Z á p i s n i c a
zo XIV. zasadnutia Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja – 28. 1. 2019

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 XIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
____
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 156/2014 zo dňa 25.08.2014 trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja nehnuteľného majetku
v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
b) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK pozemkov zastavaných stavbou v k.ú. Trenčianska Turná
s Obcou Trenčianska Turná.
c) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 195/2014 zo dňa 24.11.2014
(prebytočnosť a spôsob prevodu internátu Strednej
zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín).
d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - pozemok, parc. č. 1047/27, k.ú. Nové Mesto
nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
5. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií
pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí
nie sú poslancami.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
6. Návrh na schválenie dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020
– aktualizácia 2018.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
7. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
a) Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
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b) Návrhy na menovanie riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,
911 35 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej
zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom
Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.
9.

Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť na Gymnáziu Janka Jesenského
v Bánovciach nad Bebravou" v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Koncepcia rozvoja gramotnosti žiakov
a učiteľov Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom"
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Dosiahni vyššie" predkladaného Gymnáziom v Púchove v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť na Gymnáziu Dubnica nad Váhom"
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "RRR-rozumiem, riešim, rozvíjam sa
v podmienkach Gymnázia v Považskej Bystrici" v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.

10. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 - "Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové
Mesto nad Váhom - Trenčín".
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja
11. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských
centier" v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja
12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
13. Diskusia – Rôzne.
14. Záver.
R o k o v a n i e:
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1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice
a programu rokovania).
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Dnešné XIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol predseda TSK Ing.
Jaroslav Baška.
p. predseda: - otvoril dnešné XIV. zasadnutie Zastupiteľstva
TSK v piatom volebnom období 2017-2022. Na úvod privítal
všetkých prítomných na dnešnom prvom zasadnutí v novom roku
2019 a zaželal všetkým na začiatku nového roka pevné zdravie,
úspechy v pracovnom i rodinnom živote a veľa pohody a nadšenia
do tohtoročnej práce.
Dnešné zasadnutie začíname výnimočne o 14.00h, na požiadavku
poslancov, ktorí sú zároveň poslancami MsZ Prievidza, ďalšie
naše rokovania budú v obvyklom čase o 13.00 h.
V rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenosti regionálnej
samosprávy TSKa, je aj dnešné rokovanie zastupiteľstva vysielané on-line a jeho celý priebeh môže verejnosť sledovať
naživo na webovom sídle TSK. Záznamy z rokovaní sú zverejnené
na webovej stránke TSK - v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia.
Oznámil overenie zápisnice z XII. zasadnutia, ktoré sa konalo
19.11.2018 a zápisnica bola zverejnená na webovej stránke TSK.
Zápisnica z predošlého XIII. zasadnutia Z TSK, ktoré sa konalo
dňa 26.11.2018 je v štádiu overovania.
Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí zo 47 poslancov prítomných 34 poslancov, čím je zasadnutie uznášania sa schopné. Svoju neúčasť vopred ospravedlnili
poslanci: PaedDr. Porubcová, Mgr. Abramovičová, JUDr. Fraňo,
LL.M., Ing. Marušinec, PhDr. Tám, MUDr. Procházka, Ing. Žiak,
Bc. Vaňo, Ing. Takáč, Ing. Hort, Mgr. Smatana, MUDr. Šramková,
PhD., a Mgr. Bočincová príde neskôr.
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.
Pri hlasovaní budeme vychádzať z návrhov uznesení, uvádzaných
na každom materiáli. K predloženým materiálom sa môžu poslanci
vyjadriť v priebehu rokovania a svoje prípadné návrhy písomne
doručiť predsedovi TSK.
Za overovateľov zápisnice z dnešného XIV. zasadnutia boli
navrhnutí: I. overovateľ. JUDr. Ing. Jozef STOPKA, PhD.
II. overovateľ: Mgr. Rastislav HENEK.
Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 34 poslancov, čím
bolo zasadnutie uznášania sa schopné.
Na základe výsledku hlasovania č. 1: 33-ZA, 2-NEHLASOVALI,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.1.2019 prero-
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kovalo a s ch v á l i l o
predloženého návrhu.

overovateľov zápisnice podľa
(viď uznesenie č. 198/2019/A)

Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poveril Mgr.
Annu Hájkovú, referentku Kancelárie predsedu TSK.
Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skrutátorov určení: Mgr. Veronika Rezáková a Mgr. Matej Plánek.
p. predseda: - predniesol návrh na doplnenie programu ako
bod:
8. Návrh na zmenu podpredsedu dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
Za podpredsedu dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK navrhujeme MUDr. Mariana Brídika, lekára TSK.
Číslovanie ďalších bodov sa tým posunie.
Na základe zmien v Rokovacom poriadku je v programe zaradený
bod Slovo pre verejnosť a Diskusia-Rôzne.
Na základe výsledku hlasovania č. 2: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK s ch v á l i l o predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku na doplnenie programu ku zmene podpredsedu
dozorných orgánov nemocníc v ZP TSK, ako bod 8..
