlová,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 172/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 - Dodatok
č. 5 k Zriaďovacej listine SOŠ, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, v prijatom
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U z n e s e n í číslo 173/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
e) Návrh na
Strednej
Považská
Považská

schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2,
Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49
Bystrica.

Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 - Dodatok
č. 6 k Zriaďovacej listine SOŠ strojníckej, Športovcov
341/2, Považská Bystrica, v prijatom
U z n e s e n í číslo 174/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
f) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom
I. Krasku 491, 020 32 Púchov.
_
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 – Dodatok
č. 6 k Zriaďovacej listine SOŠ, I. Krasku 491, Púchov,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 175/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
g) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine
Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
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a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 - Dodatok
č. 5 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Rastislavova
332, Nováky, v prijatom
U z n e s e n í číslo 176/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
h) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 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 en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 - Dodatok
č. 4 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Jesenského
259/6, Považská Bystrica, v prijatom
U z n e s e n í číslo 177/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
i) Návrh na schválenie Dodatku č. 9 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 en bloc
k bodom b)-i) č. 31: 31-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo
TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 prerokovalo
a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.01.2019 - Dodatok
č. 9 k Zriaďovacej listine SPŠ, Ul. SNP 413/8, Myjava,
v prijatom
U z n e s e n í číslo 178/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská
2262/80, Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl a školských
zariadení SR a návrh na zaradenie školského zariadenia
s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Vá-