Na základe výsledku hlasovania č. 3: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK s ch v á l i l o predložený program XIV.
zasadnutia Zastupiteľstva TSK ako celok, s úpravou na základe
návrhu p. predsedu TSK. K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 198/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIII.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.__
Predkladal: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Horváth: - na predošlom zasadnutí Z TSK 26.11.2018 bolo
prijatých 49 uznesení, z toho 2 s ukladacou povinnosťou. Prvé
malo ukladaciu povinnosť pre riaditeľov našich nemocníc, zabezpečiť rokovanie so zdravotnými poisťovňami pre získanie
výhodnejších fin. zdrojov pre svoju činnosť, a druhé uložilo
hlavnému kontrolórovi TSK vyhodnotiť všetky uznesenia
týkajúce sa zdravotníckych zariadení od roku 2002, bez
určenia lehoty, čo bude veľmi rozsiahle, ale na marcovom
zastupiteľstve by uznesenie rád vyhodnotil. Ostatné uznesenia
sa týkajú prebytočného majetku, a pomaly sa ich darí plniť.
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Na základe výsledku hlasovania č. 4: 33-ZA, 1-NEHLASOVAL,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28. januára 2019
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e Správu z kontroly
plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí Zastupiteľstva
TSK, v prijatom
U z n e s e n í číslo 199/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
3. Slovo pre verejnosť.
p. predseda: - nakoľko podľa novely Rokovacieho poriadku
nebola v stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním zastupiteľstva doručená žiadna požiadavka z radov verejnosti o vystúpenie na našom zasadnutí, budeme pokračovať ďalším bodom
rokovania.
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
____
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
a) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 156/2014 zo dňa 25.08.2014 trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja nehnuteľného majetku
v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb,
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - uvedeným uznesením Zastupiteľstvo TSK vyhlásilo prebytočnosť nehnuteľného majetku TSK. Následne MZ SR
a Z TSK v novembri 2018 schválilo VZN o zriadení SZŠ
v Prievidzi v týchto priestoroch, uvedené uznesenie sa
stalo nadbytočným a navrhujeme jeho zrušenie.
Na základe výsledku hlasovania č. 5: 33-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019
prerokovalo a z r u š i l o uznesenie Z TSK číslo 156/2014
zo dňa 25.08.2014, v prijatom
U z n e s e n í číslo 200/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
b) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK pozemkov zastavaných stavbou v k.ú. Trenčianska Turná
s Obcou Trenčianska Turná.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na zámenu majetku TSK (pozemkov) v obci Tr. Turná s obcou Trenč. Turná, ktoré obec
so súhlasom TSK zastavala stavbou cyklochodníka. Obec je
vlastníkom pozemkov pod cestou II/507 vo vlastníctve TSK.
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Nakoľko ide o zámenu pozemkov o rovnakej výmere, zámena sa
navrhuje bez finančného vyrovnania.
Na základe výsledku hlasovania č. 6: 35-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo
a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti nehnuteľného
majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest
TSK, u r č i l o prevod uvedeného nehnuteľného majetku
TSK z á m e n o u s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve
Obce Trenčianska Turná, bez finančného vyrovnania, a zároveň s c h v á l i l o prevod uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK, bez finančného vyrovnania. V zmysle predloženého návrhu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 201/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
c) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja číslo 195/2014 zo dňa 24.11.2014
(prebytočnosť a spôsob prevodu internátu Strednej
zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín).
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - ide o nehnuteľnosti, ktoré v roku 2014 Z TSK
vyhlásilo za prebytočné. Nakoľko vznikla príležitosť na rekonštrukciu objektu prostredníctvom projektu s názvom Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské
Kochanovce, priestor môže slúžiť pre 30 prijímateľov komunity, preto je uznesenie neopodstatnené a navrhujeme jeho
zrušenie.
p. predseda: - bývalý internát zdravotníckej školy bude
využitý v rámci DI DSS Ad. Kochanovce, rehabilitačné stredisko v Trenčíne.
Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo
a z r u š i l o uznesenie Zastupiteľstva TSK číslo
195/2014 zo dňa 24.11.2014, v prijatom
U z n e s e n í číslo 202/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
4.
d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku - pozemok, parc. č. 1047/27, k.ú. Nové Mesto
nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku TSK v Novom Meste nad Váhom
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z dôvodu osobitného zreteľa, o ktorý prejavil záujem
žiadateľ-investor a kde plánuje postaviť predajňu potravín,
Čím sa zvýši občianska vybavenosť v tejto časti mesta,
súčasťou výstavby je aj prestavba križovatky a vybudovanie
kruh. objazdu, na ceste TSK, čo prispeje k plynulosti
dopravy. Zámer podporilo aj mesto Nové Mesto nad Váhom,
cena je 4-násobok hodnoty znaleckého posudku.
p. predseda: - na prijatie uznesenia s osobitným zreteľom
sú potrebné 3/5 hlasov všetkých poslancov.