30

hom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové
Mesto nad Váhom do siete škôl a školských zariadení SR.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda – navrhol tiež hlasovať en bloc o bodoch a)-g),
ale osobitne o bode h) Memorandum...
Ing. Hilčíková: - v bode a) ide o zmenu stravovacích systémov v N. Meste nad Váhom. Školská jedáleň na ul. Jánošíkovej zabezpečuje stravovanie pre SOŠ OaS a prevažne stravuje žiakov a zamestnancov gymnázia, preto navrhujeme,
aby správa škol. jedálne prešla do správy gymnázia - predkladáme návrh na vyradenie školskej jedálne zo siete a jej
zaradenie ako súčasť Gymnázia Nové Mesto nad Váhom, od 1.9.
2019.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
o bodoch a)-g) č. 32: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň,
Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť SOŠ obchodu
a služieb, Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl a školských
zariadení SR k 31.08.2019, a návrh na zaradenie školského
zariadenia s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové
Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika,
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, do siete škôl a školských zariadení SR, od 01.09.2019, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 179/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
b) Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná
školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej
odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka
1, Prievidza do siete škôl a školských zariadení SR.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - školská jedáleň SOŠ Prievidza má voľné
kapacity stravníkov a môže zabezpečovať stravovanie aj
pre Obchodnú akadémiu v Prievidzi, kde je stravovanie zabezpečené dodávateľským spôsobom. Navrhujeme preto zaradenie
škol. zariadenia Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza do siete škôl a školských zariadení SR
od 1.9.2019.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
o bodoch a)-g) č. 32: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o návrh na za-
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radenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská
jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť SOŠ obchodu
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, do siete
škôl a školských zariadení SR, od 01.09.2019, v zmysle
predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 180/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
c) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská
jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej
odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza zo siete škôl
a školských zariadení SR a návrh na zaradenie školského
zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej
32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza do siete
škôl a školských zariadení SR.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - školská jedáleň pri SOŠ OaS Prievidza má
voľné kapacity a môže prevziať aj žiakov a zamestnancov
SOŠ T. Vansovej. Navrhujeme vyradenie školskej jedálne SOŠ
T. Vansovej, Prievidza ako súčasť SOŠ T. Vansovej, Prievidza zo siete škôl a škol. zariadení a jej zaradenie ako
súčasť SOŠ OaS, Prievidza do siete škôl a škol. zariadení
SR k 1.9.2019.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
o bodoch a)-g) č. 32: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o - návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, T.
Vansovej 32, Prievidza ako súčasť SOŠ, T. Vansovej 32,
Prievidza zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.
2019; a návrh na zaradenie škol. zariadenia s názvom
Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako
súčasť SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1,
Prievidza do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.
2019, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 181/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
d) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Elokované
pracovisko, Hviezdoslavova 330/17, Ilava ako súčasť Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica zo siete
škôl a školských zariadení SR.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
o bodoch a)-g) č. 32: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o - návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Elokované pracovisko
Hviezdoslavova 330/17, Ilava ako súčasť Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Pov. Bystrica zo siete škôl a škol.
zariadení SR k 31.08.2019. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 182/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
e) Návrh na vyradenie školy s názvom Gymnázium Ivana Bellu,
Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová
zo siete škôl a školských zariadení SR.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - ide o vyradenie školy – Gymnázia Ivana
Bellu, Handlová zo siete škôl a školských zariadení SR.
Podľa Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK
bola škola v útlme, má len 51 žiakov a navrhujeme jej
vyradenie zo siete škôl a škol. zariadení k 31.8.2019.
Právnym nástupcom školy bude Gymnázium Prievidza a zamestnanci sa môžu zamestnať na novozriadenej Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
o bodoch a)-g) č. 32: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o - návrh na vyradenie školy s názvom Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15,
Handlová, zo siete škôl a škol. zariadení SR k 31.08.2019,
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 183/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
f) Návrh na vyradenie školy s názvom Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná
škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova
332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky
zo siete škôl a školských zariadení SR a návrh na zaradenie
školy s názvom Stredná odborná škola, Rastislavova 332,
Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky do siete
škôl a školských zariadení SR.
__
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
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Ing. Hilčíková: - predložila návrh vyradenie Spojenej
školy Nováky zo siete škôl a škol. zariadení SR a návrh
na zaradenie školy s názvom SOŠ Nováky do siete škôl
a školských zariadení SR od 1.9.2019. Organizačná zložka
školy – gymnázium bola v útlme, kde študuje už len 26
žiakov v poslednom maturitnom ročníku, čím spojená škola
stráca opodstatnenie.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
o bodoch a)-g) č. 32: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o - návrh na vyradenie školy s názvom Spojená škola, Rastislavova 332,
Nováky s org. zložkami SOŠ, Rastislavova 332, Nováky
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, zo siete škôl
a škol. zariadení SR k 31.08.2019; - návrh na zaradenie
školy s názvom SOŠ, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom
Rastislavova 332, 972 71 Nováky do siete škôl a škol.
zariadení SR od 01.09.2019; -návrh na zaradenie študijných
a učebných odborov z vyradenej org. zložky SOŠ, Rastislavova 332, Nováky na jej právneho nástupcu - SOŠ, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71
Nováky, do siete škôl a škol. zariadení SR od 01.09.2019,
v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 184/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
g) Návrh na vyradenie školy s názvom Stredná odborná škola
sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka
193, 020 61 Lednické Rovne zo siete škôl a školských zariadení SR, návrh na vyradenie školy s názvom Stredná odborná
škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491,
020 32 Púchov zo siete škôl a školských zariadení SR a návrh
na zaradenie školy s názvom Spojená škola, I. Krasku 491,
Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I.
Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I.
Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov
do siete škôl a školských zariadení SR.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - predložila návrh na vyradenie SOŠ sklárskej Lednické Rovne a SOŠ, I. Krasku, Púchov zo siete škôl
a škol. zariadení SR k 31.8.2019 a návrh na zaradenie
Spojenej školy, I. Krasku, Púchov s org. zložkami SOŠ
Púchov a SOŠ sklárska Púchov do siete škôl a škol. zariadení SR, čím TSK rieši záchranu jedinej sklárskej školy
na Slovensku, kde je len 54 žiakov. Praktické vyučovanie
bude prebiehať vo f. Rona LR a Vetropack Nemšová, k čomu
je pripravené memorandum o spolupráci medzi TSK, 2 školami
a 2 firmami, s čím súvisí nasledujúci bod h).
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Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc
o bodoch a)-g) č. 32: 34-ZA, 1-SA ZDRžAL HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26.11.2018 prerokovalo a s ch v á l i l o a) návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019:
- školy s názvom SOŠ sklárska, Súhradka 193, Lednické
Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne,
- školského zariadenia s názvom Školský internát, Súhradka
193, Lednické Rovne ako súčasť SOŠ sklárskej, Súhradka
193, Lednické Rovne,
- školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Súhradka
193, Lednické Rovne ako súčasť SOŠ sklárskej, Súhradka
193, Lednické Rovne,
- školy s názvom SOŠ, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I.
Krasku 491, 020 32 Púchov;
b) návrh na zaradenie do siete škôl a školských
zariadení SR od 01.09.2019:
- školy s názvom Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov
s organizačnými zložkami SOŠ, I. Krasku 491, Púchov
a SOŠ sklárska, I. Krasku 491, Púchov, ako právneho
nástupcu SOŠ, I. Krasku 491, Púchov a SOŠ sklárskej,
Súhradka 193, Lednické Rovne,
- školského zariadenia s názvom Školský internát, I.
Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I.
Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami SOŠ, I.
Krasku 491, Púchov a SOŠ sklárska, I. Krasku 491,
Púchov,
- školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, I.
Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I.
Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami SOŠ, I.
Krasku 491, Púchov a SOŠ sklárska, I. Krasku 491,
Púchov, v zmysle predloženého návrhu, k čomu bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 185/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
h) Memorandum o spolupráci pri zabezpečení vzdelávania
žiakov Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193,
Lednické Rovne.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku hlasovania č. 33: 35-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a
v z a l o na v e d o m i e Memorandum o spolupráci pri zabezpečení vzdelávania žiakov SOŠ
sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, v prijatom
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U z n e s e n í číslo 186/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
Ing. Bagin: – reagoval na SOŠ sklársku. Je rád, že sa
našlo riešenie. Konali sa viaceré stretnutia so sklármi
Považia, bolo neúnosné dotovať školu. Obidva podniky
vtedy prehlasovali, že chcú pomôcť pri praktickej výučbe.
Rád návrh podporí.
PhDr. Škultéty: - má rovnaký názor, bolo to jediné riešenie. Aby sa podarili aj ďalšie kroky a infraštruktúra
školy.
p. predseda: - bol návrh, aby to bola SOŠ, ale MŠ SR
neumožňuje kombinovať odbory, ktoré sú na SOŠ sklárskej.
Navrhol hlasovať spoločne o bodoch a) – g) a samostatne
o memorande v bode h). Nakoľko bol všeobecný súhlas
poslancov k návrhu, hlasovanie prebehlo v zmysle návrhu.
14. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej
priemyselnej škole, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom,
so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
a návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294,
018 52 Pruské.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – na predloženej zmene v Rade školy SPŠ Dubnica
nad Váhom a SOŠ Pruské sa dohodli obaja poslanci. Pán Bagin
by bol členom v Rade školy SPŠ, nakoľko už nie je riaditeľom
školy a p. Marušinec by bol v SOŠ Pruské.
Ing. Hilčíková: - termín delegovania od 1.12.2018.
Ing. Bagin: - požiadal o podporu, 27 rokov bol riaditeľom
školy, predtým 10 rokov ako pedagóg, obaja sme sa vzájomne
dohodli.
Na základe výsledku hlasovania č. 34: 34-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a o d v o l a l o dňom 30. novembra 2018
Ing. Pavla Bagina z Rady školy pri SOŠ Pruské a Ing. Petra
Marušinca z Rady školy pri SPŠ, Dubnica nad Váhom a zároveň
d e l e g o v a l o dňom 01. decembra 2018 Ing. Petra
Marušinca do Rady školy pri SOŠ, Pruské a Ing. Pavla Bagina
do Rady školy pri SPŠ, Dubnica nad Váhom. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 187/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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15. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky
2019 – 2021. Pozmeňujúci návrh poslanca Z TSK Ing. Takáča.
Predkladala: Ing. Renáta Ozimová –vedúca odboru finančného
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – navrhol otvoriť spoločnú diskusiu aj k bodu
15. b).
Ing. Ozimová: – skomentovala predložený materiál. Návrh
rozpočtu na roky 2019-2021 je zostavený ako vyrovnaný,
rozpočet na rok 2019 tvorí prebytok 22 mil. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v objeme 26,9 mil. eur.
Súčasťou návrhu je aj Programový rozpočet. Materiál bol
prerokovaný vo všetkých komisiách Z TSK a vopred zverejnený. Dodnes neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.
Ing. Takáč: - poďakoval všetkým za spracovanie rozpočtu
a predložil pozmeňujúci návrh na zmenu Návrhu Rozpočtu TSK
na roky 2019-2021 vo väzbe na transformáciu Športového
gymnázia na Strednú športovú školu, Trenčín. V návrhu
Rozpočtu je potrebné vykonať:
a) zmenu názvu rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania zo „Športové gymnázium Trenčín“ na „Stredná športová škola Trenčín“,
b) presun rozpočtových prostriedkov v rámci programového
rozpočtu, konkrétne v rámci programu 7: Vzdelávanie,
z podprogramu 7.1: Gymnáziá na novovytvorený podprogram
7.8: Stredné športové školy, a to v celkovom objeme
910.553,- eur, z toho:
- rozpočet bežných výdavkov predstavuje objem 787.853,eur
- rozpočet kapitálových výdavkov školy predstavuje
objem 122.700,- eur,
c) úprava hodnôt merateľných ukazovateľov v podprograme
7.1: Gymnáziá a vytvorenie nových merateľných ukazovateľov v novovytvorenom podprograme 7.8: Stredné športové
školy.
p. predseda: - návrh máme aj písomne. Návrh súvisí
so zmenou názvu školy, nie financií.
PaedDr. Porubcová: - v mene poslaneckého klubu pravicových
strán vyjadrila podporu návrhu rozpočtu a požiadala o prizývanie ku tvorbe rozpočtu od začiatku a akceptovanie
potrieb a priorít okresov.
p. predseda: - na Rade predsedov sme to prebrali, koncom
januára urobíme stretnutia poslancov s definovaním priorít
za okresy, postupne pripravíme návrh rozpočtu do roku 2022.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - nadviazal na p. Porubcovú.
Na Rade predsedov požiadal o zvolanie poslancov za volebné
obvody za účasti p. riaditeľa a p. Ozimovej, aby sme
po roku od regionálnych volieb mohli definovať priority
volebných obvodov, formou tematického workshopu, aby sme
do júla pripravili rozpočet na septembrové komisie.
Požiadal, aby sa stretnutí zúčastnil aj pán predseda.
Ocenil navýšenie a podporu tematického vzdelávania, kultúry
a participatívneho rozpočtu, ale treba viac zapojiť

37

poslancov do prípravy rozpočtu, aby sa definovalo, čo
z priorít sa dostane do budúceho rozpočtu. Váži si prísľub
na Rade predsedov, že pôjdeme cestou aktívnej participácie
poslancov na príprave rozpočtu.
p. predseda: – po celý rok Správa ciest TSK za účasti
odboru dopravy spisovala po kraji požiadavky starostov
a primátorov, aj v oblasti prímestskej autobusovej dopravy.
Mgr. Ďureje, PhD.: - rozpočet bol predložený na komisie
a zásah doňho by nebol šťastný. Požiadal, aby stretnutia
v januári nezostali len v slovnej rovine. Plán opráv ciest
mal byť kreovaný za účasti poslancov. Je na škodu, že
poslanci daného okresu sa stretnutí so SC TSK nezúčastnili.
Rozpočet hodnotí veľmi pozitívne. Veľa investičných akcií
sa presúva z roka na rok, v okrese Prievidza sa presúva
suma na vybavenie monobloku, okrem viacerých. Čerpanie rozpočtu by malo byť zachované v danom roku, v čom sú značné
rezervy. Vyčlenená suma na PD cyklotrasy od Handlovej
po hranicu Nitr. kraja, v r. 2019 je táto suma dvakrát
vyššia na pokračovanie prác. Spýtal sa, či je už PD urobená.
p. predseda: - financie sú na územo-plánovaciu dokumentáciu,
Hornonitrianska cyklomagistrála je rozdelená na viac úsekov,
tento rok sa robí na 2 úseky, budúci rok ďalší úsek,
p. Hladký môže doplniť. Aj na Vážsku cyklomagistrálu sa 2
úseky chystali 4 roky, je to dlhodobý proces. Nie je to
doplatok, ale robia sa ďalšie úseky. K presunu investícií
u NsP Bojnice – je problém s pripojením elektriny na sieť,
ktorá nespĺňa požiadavky na pripojenie v blokoch, ktoré sa
majú modernizovať. Čakáme na pripojenie nemocnice na sieť.
Podobný problém je aj v NsP Pov. Bystrica. Investície
neprepadnú, len sa presunú na budúci rok.
Ing. Takáč: - doplnil k cyklotrase na hornej Nitre – je rozdelená na 3 úseky. Prvá čiastka bola na PD na prvý úsek
(Prievidza-Zem. Kostoľany), bude nasledovať 2. časť (Zem.
Kostoľany-Partizánske), a následne 3. časť.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - súhlasil so stanoviskom hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý je
zostavený ako ambiciózny, počíta s nárastom výdavkov
na cestnú dopravu a zdravotníctvo. Poďakoval p. Ozimovej
za možnosť konzultovať veci ako predseda finančnej komisie.
Je rád, že na Rade predsedov vznikol návrh na stretnutie
k riešeniu priorít poslancov v okresoch, ktoré sa premietnu
v rozpočte. Ocenil valorizáciu platov zamestnancov vo verejnej správe, osobitne v našich ZSS a vodičov prímestskej
autobusovej dopravy. Ocenil pokračovanie v projektoch
Zelenej župy nielen budovaním cyklotrás, alokáciu zdrojov
na modernizáciu na školách, kombináciou prostriedkov z rozpočtu TSK i fondov EU. Riziká sú dve, či výzvy k NFP
a zazmluvňovanie projektov pôjdu časovo tak ako predpokladáme. Ďalšie riziko je novela zákona o podpore cest. ruchu, čo
nie je v návrhu rozpočtu, čo budeme riešiť v máji, pri jeho
prvej zmene. Ocenil aj kapitálové investície do nemocníc
v ZP TSK, poslancov trápi aj údržba ciest, kde sú navýšené
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prostriedky. Vo veci ďalšieho úveru by bol veľmi opatrný.
Návrh rozpočtu hodnotí pozitívne a požiadal o podporu.
p. predseda: - NFP sú vždy istým rizikom. Zmenou môžu byť
rekreačné poukazy, novela zatiaľ nie je platná, k čomu sa
môžeme vrátiť v máji. V začiatkoch bolo úverové zaťaženie 56
mil. eur, teraz sme na sume 44 mil. eur, nie za ďalšie
úvery.
PhDr. PaedDr. Novotná: - reagovala na predrečníka k cyklotrasám. na komisii dopravy konštatovala, že okres Bánovce
nemá takmer žiadne cyklotrasy, požiadala do budúcna pamätať
v rozpočte aj na túto oblasť v rámci prepojenia cyklotrás.
p. predseda: - je za prepojenie oboch cyklomagistrál,
nevieme to zatiaľ navrhnúť. Ocenil by iniciatívu miest
a obcí ku stretnutiu na župe.
PhDr. Škultéty: - rekreačné poukazy nenabúrajú rozpočet tak
ako v mestách a obciach obedy zdarma, ak to nebude aj
na stredných školách. Navrhol viac rozpísať položku KV
na Hokejovú akadémiu, kde sa očakávajú dotácie z MŠ SR
a podať bližšie stanovisko.
p. predseda: - obedy by nemali ovplyvniť rozpočet krajov,
o čom sa bude hlasovať budúci týždeň v parlamente. Na vybudovanie hokejovej akadémie očakávame zo štátu (MF SR) 3 mil.
eur, ktoré budú zapojené v budúcom roku.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - k obedom pre ZŠ, ktoré sú v ZP
mesta Trenčín, ak by bol problém, máme tu stredné aj dve
vysoké školy, ktoré majú kapacity na to, aby základným
a materským školám vedeli pomôcť v budúcom roku.
p. predseda: - máme stredoškolské kuchyne, kde je prebytok
kapacít a tieto vieme ich ponúknuť samosprávam miest a obcí
na obedy zdarma.
Mgr. Henek: – je rád, že peniaze idú do školstva, športu,
zdravotníctva, ale musíme niečo urobiť so stratou SAD
Trenčín. V okrese PU a PB máme svoje autobusové dopravy
a môžeme to spojiť, aby bola strata nižšia. Na str. 81 je
v komentári chybne uvedené „platy predsedu a dvoch podpredsedov“, požiadal opraviť na „troch podpredsedov“.
Ing. Ozimová: - je to plánované pre 3 podpredsedov.
Ing. Trstenský: – samosprávne kraje sú rozpočtové organizácie štátu, 93% príjmov tvoria podiel. dane, ktoré nevieme
ovplyvniť a 6,5% sú príjmy v soc. oblasti. Máme malé možnosti na ovplyvnenie rozpočtu, budeme robiť len to, čo nám
dovolí štát. rozpočet a vývoj podielových daní. Kraje nemajú
zdroje na vykrytie možných výpadkov, čo si treba uvedomiť
pri schvaľovaní rozpočtu. Dôležitý je prebytok bež.rozpočtu,
ktorý sa používa na KV. V plánovaní pre budúce roky by bol
opatrný, ak prebytok bežného rozpočtu bude nižší, zvyšovanie
platov dopadne na zvýšené BV v sume 5,7 mil. eur a v budúcich
rokoch budú podľa KZ zvýšené o 6 mil. eur, o dva roky sa tak
zvýšia BV výdavky na mzdy o 11 mil. eur. Kto nám garantuje
ako sa budú vyvíjať podielové dane v nasledujúcich rokoch?
Bankoví odborníci hovoria, že príde kríza ako kedysi, keď
príjmy z podiel. daní klesli o 23%, potom nezostavíme bežný
rozpočet ako vyrovnaný. Treba predvídať, čo sa stane v ďal-
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ších rokoch. Ďalšou z možností je šetrenie BV, ale pri zachovaní výdavkov je to ťažké. Požiadal pri požiadavkách