Na základe výsledku hlasovania č. 8: 35-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo
a r o z h o d l o o trvalej prebytočnosti nehnuteľného
majetku (pozemku) vo vlastníctve TSK, v správe SPŠ, Nové
Mesto nad Váhom, u r č i l o prevod uvedeného prebytočného
nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK v správe SPŠ Nové
Mesto nad Váhom, v prospech spoločnosti RAIT s.r.o.,
Trnava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva
vo verejnom záujme na realizácií uvedeného investičného
zámeru, a zároveň s ch v á l i l o odpredaj uvedeného
prebytočného nehnuteľného majetku TSK, v správe SPŠ Nové
Mesto nad Váhom, v prospech spoločnosti RAIT s.r.o.,
Trnava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
predloženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 203/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
5. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií
pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí
nie sú poslancami.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Mgr. Baláž: - za účelom sprehľadnenia tejto problematiky,
ktorá je prijatá v 4 uzneseniach Z TSK v rokoch 2006-2018,
dokument rieši aj odmeňovanie členov komisií, ktorí nie sú
poslanci, pričom sa nemenia finančné náležitosti v daných
uzneseniach. Boli zakomponované nové procesné ustanovenia
a vzdanie sa odmeny poslanca.
Na základe výsledku hlasovania č. 9: 34-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.02.2019 –
Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva TSK a členov
komisií pri Zastupiteľstve TSK, ktorí nie sú poslancami.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 204/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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6. Návrh na schválenie dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020
– aktualizácia 2018.
_
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková,MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - aktualizáciu nám odporučil aj NKU a súvisí aj
so zmenami v legislatíve za rok 2018.
PhDr. Štefíková, MPH: - TSK má schválenú koncepciu uznesením
z roku 2016. Jej aktualizácia vychádza z novely zákona o soc.
službách aj o živnostenskom podnikaní. Obsahuje údaje a prognózy o demografickom vývoji, s cieľom zabezpečiť dostupnosť
soc. služieb, zvýšiť počet miest v špecializovaných zariadeniach, znížiť počet miest v domovoch soc. služieb, podporovať
služby krízovej intervencie, služby na podporu rodiny s deťmi, poskytovať služby v prirodzenom rodinnom prostredí, podporovať prechod inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú,
zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, pokračovať v debarierizácii a modernizácii zariadení a podporovať vzdelávanie
zamestnancov. Materiál bol vopred zverejnený a do 27.12. boli
vznesené 2 pripomienky, ktoré sú zapracované v materiáli.
Projektová rada pracovala pod vedením PhDr. Nekorancovej.
Poďakovala celej projektovej rade za aktívny prístup pri príprave dokumentu. Materiál bol prerokovaný v komisiách bez
pripomienok. Materiál bude každoročne vyhodnocovaný a predložený na rokovanie zastupiteľstva. V prípade nových skutočností bude znovu aktualizovaný.
p. predseda: - tiež poďakoval komisii a celému oddeleniu
za prípravu materiálu, i určenie hodnotiacich kritérií, ktoré
máme ako prvý kraj – komisie pre výber služieb a poskytovateľov.
Mgr. Bočincová: - Komisia SPaZ odporučila schváliť materiál,
vyzdvihla prácu p. Nekorancovej, ktorej zásluhou bol odborne
spracovaný a veľmi pekne poďakovala za gro práce.
Na základe výsledku hlasovania č. 10: 33-ZA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o dokument „Koncepcia rozvoja
sociálnych služieb TSK na roky 2015-2020 – aktualizácia
2018“, v prijatom
U z n e s e n í číslo 205/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
a) Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - uviedla návrhy na menovanie riaditeľov 4 zariadení soc. služieb v ZP TSK. Úspešní uchádzači
absolvovali výberové konanie a prezentáciu na Komisii SPaZ,
ktorá k tomu zasadala mimoriadne a mohli sa jej zúčastniť
všetci poslanci Z TSK i verejnosť. Predložila návrh na menovanie:
1. Mgr. Zuzany BARTOVIČOVEJ - za riaditeľku zariadenia
sociálnych služieb (ZSS) Centrum sociálnych služieb
(CSS) – LÚČ, Pruské, ktorá môže nastúpiť až od 1.4.
2019
2. Mgr. Renaty PAPIERNIKOVEJ – za riaditeľku ZSS CSS LIPOVEC, Horné Srnie, od 1.2.2019
3. Mgr. Ing. Romana KRBATU, PhD. - za riaditeľa ZSS CSS –
DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou, od 1.2.2019
4. Ing. Igora ŠUMAJA - za riaditeľa ZSS CSS – LIPA,
Kostolná – Záriečie, od 1.2.2019.
p. predseda: - kandidáti prešli verejným vypočutím. Požiadal hlasovať o každom návrhu osobitne, aj o riaditeľoch
nemocníc.
MUDr. Cíbik, Ph.D.: – spýtal sa, ako to vyzerá s DI
v Pruskom.
p. predseda: - zatiaľ sa nerieši, len v Ad. Kochanovciach,
je to veľmi náročné. LÚČ v objekte Pruskom ešte zotrvá,
musíme hľadať iné priestory.
Na základe výsledku hlasovania č. 11: 34-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo
a v súlade s § 11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
v y m e n o v a l o od 01.02.2019 - Mgr. Renatu PAPIERNIKOVÚ – za riaditeľku ZSS CSS – LIPOVEC, Horné Srnie.