do budúcna byť opatrní. Na Komisii dopravy a finančnej
navrhoval zobrať úver na rekonštrukciu havarijných úsekov
ciest II. a III. triedy, kde nemôžeme čerpať prostriedky EU.
Kým sú peniaze lacné, dokážeme to splácať. Do SAD sa sypú
peniaze a stále to nestačí, zmluva končí v roku 2023, a za 4
roky treba nájsť systém, ktorý nebude brať z rozpočtu TSK
ročne 21 mil. eur na dotovanie autobusov.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - na spoločnej tlačovej besede noví
župani konštatovali v akom zlom stave je financovanie samosprávy. Naše podielové dane sú riešené len cez výnos dane
z príjmov FO. Podielové dane v ČR sú pre samosprávu lepšie
ako model u nás. Istý susedný kraj pred 10 rokmi vyhodnotil
to čo požadoval p. Merašický na minulom zastupiteľstve, že
pri súčasnom financovaní samosprávy opravia svoje cesty
za 120 rokov. Ak by sme zobrali 15 mil. úver, len rekonštrukcia cesty Skýcov prevyšuje 10 mil. eur. Náš jediný
nástroj je redistribúcia verejných zdrojov, lebo modernizačný dlh nášho kraja je veľmi veľký, dostali sme kompetencie
bez financií. Okamžité riešenia nevieme nájsť. Treba urobiť
nástrel, koľko financií potrebujeme na riešenie problémov
v jednotlivých oblastiach. Niektoré veci riešiť nevieme.
Mgr. Henek: - poďakoval p. podpredsedovi za vyjadrenie k SAD,
treba o tom hovoriť. Nie je za nové úvery, ale ak by sme
urobili cesty z úverov, prečo nie.
p. Halabrín: - obedy zdarma je politický nezmysel, aj ponuka
p. rektora a župana je nerealizovateľná, ako to riešiť obedy
na Vrbovciach alebo v Brezovej, kde nie sú stredné ani vysoké
školy. Stav ekonomiky kraja by umožnil zobrať úver. Na finančnej komisii súhlasil, že rozpočet je ambiciózny. Nakoľko
zastupuje najmenší región, bojujeme o to, čo nám patrí.
Pri analýze rozpočtu zistil, že na území nášho okresu je 16%
ciest, z balíka sa nám dostáva stále menej. NsP Myjava
prispievame na KV, dnes dokáže na seba zarábať, ale potrebovala by pomôcť. Fin. komisia neprijala uznesenie, ktorým by
odporučila prijať rozpočet. Pre okres Myjava sú čísla nízke
v porovnaní s celým krajom, nie je to spravodlivé a nesúhlasí
s takým rozpočtom. Projekt kultúry pre Myjavu je zabudnutý,
požiadal nájsť spravodlivý mechanizmus. V roku 2013 si rozpočet prešiel a výsledky ho netešia. Požiadal, aby sme boli
spravodlivejší, možno aj odvážnejší riešiť KV formou úveru.
p. predseda: - dobre bojuje na okres Myjava, no čísla nie sú
pravdivé. Investície do ciest II. a III. triedy za rok 20142019 dostal okres Myjava najviac - 3,2 mil. eur, okres Partizánske dostal 1,8 mil., kde je najviac ciest v najhoršom
stave. NsP Myjava bola jediná, ktorá dostala eurofondy, ale
sú problémové (na kotolňu a spaľovňu, žiadateľ bol TSK), čo
sú ďalšie peniaze ako do iných nemocníc. Na gymnáziu Myjava
sa zrekonštruoval plášť a okná, v SPŠ sa vymenila podlaha,
telocvičňa, soc. zariadenia, investície budú do CSS Jesienka.
Musíme zohľadniť aj požiadavky iných okresov, na budúci rok
si napíšte priority, ktoré si rozdelíte do okresov.
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doc. Ing. Habánik, PhD.: - k obedom nedal ponuku, ale
povedal, že sú aj iné možnosti, aby riaditelia ZŠ hľadali
riešenie aj okolo seba, v systéme je aj veľa plusov. K úveru
15 mil. nevie, ako sa 9 volebných obvodov dokáže podeliť
s touto sumou. Teraz nevidí priestor na úver, dokázali by sme
poriešiť len časť, nie všetky cesty v kraji. Hlasovanie
komisie je verejné, výsledkom boli 4-za, 0-proti, 4-sa zdržali a 4-neboli prítomní. Ak 1/3 poslancov nepríde na komisiu, nedá sa prijať uznesenie k rozpočtu.
Ing. Trstenský: – rekonštrukcie a opravy ciest nedokážeme
zvládnuť z našich prostriedkov ani z úverov, ale treba ho
zobrať, ak sa urobí časť ciest pre ľudí. Na úrovni ZMOS
dlhodobo iniciuje vytvorenie Cestného fondu dopravnej
infraštruktúry ako v ČR, kde pán Babiš dáva 4 mld. na cesty
každý rok. Mali by sme žiadať od NDS, aby sa časť
prostriedkov na rekonštrukciu diaľnic vyčlenila pre samosprávne kraje aspoň 100 mil. eur každý rok pre 8 krajov. Mali
by sme zatlačiť na vládu, pre vytvorenie fondu pre mestá,
obce a kraje na cesty, na rekonštrukcie ciest I. triedy bolo
na rok 2019 150 mil. eur.
Ing. Mičega: - na K-dopravy sa nezúčastnil a nemohol veci
odkomunikovať. Dal do pozornosti investície do opráv ciest
II. a III. triedy v okrese TN, ale sú to investície, ktoré sa
opravujú po predošlej investícii TVK, doplácame na to ako
správcovia, nakoľko dochádza k prepadom. Požiadal zmluvne
dozrieť na to, aby neodišiel realizátor investičnej akcie,
kým nie je dokončená cesta, potom nám vznikajú náklady.
K-dopravy minulý rok prijala uznesenie, že zaradí 2 úseky
ciest v TN do rozpočtu, ale ani o rok sa pre mesto Trenčín
nenašli prostriedky na opravu povrchov ciest. Do ciest II.
a III. triedy nemožno investovať z miestnej samosprávy, ľudia
to nerozlišujú komu patrí cesta, atakujú miestnu samosprávu.
Už druhý rok nevidí, mimo cesty J. Derku, že by sa investovalo v Trenčíne. Uvíta januárové stretnutie za účasti p.
predsedu a bude sa kreovať rozpočet na rok 2020 s poslancami.
V rozpočte uvítal sumu na Hokejovú akadémiu a poďakoval
všetkým, že sa podarilo prikúpiť budovu športového gymnázia,
čím sa podarilo uzavrieť stredoškolský areál. Vybudovanie
akadémie a hokejovej plochy bude niečo nové nielen na Slovensku. Bude hlasovať za a očakávať nové investície po januárových stretnutiach. Poďakoval za prípravu materiálu aj p.
predkladateľke za konzultácie.
Ing. Žiak: - spýtal sa na nastavenie priorít rozpočtu. Máme
cesty v havarijnom stave, ideme stavať tretiu hokejovú halu
a nemáme stálu divadelnú scénu, čomu by sme sa mohli venovať
na januárovom stretnutí.
p. predseda: - Regionálna hokejová akadémia je pilotný projekt so SZĽH, vybrali si náš kraj, šport sa spája so vzdelávaním. Verí, že projekt bude úspešný. K prioritám my
navrhneme, vy poviete tiež a od januára dáme dokopy v rámci
finančných možností kraja.
p. Halabrín: - požiadal, aby vedúci odboru dopravy pripravil
všetky KV v oblasti dopravy od roku 2013 doteraz pre okres
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Myjava. Ak klamal, prinesie demižón slivovice, ak sa mýlil