Na základe výsledku hlasovania č. 12: 34-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo
a v súlade s § 11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
v y m e n o v a l o od 01.02.2019 - Mgr. Ing. Romana
KRBATU, PhD. - za riaditeľa ZSS CSS – DOMOV JAVORINA,
Bzince pod Javorinou,
Na základe výsledku hlasovania č. 13: 35-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo
a v súlade s § 11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
v y m e n o v a l o od 01.02.2019 - Ing. Igora ŠUMAJA –
za riaditeľa ZSS CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie,
Na základe výsledku hlasovania č. 14: 35-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo
a v súlade s § 11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
v y m e n o v a l o od 01.04.2019 - Mgr. Zuzanu BARTOVI-
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ČOVÚ - za riaditeľku ZSS CSS – LÚČ, Pruské.
K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 206/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
7.
b) Návrhy na menovanie riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - požiadal o každom návrhu hlasovať osobitne.
PhDr. Štefíková, MPH: - TSK má v ZP 3 všeobecné nemocnice,
na obsadenie pozície riaditeľov bolo vyhlásené výberové
konanie. Na miesto riaditeľa NsP Pov. Bystrica a Myjava sa
prihlásili po 1 uchádzačovi, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Výberového konania na obsadenie miesta
riaditeľa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach sa zúčastnil
1 uchádzač, ktorý nesplnil požadované podmienky a komisia
odporučila p. predsedovi vyhlásiť nové výberové konanie,
ktorého sa následne zúčastnili 3 uchádzači, z toho 2 nesplnili potrebné požiadavky. Na základe výsledkov výberového
konania predložila návrh na menovanie uchádzačov do funkcie
riaditeľov nemocníc v ZP TSK k 1.2.2019:
1. MUDr. Henricha GAŠPARÍKA, PhD. - za riaditeľa NsP
Myjava,
2. MUDr. Igora STEINERA, MPH - za riaditeľa NsP Považská
Bystrica,
3. Ing. Vladimíra VIDU - za riaditeľa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Uchádzači mali možnosť predložiť svoje prezentácie na mimoriadnom zasadnutí komisie 16.1. v týchto priestoroch, za prítomnosti členov komisie a poslancov Z TSK.
MUDr. Steiner, MPH: - nebude hlasovať za svoju osobu a vyberie hlasovaciu kartičku.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: – navrhol rozšíriť uznesenie v bode
3. k menovaniu u p. Vidu - v znení: „ a u k l a d á mu
predložiť na nasledujúce riadne rokovanie Z TSK ozdravný
plán NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.“.
Dôvodom je skutočnosť, že nemocnica má najhoršiu ekonomickú
pozíciu a zastupiteľstvo by malo prevziať zodpovednosť
za kontrolu a smerovanie vo vývoji nemocnice.
p. predseda: - požiadal o písomné predloženie návrhu.
PhDr. Škultéty: – spýtal sa, v čom spočíva skutočnosť, že sa
na výberové konania prihlásili len po 1 uchádzačovi a v Bojniciach sme museli opakovať výberové konanie – sú to nastavené kritériá, alebo nedostatok manažérov na danú pozíciu.
p. predseda: - skôr je to druhá možnosť, výberové podmienky
boli pre všetkých rovnaké.
Mgr. Ďureje, PhD.: - nadviazal na p. Bielika. Obáva sa, že
ozdravný plán nepomôže, mali sme možnosť byť na verejnom
vypočutí. Vyjadril pochvalu riaditeľom z Myjavy a Považskej
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Bystrice, ale kandidát na riaditeľa Bojníc ho nepresvedčil,
o dôvodoch hovoriť nebude. Hovoril o tom na verejnom vypočutí a v klube. Podmienky sme mali nastaviť tak, aby sa do výberového konania mohol prihlásiť človek s právnym vzdelaním
alebo manažér, aby sa nemocnica dostala z červených čísiel,
a mnohých sme tak diskvalifikovali, aj lekár - riaditeľ by
bol na škodu. Pán Vido jeho dôveru nemá, no dúfa, že si ju
získa, ale výmena riaditeľa ani ozdravný plán nepomôže.
p. predseda: - bude rád, ak aj poslanci okresu Prievidza
budú nápomocní, aj p. riaditeľovi. Bude treba pristúpiť aj
k nepopulárnym veciam. O každom návrhu požiadal hlasovať
osobitne.
Na základe výsledku hlasovania č. 15: 35-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2019 prerokovalo
a v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v y m e n o v a l o od 1. 2. 2019 MUDr.
Henricha GAŠPARÍKA, PhD. – za riaditeľa NsP Myjava.
p. predseda: - p. Steiner nebude hlasovať.
Na základe výsledku hlasovania č. 16: 33-ZA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28. 1.
2019 prerokovalo a v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov v y m e n o v a l o
od 1. 2. 2019 MUDr. Igora STEINERA, MPH - za riaditeľa NsP
Považská Bystrica.