pán predseda, dá to do rozpočtu na budúci rok.
p. predseda: - súhlasil.
Ing. Trstenský: – aby nebol prekvapený, že najmenej malo Nové
Mesto nad Váhom, alebo Partizánske.
Na základe výsledku hlasovania č. 35: 39-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o
pozmeňujúci návrh
poslanca Ing. Takáča - k Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019
- 2021, v zmysle predloženého návrhu.
Na základe výsledku hlasovania č. 36: 39-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 v zmysle
predloženého návrhu, vrátane pozmeňujúceho návrhu.
K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 188/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda, Ing. Ozimová: - poďakovali poslancom.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 – 2021.
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - skomentoval predložené stanovisko. Materiál
je tradične spracovaný veľmi dobre. Skonštatoval, že návrh
rozpočtu je ambiciózny, ocenil vedenie TSK, že účelovým
hospodárením dosahuje prebytok, čo je zdrojom pre kapitálové výdavky. K výdavkom bežného rozpočtu treba využiť
určené komisie ku konzultácii rozpočtu SAD vo väčšej miere,
a pristúpiť k istým opatreniam a zníženiu výšky. Kapitálový
rozpočet je náročný. Vedenie dobre nastavilo príjmy z predaja prebytočného majetku. Návrh rozpočtu obsahuje všetky
právne náležitosti, odporučil jeho schválenie.
p. predseda: – otvoril spoločnú diskusiu k obom bodom.
Na základe výsledku hlasovania č. 37: 35-ZA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa
26. novembra 2018 prerokovalo a v z a l o na v e d o –
m i e Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu
Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021, v prijatom
U z n e s e n í číslo 189/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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p. predseda: - od januára budú k príprave rozpočtu prizývaní poslanci z jednotlivých okresov, aby sme si povedali
priority do r. 2022.
16. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK
dodávateľským spôsobom na rok 2019.
_
Predkladal: Mgr. Radovan Hladký - pover. riad. odboru dopravy
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v rozpočte je 6 mil. eur, v každom okrese je
jedna cesta naviac, z úspor VO.
Mgr. Hladký: - v roku 2019 sú v rozpočte TSK účelovo viazané
finančné prostriedky, za ktoré TSK plánuje opraviť asi 58 km
ciest II. a III. triedy v celkovom počte 44 úsekov, v hodnote
6 mil. eur.
p. Merašický: – návrh plánu opráv podporí. Uviedol štatistiku,
najhoršie cesty sú v okrese Partizánske, 26,6 km ciest II.
triedy je v havarijnom stave a polovica ciest III. triedy
kraja je v našom okrese. Požiadal zaoberať sa tým, nakoľko
investície nie sú dostatočné.
p. predseda: - plánovali sme opravu v obci Veľký Klíž, ale
treba aby Vodárenská spoločnosť urobila preložku vodovodu,
rovnako ako v Dubničke. Veľké Uherce-Skýcov je z eurofondov,
začiatkom januára bude výzva na ďalšie kolo, nemusí byť ešte
k tomu PUM, ktorý robíme. Bude zadefinovaný aj Plán dopravnej
obslužnosti k príprave výberového konania. Ďalší rok sa bude
robiť úsek Bošany-Partizánske, pre zníženie havarijných úsekov
ciest vo vašom okrese. Lepšie je využiť prostriedky z eurofondov.
p. Dvonč: - k téme cesty pripomenul avizované zničenie
ciest výstavbou automobilky Jaguar Land Rower a žiadal TSK
rokovať s firmou MH Invest k refundácii za zničenie vozoviek.
Spýtal sa na nové informácie.
Mgr. Hladký: – ako odbor dopravy sme kontaktovali NSK,
kompetentná osoba je dlhodobo PN, cestou NSK zistíme informácie, e-mailom bolo zaslané stanovisko členom K-dopravy.
Komunikovali sme so zástupcami NSK.
p. predseda: - tiež požiadal o došlé stanovisko.
Ing. Trstenský: – rokujeme už 6. hodinu, všetky investície
do ciest za posledné 2 roky idú do oblasti Modrovka-St.
Lehota, kde sa natáča seriál Horná Dolná. Požiadal humorne,
aby sa presunuli aj do iných častí okresu Nové Mesto, resp.
ak nájdete exteriér aj na Myjave.
p. Dvonč: – má to na starosti p. Ondrej Turza, projektový
manažér MH Invest.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – reagoval na p. Trstenského.
Od jari 2017 sa tešíme na rekonštrukciu 7,1 km ciest, ušetrilo sa na spoločnom VO, ale ľudia už neveria. Cesta Veľké
Uherce-Skýcov, projekt bol predložený už za p. Sedláčka.
Štátna expertíza preukázala, že je to nad 10 mil. a malo by
to ísť z európskych fondov. Treba sa tým vážne zaoberať, 6-7
mil. na kraj nepomôže. Pán Trstenský povedal, že chodí na po-
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rady k p. predsedovi, on ani p. Porubcová nechodia, požiadal
tiež o prizvanie. Navrhol vytvoriť Fond rozvoja cestnej infraštruktúry, ako iné kraje. V zlom stave je aj štátna cesta.
V r. 2006 niekto povedal, že diaľnica do Košíc bude do roku
2010 a R2 bude v roku 2034. Diaľnica nie je a R2 a R8 môžeme
očakávať okolo roku 2060-2075. Požiadal, aby sme ako kraj
uznesením žiadali vytvorenie Fondu rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku, ktorý pomôže všetkým krajom.
Na základe výsledku hlasovania č. 38: 28-ZA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o Plán súvislých opráv
ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok
2019, v prijatom
U z n e s e n í číslo 190/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
17. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho
samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca odb. region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - materiál je pripravený pre programové
obdobie 2014-2020, resp. 2023 a obsahuje predovšetkým investičné zámery TSK v rámci IROP, OPKŽP, Program cezhraničnej
spolupráce InterReg VA SR-ČR. Od roku 2015 je každoročne
aktualizovaný. Hlavnou zmenou je reakcia na avizované vyčerpanie alokácií InterReg VA SR-ČR pre prioritnú os Dostupnosť
prírodného a historického dedičstva a OPKŽP prioritná os
pre subjekty verejnej správy. Podarilo sa zrealizovať projekt
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie (rekonštrukcia SPŠ stavebnej). Zmeny boli v zásobníku vyznačené.
Na základe výsledku
VALI, Zastupiteľstvo TSK
2018 prerokovalo a s ch
projektových zámerov TSK