Na základe výsledku hlasovania č. 17: 34-ZA, 1-PROTI,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2019
prerokovalo a v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h) zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov v y m e n o v a l o od 1. 2. 2019
Ing. Vladimíra VIDU - za riaditeľa NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach, ktorému zároveň u k l a d á – predložiť
na nasledujúce riadne rokovanie Zastupiteľstva TSK ozdravný
plán NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
K uvedeným výsledkom hlasovaní bolo prijaté
U z n e s e n í číslo 207/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
8. Návrh na zmenu podpredsedu dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
_
Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
PhDr. Štefíková, MPH: - predložila návrh na zmenu podpredsedu
dozorných orgánov 3 nemocníc v ZP TSK. Na septembrovom zasad-
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nutí Z TSK boli vytvorené dozorné orgány nemocníc a menovaní
ich členovia. Nakoľko funkcia riaditeľa nemocnice nie je
zlúčiteľná s funkciou člena dozorného orgánu, navrhujeme
zmenu podpredsedov všetkých 3 nemocníc z Ing. Vladimíra Vidu
na MUDr. Mariana BRÍDIKA, ktorý je lekár TSK na plný úväzok.
Predniesla návrh uznesenia. Ostatní členovia zostávajú bez
zmeny.
MUDr. Cíbik, Ph.D.: - pozná p. Brídika roky, ako riaditeľa,
manažéra, ako okresného štátneho lekára, je to správna voľba.
Na základe výsledku hlasovania č. 18: 34-ZA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28. januára 2019 prerokovalo
a o d v o l a l o Ing. Vladimíra VIDU dňom 31. januára 2019
- z funkcie podpredsedu dozorného orgánu:
a) NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,
b) NsP Považská Bystrica,
c) NsP Myjava,
a zároveň v y m e n o v a l o MUDr. Mariána BRÍDIKA dňom
1. februára 2019 - na obdobie dvoch rokov, za podpredsedu
dozorného orgánu:
a) NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,
b) NsP Považská Bystrica,
c) NsP Myjava.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 208/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
9. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,
911 35 Trenčín.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - jazyková škola požiadala o úpravu ZL v 2
článkoch, kde sa mení špecifické PSČ na územné, na základe
oznámenia Slovenskej pošty a podnikateľská činnosť sa nahrádza znením podľa živnostenského zákona, s účinnosťou
od 1.2.2019.
Na základe výsledku hlasovania č. 19: 31-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.
2019 prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.
02. 2019 - Dodatok č. 9 k Zriaďovacej listine Jazykovej
školy, Trenčín, k čomu bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 209/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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9. b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom
Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Hilčíková: - Zastupiteľstvo TSK schválilo v novembri
2018 VZN TSK č. 9/2018, ktorým sa zriaďuje SZŠ Prievidza
od 1.9.2019. Štatistický úrad SR na základe žiadosti TSK
rezervoval identifikačné číslo a po overení na pošte má
organizácia používať územné PSČ, čo je potrebné pre vydanie ZL novej OvZP TSK, s účinnosťou od 1.9.2019.
RNDr. Beňová: – v materiáli je PSČ 971 58.
Ing. Hilčíková: – po komunikácii s poštou bol materiál
upravený s územným PSČ 971 01.
Na základe výsledku hlasovania č. 20: 28-ZA, 6-PROTI,
Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019
prerokovalo a s ch v á l i l o s účinnosťou od 01.09.
2019 - Zriaďovaciu listinu Strednej zdravotníckej školy,
Prievidza, v prijatom
U z n e s e n í číslo 210/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť na Gymnáziu Janka Jesenského
v Bánovciach nad Bebravou" v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: – požiadal uviesť všetkých 5 podbodov.
Ing. Lamačková: – MŠVVŠ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie
žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách. Zo všetkých gymnázií v ZP TSK prejavilo záujem 5
gymnázií: a) Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou
b) Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
c) Gymnázium Púchov
d) Gymnázium Dubnica nad Váhom
e) Gymnázium Považská Bystrica.
Spolufinancovanie pre každý projekt je max. 15.000,- eur.
p. predseda: - je to iniciatíva gymnázií, nevyberal to TSK.
Požiadal o spoločné hlasovanie en bloc k bodom a) - e).
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
21: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o
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- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť
na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou“,
- zabezpečenie realizácie projektu, - zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu a financovanie
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 211/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Koncepcia rozvoja gramotnosti žiakov
a učiteľov Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom"
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
21: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Koncepcia rozvoja gramotnosti žiakov a učiteľov Gymnázia M. R.
Štefánika Nové Mesto nad Váhom“, - zabezpečenie realizácie
projektu, - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 212/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10.
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Dosiahni vyššie" predkladaného Gymnáziom v Púchove v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
21: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Dosiahni vyššie“, - zabezpečenie realizácie projektu,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 213/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
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10.
d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "Čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť na Gymnáziu Dubnica nad Váhom"
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
21: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť
na Gymnáziu Dubnica nad Váhom“, - zabezpečenie realizácie
projektu, - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 214/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
10.
e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok "RRR-rozumiem, riešim, rozvíjam sa
v podmienkach Gymnázia v Považskej Bystrici" v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Na základe výsledku spoločného hlasovania en bloc č.