hlasovania č. 39: 24-ZA, 16-NEHLASOna svojom zasadnutí dňa 26. novembra
v á l i l o aktualizovaný Zásobník
na obdobie 2014-2020, v prijatom
U z n e s e n í číslo 191/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

18. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru region. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - ide o návrh Dohody o spolupráci partnerov
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na projekte v rámci programu Interreg V-A SR–ČR medzi TSK,
ŽSK, TTSK, JMK, Moravskoslezským krajom, Jihomoravským centrom
pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. k projektu Rozvoj dovednosti žáku v přírodovědných a technických oborech. Neinvestičný projekt nebol schválený chybou jedného z českých partnerov,
zameraný na podporu záujmu žiakov ZŠ o vzdelávanie na odborných školách. Dohoda nie je zatiaľ finančným záväzkom a je
povinnou prílohou k žiadosti o NFP.
Na základe výsledku hlasovania č. 40: 23-ZA, 16-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 192/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
19. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - zmena je v 4 oblastiach, a to: - vypustenie
ustanovenia o prerokovaní a schválení programu na ustanovujúcom zasadnutí, nakoľko poslanci ešte nemajú zložený sľub poslanca. – zavedenie bodu Diskusia na každom rokovaní, aby
mohla vystúpiť aj verejnosť. - zosúladenie textácie so zákonom o ochrane verej. záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, kde bol rozdiel pri sankcii za porušenie zákona. – a implementácia ochrany osob. údajov do Rokovacieho
poriadku Z TSK.
doc. Ing. Habánik, PhD.: – materiál by mal predkladať poslanec, ale je vďačný za jeho úpravu. Spýtal sa, ako viete zabezpečiť súlad čl. 8 ods. 5 písm. c) Rokovacieho poriadku
s čl. 6, písm. 1.
Mgr. Baláž: - v čl. 6 ods. 1 je podstatné slovo spravidla,
t.j. ku každému bodu nemusí byť pripravený písomný materiál.
Mgr. Ďureje, PhD.: – aj na komisiách otvoril tému, ktorá sa
nedostala do finálneho návrhu. Pozitívne hodnotí zaradenie
bodu Diskusia, k čomu občan musí 72 hodín vopred kontaktovať
úrad, ale bod nie je pre poslancov. Veľa požiadaviek v interpeláciách by nemalo mať povahu interpelácie, preto navrhol
zaradiť bod Rôzne, v ktorom by poslanci mohli otvorili témy,
ktoré nemajú povahu interpelácie. Predniesol poslanecký návrh
v čl. 8 bod 5. doplniť aj o bod Rôzne. Navrhol, aby sa aspoň
raz za rok konalo zastupiteľstvo v inom okresnom meste.
p. predseda: - je tam bod Diskusia, ktorý je aj pre poslancov.
Mgr. Baláž: - verejnosť môže vystúpiť v rámci Diskusie, v čl.
10, ods. 2, a v čl. 8, ods. 5 sa pridáva bod Diskusia,
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a na Rade predsedov na základe návrhu p. predsedu K-finančnej
sa v čl. 9, ods. 4 upravilo znenie, že do diskusie ku každému
bodu programu sa každý poslanec prihlasuje pomocou hlasovacieho zariadenia, a každý poslanec sa môže prihlásiť do diskusie
k prerokovávanému bodu programu jeden krát. Taktiež môže
vystúpiť aj verejnosť, v zmysle čl. 10, ods. 2, ktorý upravuje
Vystúpenie ďalších osôb na zasadnutí.
doc. Ing. Habánik, PhD.: - dáva za pravdu p. Ďureje. Do akej
miery je bod Diskusia určený pre občanov kraja, ktorí sa
v lehote prihlásia, a ktorí môžu vystúpiť k bodu podľa programu, nezhoduje sa s názvom Rôzne. Každý poslanec má právo
vystúpiť k bodom zastupiteľstva, čo nie je časovo obmedzené.
Je za bod mimo interpelácií, ale aby bola diskusia k tomu,
čo má TSK robiť a čo my poslanci chceme. Obáva sa, kam klesne
úroveň diskusie, ale chápe potrebu zaradenia bodu do programu.
Mgr. Ďureje, PhD.: - Diskusia upravená v čl. 10 ods. 2 nie je
pre poslancov kraja, nakoľko bod je definovaný lehotou 72
hodín vopred požiadať o vystúpenie.
Navrhol v čl. 8 bod 5. doplniť samostatný bod Rôzne. Celé
znenie bodu 5. je nasledovné: Na každom zasadnutí zastupiteľstva sa ako samostatný bod programu vždy zaraďujú body:
a) Kontrola plnenia uznesení.
b) Interpelácie poslancov.
c) Rôzne.
d) Diskusia.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - je mimoriadne dôležité, aby sme
sa dopracovali ku konsenzu. Navrhol k Diskusii dať pomlčku
Rôzne. Ak chceme dať Slovo pre verejnosť, malo by to byť
uvedené v Rokovacom poriadku a nie že dostane slovo v Diskusii, lebo môže čakať aj do 21.00 h. Navrhol, aby bolo bodom
rokovania aj Slovo pre verejnosť o 15.00 h, a ak sa nikto neprihlási, pokračujeme ďalej. Návrh nemá v písomnej podobe,
ale navrhol, aby bolo Slovo pre verejnosť o 15.00h, s uvedením podmienok 72 hodín ... Bod Diskusia – Rôzne bude pre poslancov.
PhDr. Škultéty: – návrh p. Ďureje bol jasný, ponechať Diskusiu pre verejnosť, napísať 72 hodín vopred nebude problém.
Ak prerušíme rokovanie o 15.00h, budeme 2 hodiny počúvať
diskusie, čo komplikuje situáciu. Je dôležité mať bod Rôzne,
Interpelácie sú pre výkon práce predsedu a riaditeľov organizácií. Operatívne dáme agendu do bodu Rôzne, je za návrh p.
Ďureje. V čl. 9, bod 8. sa uvádza „Ak k prednesenému príspevku má poslanec faktickú poznámku, táto môže trvať max. 2 minúty. Po prednesení všetkých faktických poznámok k diskusnému
príspevku môže diskutujúci zaujať stanovisko jednou faktickou
poznámkou.“ Nevie kto je diskutujúci.
p. predseda: - ten na koho reagovali poslanci faktickou.
PaedDr. Porubcová: - požiadala p. Ďureje, aby stiahol svoj
návrh, ktorý je obsiahnutý v rozšírenom návrhu predsedu vášho
poslaneckého klubu.
Mgr. Ďureje, PhD.: - treba oddeliť Diskusiu pre verejnosť
a Diskusiu pre poslancov, ak predloží pán podpredseda taký
návrh a oddelíme 2 body. Stiahol svoj návrh.
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PhDr. Škultéty: – 15.00 h je komplikácia.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – je to 4 roky overené. Navrhol
po správe o Kontrole plnenia uznesení bude vždy bod: Slovo
pre verejnosť. V závere bude Diskusia-Rôzne, pre poslancov.
p. predseda: - sťahujete pôvodný návrh a požiadal naformulovať s p. Balážom.
Ing. Mičega: - doplnil p. Škultétyho k bodu 8. – „Po prednesení všetkých faktických poznámok k diskusnému príspevku
k nim môže diskutujúci zaujať stanovisko jednou faktickou
poznámkou.“ v pojmoch nie je vysvetlené, kto je diskutujúci.
Verejnosť by mala mať bod, kedy môže vystúpiť. Je na zamyslenie, ak niekto chce vystúpiť k istému bodu, nie len na začiatku. Mobily sa nepoužívajú len na telefonovanie. Navrhol
text v čl. 8, bod 4 – „Počas rokovania zastupiteľstva je zakázané používanie mobilných telefónov.“ nahradiť textom:
„Počas rokovania je v rokovacej miestnosti zákaz telefonovania mobilnými telefónmi alebo inými komunikačnými prostriedkami.“
p. predseda: - požiadal odovzdať písomne p. Balážovi.
Požiadal hlasovať o návrhu p. Božika - v čl. 8, bod 5.
doplniť bod Diskusia – Rôzne a doplniť ďalší bod Slovo
pre verejnosť.
Mgr. Baláž: – čl. 1., bod 2. znie: – dopĺňa sa čl. 8 o bod 5:
Na každom zasadnutí zastupiteľstva sa ako samostatný bod programu vždy zaraďujú body v nasledovnom poradí:
a) Kontrola plnenia uznesení
b) Slovo pre verejnosť.
c) Diskusia – Rôzne.
d) Interpelácie poslancov.
p. predseda: - prečítal návrh p. Božika – v čl. 8, bod 5 sa
mení bod c) Diskusia na Diskusia – Rôzne. Dopĺňa sa bod d)
Slovo pre verejnosť, ktorý nasleduje po bode Kontrola plnenia
uznesení.
Na základe výsledku hlasovania č. 41: 32-ZA, 1-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 s ch v á l i l o uvedený pozmeňujúci
návrh poslanca doc. PaedDr. Božika, PhD..
Na základe výsledku hlasovania č. 42: 24-ZA, 9-SA ZDRžAL
HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018 s ch v á l i l o uvedený pozmeňujúci
návrh poslanca Ing. Mičegu.
Na základe výsledku hlasovania č. 43: 33-ZA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.12.2018 –
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva TSK schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK číslo 11/2014 zo dňa
31.03.2014, vrátane navrhovaných úprav. K uvedeným výsledkom
hlasovaní bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 193/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
20. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2018.
_
Predkladal: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Takáč: - predložil materiál – návrh na udelenie Ceny TSK
za rok 2018. Na výzvu na podávanie návrhov reagovalo 14 navrhovateľov, ktorí navrhli 18 laureátov – 3 kolektívy a 15 jednotlivcov. Komisia odporučila zastupiteľstvu, aby ocenenie
schválené na dnešnom zasadnutí bolo slávnostne odovzdané
začiatkom roka 2019. Komisia odporučila Zastupiteľstvu TSK
udeliť verejné uznanie - Cenu TSK len jednému jednotlivcovi –
p. Alexandrovi Károlymu z Podlužian, za dlhoročné významné
šírenie dobrého mena SR v zahraničí a významné zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou
pri príležitosti 100. výročia založenia prvého spoločného
štátu Čechov a Slovákov.
Na základe výsledku hlasovania č. 44: 30-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra
2018 prerokovalo a s ch v á l i l o udelenie Ceny TSK za rok
2018 pánovi Alexandrovi KÁROLYIMU v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 194/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
21. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
_
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot.a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - na základe písomného oznámenia p.
ministerky zdravotníctva Kalavskej z 22.11.2018 o zmene
nominanta MZ SR v dozornom orgáne NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach, predložila návrh na odvolanie Ing. Viktora
Očkaya z funkcie predsedu dozorného orgánu NsP Prievidza
so sídlom v Bojniciach a návrh na menovanie Ing. Martiny
Verešovej, za predsedu dozorného orgánu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Na základe výsledku hlasovania č. 45: 30-ZA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.
novembra 2018 prerokovalo a o d v o l a l o dňom 26. novembra 2018 Ing. Viktora Očkaya z funkcie predsedu dozorného
orgánu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, a zároveň m e –
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n o v a l o dňom 27. novembra 2018 na obdobie dvoch rokov
Ing. Martinu VEREŠOVÚ - za predsedu dozorného orgánu NsP
Prievidza so sídlom v Bojniciach, v zmysle predloženého
návrhu, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 195/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
22. Informácia o výsledku kontroly z NKÚ SR na Oddelení sociálnej pomoci TSK pod názvom „Sociálne služby pre seniorov“.
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - nakoľko všetky kontroly NKÚ požaduje prerokovať na zasadnutí zastupiteľstva a doručiť poslancom, bol
materiál zaradený na dnešné rokovanie.
PhDr. Štefíková, MPH: - na podnet predsedu NKÚ bol spracovaný
materiál. Cieľom kontroly na odd. sociálnej pomoci Úradu TSK
s názvom Sociálne služby pre seniorov bolo preveriť dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov, za obdobie 2015-2017.
Kontrola zistila jediný nedostatok, že Koncepcia sociálnych
služieb neobsahovala materiálno-technické vybavenie soc.
služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa,
čo nebolo v súlade so zákonom účinným do 31.12.2018. Termín
na odstránenie opatrení bol do 2.8.2018, ale vzhľadom na zmenu zákona o soc. službách od 1.1.2018 sa už nevyžaduje uvádzať materiálno-technické vybavenie soc. služieb a vzdelanostnú štruktúru zamestnancov poskytovateľa soc. služieb,
preto nie je nutné prijímať opatrenia. Koncepcia bude zosúladená s platným zákonom o soc. službách a bude predložená
na januárové rokovanie Z TSK.
p. predseda: – požiadal o prerokovanie dokumentu na komisiách
a poďakoval p. Nekorancovej a celému oddeleniu soc. pomoci,
ako vybavujú žiadateľov a je rád, že pri takej kontrole bol
zistený len takýto nedostatok.
Na základe výsledku hlasovania č. 46: 32-ZA, 8-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26. novembra
2018 prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e - Informáciu
o výsledku kontroly NKÚ SR na Oddelení soc. pomoci TSK
pod názvom „Sociálne služby pre seniorov“ a Opatrenia Odd.
sociálnej pomoci TSK, prijaté na odstránenie nedostatkov
zistených NKÚ SR. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 196/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).