21: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom
zasadnutí dňa 28.01.2019 prerokovalo a s ch v á l i l o
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„RRR-rozumiem, riešim, rozvíjam sa v podmienkach Gymnázia
v Považskej Bystrici“, - zabezpečenie realizácie projektu,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
projektu a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu TSK. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 215/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
11. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 - "Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové
Mesto nad Váhom - Trenčín".
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
p. predseda: - prvý krát chceme žiadať o peniaze z euro-
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fondov na úsek č. 2 Vážskej cyklotrasy. Tento rok chceme
podať ešte jeden úsek z Pov. Bystrice po hranicu Žilinského
SK.
Ing. Lamačková: – TSK pripravuje žiadosť o NFP na realizáciu
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ –
časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“ v celkovej
dĺžke 21,2 km a napája sa na úsek cyklotrasy Horná Streda –
Nové Mesto nad Váhom, ktorý bol vybudovaný z vlastných
prostriedkov. Spolufinancovanie je maximálne do výšky
219.850,00 EUR je v rozpočte TSK na rok 2019.
Na základe výsledku hlasovania č. 22: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01. 2019
prerokovalo a s ch v á l i l o - predloženie žiadosti
o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry v TSK“ - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom –
Trenčín“, - zabezpečenie realizácie projektu, - zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, - financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK
a financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK
do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 216/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
p. predseda: - tento týždeň sa má odovzdať stavba cyklotrasy
v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“ z Trenč.
hradu po mesto Nemšová, ktorá má spájať dva hrady – Trenčín
a Brumov.
12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských
centier" v rámci Operačného programu Technická pomoc.
_
Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja
Písomný materiál je prílohou zápisnice.
Ing. Lamačková: - ide o projekt "Prevádzkovanie Integrovanej
siete informačno-poradenských centier" v rámci OP Technická
pomoc, kde je TSK partnerom projektu, žiadateľom je Úrad
podpredsedu vlády SR. IPC funguje od polroka 2016 a zabezpečuje informovanosť žiadateľov a zúčastnených na implementácii
EŠIF vo všetkých krajoch. Projekt rieši fungovanie IPC v rokoch 2019-2021, spolufinancovanie je 4,8%, t.j. 15.939,- eur.
Všetky správy o činnosti IPC sú zverejnené v Knižnici poslancov.
Na základe výsledku hlasovania č. 23: 25-ZA, 9-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.2019
prerokovalo a v z a l o na v e d o m i e zapojenie sa
do projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-
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poradenských centier“ v rámci OP Technická pomoc ako partner
projektu, a zároveň s ch v á l i l o zapojenie sa do projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“, - zabezpečenie realizácie projektu, - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, - financovanie prípadných neoprávnených nákladov z rozpočtu TSK a financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (EFRR) a štátneho rozpočtu. K uvedenému bolo
prijaté
U z n e s e n i e číslo 217/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
Ing. Maláň: - požiadal vedenie TSK o zistenie stavu rekonštrukcie Posádkového domu ODA Trenčín, ktorý sme žiadali MO
SR pre zriadenie sídla Centra kultúrno-kreatívneho priemyslu,
ale dostali sme zamietavú odpoveď. Budovu neodpredajú ani
neprenajmú. Nejde mu o opätovnú reálnosť kúpy ako pred rokom.
Hlavná sála budovy je už 2 roky mimo prevádzky a v krajskom
meste nie je žiadna iná sála tohto významu. Kultúrne podujatia
supluje kino Hviezda a jeho vlastník – mesto Trenčín si dalo
za svoje priority jeho rekonštrukciu. Ak by sa budova kina
Hviezda rekonštruovala, Posádkový dom by sa nedočkal sľúbenej
rekonštrukcie a projekt krajského KKC by sa nerealizoval, tak
krajské mesto Trenčín zostane bez kultúrneho stánku. MO SR
sľúbilo vyčleniť čiastku 400 tis. na rekonštrukciu Posádkového
domu ODA na rok 2018. Zatiaľ nie je známe, že by sa niečo
realizovalo. Kvôli realizácii tohto objektu bola v minulosti
zbúraná časť historického jadra Trenčína s prísľubom, že budova bude okrem armády slúžiť aj obyvateľom mesta. Trenčínu
veľmi chýba spoločenská sála tohto druhu, chýba školám, univerzite, ZUŠ i pre divadelnú scénu. Máme mestské divadlo,
ktoré nemá dôstojný kultúrny stánok, tiež tu hosťujú rôzne
divadlá. Trenčín je jediné krajské mesto, ktoré nemá stálu
divadelnú scénu. V tomto roku oslávi folklór v Trenčíne viaceré výročia – FS Trenčan 70. výročie založenia, FS Družba 65.
výročie, Detský FS Radosť 45. výročie, seniori Družba 20.
výročie, Detský FS Kornička 20. výročie založenia. Aj tieto
organizácie si zaslúžia dôstojný stánok na ich oslavu a poďakovanie za činnosť. Je tu veľa iných organizácií, ktoré by
radi využili priestory Posádkového domu ODA Trenčín. Požiadal
vedenie TSK o priame preverenie reálnosti rekonštrukcie a následného sprevádzkovania veľkej spoločenskej sály Posádkového
domu ODA Trenčín na MO SR.
p. predseda: - predloží to aj v parlamente a priamo sa spýta
p. ministra obrany v akom stave je rekonštrukcia ODA. K spomínaným výročiam je na mieste otázka, kde si to budú pripomínať, ich predošlé oslavy boli práve v ODA. Na rokovanie NR SR
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si pripraví interpeláciu na p. ministra obrany. Poďakoval za
predloženú interpeláciu.
Mgr. Bočincová: – interpelácia sa týka cesty I/61 medzi
mestami Dubnica nad Váhom, časť Prejta a Ilava, časť Klobušice, kde sa stala v sobotu 26.1.2019 ďalšia vážna dopravná
nehoda, ktorá si vyžiadala životy 2 mladých ľudí. V minulosti
už žiadala o riešenie tejto cesty, nakoľko je to úsek častých
a vážnych dopravných nehôd. Požiadala kompetentných, aby sa
začali vážnou situáciou zaoberať.
p. predseda: – budeme sa pýtať SSC, ako sa táto cesta vyrieši
aby bol úsek bezpečnejší.
14. Diskusia – Rôzne.
p. predseda: - ide o nový bod, zaradený na každé zastupiteľstvo v zmysle novely Rokovacieho poriadku Z TSK.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - v nadväznosti na ostatné rokovanie Rady predsedov sme sa dohodli, že spoločne s p. Trstenským otvoríme tému najpálčivejšieho problému cesty II. a III.
triedy, ale aj cesty I. triedy, ktoré sú v zlom stave (I/9
bývalá I/50). Ing. Trstenský tému otvoril a dohodli sme sa
na predložení uznesenia, ako výzvu k ústredným orgánom štátnej správy a k združeniu samosprávnych krajov SK 8, v nadväznosti na vznik Fondu rozvoja cestnej infraštruktúry, nakoľko
situácia je dlhodobo veľmi vážna. Predniesol uznesenie, ktoré
odovzdá písomne: „Zastupiteľstvo TSK ž i a d a vládu SR
a rezortných ministrov dopravy a financií, ako aj predstaviteľov združenia samosprávnych krajov SK 8, aby spoločným úsilím
vytvorili priestor pre vznik Fondu rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorý by každoročne prispieval na financovanie rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a vo zvýšenej miere by zabezpečil aj rekonštrukciu ciest I. triedy, ktoré sú vo veľmi zlom,
ba až havarijnom stave. Súčasné financovanie regionálnej samosprávy je v prípade potrebných investícií do rekonštrukcií
ciest II. a III. triedy absolútne nedostatočné a bez pomoci
štátneho fondu budú potrebné rekonštrukcie trvať desiatky rokov
a zlý stav vozoviek bude ohrozovať bezpečnosť, zdravie, životy
účastníkov cestnej premávky a rozvoj kraja.“ Odovzdal písomne
p. predsedovi, je to aj výsledok dohody na Rade predsedov,
ktorá je poradným orgánom pri príprave zastupiteľstva a požiadal hlasovať o návrhu.
p. predseda: - uvítame ďalšie fin. prostriedky zo štátneho
rozpočtu na opravy ciest I., II. a III. triedy, aj pre mestá
a obce, mali by byť účelovo určené pre samosprávy na opravy
ciest. Preberieme to na najbližšom zasadnutí SK8.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: - spýtal sa, či máme konkrétnejšiu
predstavu – mapu ciest, požiadavky na opravu v km alebo fin.
jednotkách.
p. predseda: - za TSK to vie SC TSK a SSC, mestá a obce majú
svoje zoznamy, potom by sme poslali na ministerstvo.
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Ing. Trstenský: - do návrhu uznesenia by nedal cesty I.
triedy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, čo si má
vysporiadať štát. V ČR majú Cestný fond dopravnej infraštruktúry a pre tento rok sú tam 4 miliardy Kč účelovo pre kraje,
čo nám chýba. V našom štátnom rozpočte vyčlenil štát len 150
mil. eur na cesty I. triedy, čo je vzhľadom na ich stav nízka
suma. Fond potrebujú samosprávne kraje aj miestna samospráva,
ale uznesenie by malo odísť z nášho kraja na financovanie
ciest II. a III. triedy. Kapitalizačný dlh je a finančné
zdroje z podielových daní nestačia ani zďaleka na opravy
ciest, aby boli bezpečné.
doc. PaedDr. Božik, PhD.: – požiadal nechať tam aj cesty I.
triedy, lebo ľudia sa na nás obracajú, aby sme apelovali
na vyššie orgány, v akom stave sú štátne cesty (I/64 Topoľčany-Prievidza-Žilina) aj I/9. Chceme aby náš hlas zaznel.
Bežne sa asfalt mení každých 10 rokov, aj keď nie je poškodený, u nás nie je vymenený ani poškodený. Navrhol uviesť tam
cesty I., II., III. a IV. triedy – ako miestne komunikácie.