49

23. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja na I. polrok 2019.
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - v I. polroku 2019 budeme zasadať minimálne 3x,
sú dané termíny v januári, marci a máji, k tomu sú termíny
Rady predsedov komisií a komisií. Jedenkrát nebude Rada
v pondelok, ale v utorok, program sa môže zmeniť.
Ing. Maláň: – k marcovému zastupiteľstvu sú plánované termíny
komisií na jarné prázdniny v Trenčianskom kraji, navrhol
posunúť o týždeň vopred alebo po prázdninách, t.j. zo 4., 6.
a 7.3.2019 posun o týždeň skôr.
p. predseda: - navrhol zmenu termínov zasadnutí komisií pred
marcovým zastupiteľstvom na 25., 27. a 28.2.2019, t.j.
25.2.2019 – K-dopravy, K-RRaCR a K-soc. pomoci a zdravotníctva,
27.2.2019 - K-školstva a K-legislatívno-právna,
28.2.2019 - K-finančná.
p. Halabrín: - v pondelok o 10.00 h sa nemôže zúčastňovať
zasadnutia Komisie dopravy, z dôvodu porád s organizáciami
v meste Myjava, požiadal o posun na 12.00 h.
p. predseda: - požiadal, aby sa dohodli predsedovia K-dopravy
a K-RR na výmene času zasadnutia.
Na základe výsledku hlasovania č. 47: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o zmenu termínu zasadnutia
komisií pred marcovým zasadnutím zastupiteľstva nasledovne:
Komisia
Komisia
Komisia
Komisia
Komisia
Komisia

dopravy
pondelok
region.rozvoja a CR
pondelok
soc. pomoci a zdravot.
pondelok
školstva,kult.,ml.a športu streda
legislatívno-právna
streda
pre financie,rozp.a invest.štvrtok

25.
25.
25.
27.
27.
28.

02.
02.
02.
02.
02.
02.

2019
2019
2019
2019
2019
2019

10:00
12:00
14:00
09:00
13:30
14:00

h
h
h
h
h
h

Na základe výsledku hlasovania č. 48: 34-ZA, 6-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.11.2018
prerokovalo a s ch v á l i l o Plán činnosti zasadnutí
Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2019, s predloženou úpravou.
K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 197/2018
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
24. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
Ing. Bagin: - predložil interpeláciu za všetkých poslancov
okresu Ilava. V utorok 20.11.2018 došlo k uzávierke mostu
cez Vážsky kanál, ktorá má trvať do konca budúceho roka.
Spýtal sa, z akých prostriedkov bude financovaná oprava
a rekonštrukcia mostu, či je vypracovaná PD, aké sú reálne
termíny uzávierky tohto dôležitého cestného spojenia, na čo
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sa nás občania pýtajú.
V Pruskom pri kostole bolo vybudované osvetlenie priechodu
pre chodcov. Spýtal sa, či bude TSK riešiť aj osvetlenie
priechodu pre chodcov na hlavnej ceste smer Nemšová-Púchov,
nakoľko je to neprehľadné miesto, kde dochádza k ohrozeniu
chodcov.
Mgr. Smatana: - požiadal p. župana, aby dohliadol na urýchlené dotiahnutie problému s predajom budovy lekárne Tília
v Pov. Bystrici, k čomu opakovane komunikoval s p. riaditeľom
úradu a fin. odborom. Obáva sa spolu s viacerými poslancami
okresu PB, že hrozí odradenie záujemcu, ktorý vyhral súťaž,
príp. presun súčasného výhodného nájomníka do iných priestorov. Problém začal okolo roku 2015, kedy bol spracovaný
súdno-znalecký posudok na budovu, ktorý znel na sumu 609 tis.
eur. V ďalšom roku prvé poschodie budovy vyhorelo požiarom
zo susednej budovy. V roku 2016 prebehla OVS, kde sa zúčastnil jediný záujemca s nízkou cenou 390 tis. a TSK ponuku
odmietol. V máji 2018 bola vyhlásená nová OVS, ukončená
v júni, vyhrala firma, ktorá ponúkla 482.300,- eur.
V septembri dostala župa nový znalecký posudok, ktorý znel
na 415 tis. eur, čo je menej než bolo vysúťažené. Vzhľadom
na nejasnosti župa súťaž zrušila a víťazovi vrátila kauciu
vo výške 122.446,- eur, ktorá bola zložená 3,5 mesiaca,
z čoho súťažiaci nie je nadšený. Pán riaditeľ úradu ma informoval, že sa bude vypracovávať nový kontrolný posudok.
Požiadal o urýchlenie činností, nakoľko súťažiaci je pol roka
v neistote a nájomcovia sú nespokojní, lebo nemá kto do údržby budovy investovať.
p. predseda: - odpovieme písomne. Nie je pravda, že TSK do budovy neinvestoval, TSK má z toho príjem a zvažuje, či sa zbavovať majetku.
doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - stotožňuje sa s p. poslancom
Smatanom. Otázku otvoril na finančnej komisii, kde bolo vysvetlené, že posudok ešte nebol k dispozícii. Bude zvedavý akú
odpoveď dostane p. Smatana a budeme v kontakte. Súťaž už prebehla, peniaze boli vrátené a údajne má byť nová súťaž. Ak by
sa stalo, že príde nižšia ponuka, ako bola vysúťažená, bude
zásadne proti predaju a aj na fin. komisii povedal, ak by sa
nedosiahla cena aká bola dosiahnutá, navrhuje zámenu s mestom
za pozemky a prevod do vlastníctva mesta. Je to posledný
priestor v centre mesta, ktorý nie je zrekonštruovaný, čo je
nedôstojné pre TSK. Snažme sa dosiahnuť pri predaji čo najvyššiu sumu, aby sa do majetku investovalo, alebo sa dohodnime
s mestom, a tak ako budeme na jar rekonštruovať park pri nemocnici, ktorý sme získali od TSK, ako začneme pracovať na bývalej
zdravotnej škole, vie si predstaviť, že by sme aj do tohto zainvestovali. Mestu sa v súčasnosti darí.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ku schválenému oceneniu pánovi
Karolymu za zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi ČR a SR
pri príležitosti 100. výročia založenia prvého spoločného
štátu Čechov a Slovákov. Vysvetlil, že sme mali prvý
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a posledný spoločný štát. V rámci spoločného štátu je obdobie
prvej čsl. republiky, druhej čsl. republiky po 6. októbri
1938, keď vzniká čsl. autonómia do 14.3.1939, potom bol
Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava, to je tretie
obdobie čsl. republiky. Požiadal o zmenu uznesenia v texte:
... pri príležitosti 100. výročia založenia prvej Československej republiky, spoločného štátu Čechov a Slovákov.
p. predseda: – požiadal len zápisnične opraviť.
p. Dvonč: - požiadal, či by mohli mať poslanci zastupiteľstva
preukaz, ktorým by sa mohli preukázať v prípade potreby.
p. predseda: - preveríme možnosti, budeme sa tým zaoberať.
Ing. Mičega: - predniesol požiadavku. V Trenčíne je problém
s dopravou na ceste I. triedy cez most, postavený v roku
1956 prešiel viacerými rekonštrukciami. Nie je v správe ani
v majetku TSK ani mesta. Požiadal vyvinúť formálny tlak, aby
SSC a štát zaradil most do generálnej opravy. Stav bol hodnotený stupňom 6 a 5. Ak dôjde k jeho uzavretiu, doprava sa
presunie na naše cesty. Spýtal sa, či TSK vykonal kroky,
ktoré by viedli k začatiu gen. rekonštrukcie mosta a či zvažuje župa osloviť kompetentných, nakoľko bola deklarovaná
rekonštrukcia, ale riešia sa len čiastkové opravy, statické
žiadne. Uvítal by odpoveď a otvorenie témy v budúcom roku.
p. predseda: - nakoľko je most a cesta v správe štátu, požiadali sme IVSC Žilina o vyjadrenie, kedy a ako bude tento
most rekonštruovaný, kedy sa plánuje modernizácia mostu,
nedostali sme odpoveď.
Mgr. Bublavý: - keďže sme si schválil nový Rokovací poriadok,
a máme problém zaparkovať v priestoroch TSK, požiadal, či by
bolo možné zabezpečiť priestor na parkovanie počas rokovania.
p. predseda: – poznačí si pre p. Hruba, ak je tu viacej ľudí,
vieme objednať parkovisko oproti.
Ing. Mičega: - ako poslanci MsZ si tiež parkovanie platíme,
nevie, či sa bude dať dohodnúť s mestom.
p. predseda: - preveríme s p. Ozimovou.
25. Záver.
p. predseda: - požiadal, aby ste za každý poslanecký klub
navrhli 2 mená do pracovnej skupiny, ktorú bude viesť p.
Bielik, v zmysle uznesenia k zdravotníctvu v TSK.
Poďakoval za rokovanie dnešného zastupiteľstva, prebrali sme
25 bodov. Dohodli sme sa, že v januári nás čakajú aj prvé
rokovania o prioritách okresov na roky 2020-2022, pripravíme
naše návrhy a budete zapojení do tvorby rozpočtu kraja
v ďalších rokoch, od začiatku. 28.1.2019 bude ďalšie zastupiteľstvo, komisie budú zasadať od 7.1.2019, Rada predsedov
sa zíde 14.1.2019.
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Na záver pozval všetkých na koncoročnú čašu vína, poprial
prítomným všetko najlepšie k blížiacim sa vianočným sviatkom
a poďakovaním za účasť rokovanie ukončil.

Trenčín, 10.12.2018
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK
I. overovateľ: MUDr. Mohamed HEMZA, v. r.
II. overovateľ: Ing. Richard TAKÁČ, v. r.

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

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