Ing. Máčeková: – treba riešiť aj miestne komunikácie, na ZMOS
o tom dlhodobo diskutujeme, obrátili sme sa na MD SR a pravidelne štvorročne upozorňujeme na tento problém. Požiadala
p. predsedu aj ako poslanca NR SR, aby sa k tomu konštruktívne pristúpilo. Prihovára sa aj za cesty naše - miestne,
naposledy sme dostali na opravu výtlkov pred 4 rokmi, nemáme
na to zdroje.
p. predseda: - navrhol doplniť do uznesenia aj cesty IV.
triedy.
Ing. Mičega: – IV. trieda nie je, sú to iba miestne komunikácie, podľa zákona 135.
p. predseda: - navrhol upraviť text: „... II. a III. triedy
a miestnych komunikácií.“ Prečítal celé znenie uznesenia.
a) Návrh poslanca Zastupiteľstva TSK doc. PaedDr. Božika,
PhD. k problematike kreovania Fondu rozvoja cestnej
infraštruktúry. _
Predkladal: doc. PaedDr. Božik, PhD. – poslanec Z TSK
Na základe výsledku hlasovania č. 24: 32-ZA, 3-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.
2019 prerokovalo a v zmysle predloženého návrhu p o ž i ad a l o vládu SR a rezortných ministrov dopravy a financií, ako aj predstaviteľov združenia samosprávnych
krajov SK 8, aby spoločným úsilím vytvorili priestor
pre vznik Fondu rozvoja cestnej infraštruktúry.
K uvedenému bolo prijaté
U z n e s e n i e číslo 218/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
b) Návrh predsedu TSK Ing. Bašku k dofinancovaniu preneseného
výkonu štátu na úseku školstva.
_
Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
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p. predseda: - vystúpil s podporným uznesením Zastupiteľstva TSK:
„Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28. januára
2019 prerokovalo a o d p o r ú č a predsedovi TSK –
požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
o dofinancovanie oprávnených výdavkov súvisiacich s poskytovaním príspevku na rekreáciu v súlade s § 152a zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení pre zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku
školstva.“
p. predseda: - príspevky boli schválené pre zamestnávateľov
nad 50 zamestnancov a chceme, aby to MŠ SR vyčlenilo
zo svojej položky, nakoľko ide o prenesený výkon štátnej
správy (pre naše stredné školy ide o sumu 600 tis. eur).
Nechceme robiť rozdiely medzi zamestnávateľmi, ktorí majú
pod 49 zamestnancov a nad 50, a všetkým vyjsť v ústrety.
Komunikovali sme o tom s SK8 a chceme, aby to financoval
štát cez rozpočtovú kapitolu MŠ SR.
Ing. Bagin: – tiež s tým vystúpil na zasadnutí komisie.
Nevie predstaviť, aby ako bývalý riaditeľ školy zobral
vyše 30 tis. eur z normatívnych zdrojov a ochudobnil zamestnancov o motivačné ohodnotenie. Preto si váži návrh
p. predsedu, ktorý plne podporuje. Zákon ide do platnosti
skôr, než je to finančne kryté štátom. Bude to veľmi
sledovať.
doc. MUDr. Bielik, CSc.: – onedlho budú vyhlasovať Oskarov,
a Zlatú malinu, navrhol toto oceniť ako Zákonná haluz roka
z pohľadu regionálnej samosprávy.
PhDr. Škultéty: – podporuje výzvu, ale rovnakú sumu musíme
saturovať pre našich originálnych zamestnancov, čím bude
náš rozpočet nabúraný.
p. predseda: - vieme o tom a riešime to.
Ing. Trstenský: – navrhol dať do uznesenia, že rekreačné
poukazy budú preplácané všetkým zamestnancom v OvZP, bez
ohľadu na počet zamestnancov, t.j. aj do 50.
p. predseda: - nie je to v uznesení pre pani ministerku,
ale budeme to vyplácať pre všetkých bez rozdielu počtu
zamestnancov. Žiadame o doplatenie pre tie školské organizácie, ktoré majú na príspevok nárok.
Ing. Ozimová: – je za predložené znenie uznesenia.
Na základe výsledku hlasovania č. 25: 31-ZA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 28.01.
2019 prerokovalo a v zmysle predloženého návrhu o d p o –
r u č i l o predsedovi TSK – požiadať MŠ SR o dofinancovanie oprávnených výdavkov súvisiacich s poskytovaním príspevku na rekreáciu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce pre zamestnancov stredných škôl v ZP TSK
v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku
školstva. K uvedenému bolo prijaté
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U z n e s e n i e číslo 219/2019
(obsah uznesenia viď príloha
tejto zápisnice).
15. Záver.
p. predseda: - na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť
na dnešnom rokovaní.
V zmysle schváleného Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2019 je ďalšie riadne zasadnutie
plánované na 25. marca 2019, komisie budú zasadať od 25.
februára 2019, t.j. pred jarnými prázdninami. Rada predsedov
sa zíde 11. marca 2019. So želaním bezpečnej cesty domov
rokovanie ukončil.
Trenčín, 8.2.2019
Zapísala: Mgr. Anna Hájková,
referent Kancelárie predsedu TSK
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Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r.

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

