Zápisnica č. 7
zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
V. volebného obdobia,
ktoré sa uskutočnilo dňa 7. novembra 2018

Zápisnica č. 7
zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
V. volebného obdobia,
ktoré sa uskutočnilo dňa 7. novembra 2018 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
______________________________________________________________
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny.

Po odznení Hymny SR odovzdal predseda TTSK slovo primátorovi Mesta Dunajská
Streda JUDr. Zoltánovi Hájosovi, ktorý privítal prítomných hostí na pôde Mestského úradu
v Dunajskej Strede.
p. Hájos – vážené dámy, vážení páni, vážený pán župan TTSK, kolegyne, kolegovia, srdečne
vás vítam v Dunajskej Strede, v centre Žitného ostrova. Je nám cťou vás tu v Dunajskej
Strede, v tejto veľkej zasadacej sále, pozdraviť a dať priestor a miesto na to, aby tu dnes
Zastupiteľstvo TTSK malo zasadnutie. Je nám cťou, že sa pán župan rozhodol pre Dunajskú
Stredu, ako prvé miesto, kde sa prvé výjazdové zasadnutie koná. Región Žitného ostrova,
okres Dunajská Streda je najjužnejšou časťou našej župy, kde býva viac ako 100 tisíc
obyvateľov. Hraničí s Maďarskou republikou, na východe s okresom Komárno a župou Nitra
a s okresom Bratislava-vidiek, resp. hlavným mestom Bratislava. Toto miesto je aj miestom
zasadnutia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a bolo postavené na základe návrhov
svetoznámeho maďarského architekta, nebohého Imreho Makoveca. Bol aj čestným občanom
Dunajskej Stredy.
Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som pozval na vystúpenie študentku Gymnázia Ladislava
Dúbravu v Dunajskej Strede Veroniku Klementovú, ktorá nám zarecituje romantickú baladu
od Janka Krála a následne bude vystupovať Rebeka Varga, študentka SOŠ rozvoja vidieka
s VJM v Dunajskej Strede , ktorá zaspieva pieseň od interpreta Sándora Révésza.
predseda TTSK – vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán primátor
a hostiteľ nášho výjazdového zasadnutia Zastupiteľstva TTSK v jednom z najväčších okresov
SR. V okrese, ktorý má pre náš kraj význam aj počtom obyvateľov, jeho možným turistickým
alebo cestovným potenciálom (Malý Dunaj, Veľký Dunaj), ale aj športové investície, ale aj
jeho potenciál, ktorý vidíme v potravinárstve, resp. v poľnohospodárstve ako takom. Ako
Trnavák môžem povedať, že aj tá vec, ktorá niektorých ľudí spája a niektorých rozdeľuje, to
je aj prirodzená dobrá rivalita medzi DAC a Spartakom Trnava. Myslím si, že napĺňať víziu
„Spolu tvoríme kraj“ je asi najlepšie tým, že prejdeme od vízie a deklarácie k činom. Spolu
tvoriť kraj má svoje úskalia, pretože sme kraj dlhý, siahame od Baťovho kanála po Gabčíkovo
a dúfam, že tradícia aspoň dva krát do roka urobiť výjazdové rokovanie, bude naplnená.
Chcem sa vám preto veľmi pekne poďakovať, že ste merali cestu. Chcem popriať, aby sme
mali úspešné rokovanie, chcem sa poďakovať ešte raz za poskytnutie hostiteľského priestoru
a nech sa nám dnes práca darí. Ďakujem pekne.
Predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič otvoril 7. riadne zasadnutie Zastupiteľstva
Trnavského samosprávneho kraja v Dunajskej Strede.
Predseda TTSK skonštatoval, že je prítomných 38 poslancov a poslankýň a
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
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Uviedol, že sa ospravedlnili poslanci: Ing. Remo Cicutto a Ing. Mgr. Martin
Džačovský.
Určil overovateľov zápisnice:
- Mgr. Lucia Drábiková, PhD.
- p. Csaba Orosz

(náhradník: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry)

Vzhľadom na to, že rokovanie Zastupiteľstva TTSK je výjazdové, nie je k dispozícii
hlasovací systém, predseda TTSK učil skrutátorov:
- Bc. Andrea Foltýnová
- JUDr. Patrícia Benovičová
- Mgr. Barbora Lukačovičová
- Ing. Zuzana Kosírová
Poslancom bol elektronicky zaslaný materiál č. 113/2018/07 – „Návrh investícií do
rozvoja dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry v meste Dunajská Streda“ vrátane
stanoviska Komisie hospodárenia a nakladania s majetkom, Finančnej komisie a Komisie pre
pozemné komunikácie a dopravu.
Predseda TTSK prečítal program rokovania, pripomienky ani ďalšie návrhy neboli a
predseda TTSK dal hlasovať o programe rokovania.
Uznesenie č. 106/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
schvaľuje
Program 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK:
1. Kontrola plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského
samosprávneho kraja (materiál č. 108/2018/07)
2. Návrh nájmu časti pozemku v RO Kunovská priehrada vo vlastníctve Mesta Senica
(materiál č. 109/2018/07)
3. Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 662/4 s celkovou výmerou 162 m2
v k.ú. Šterusy do vlastníctva Obce Šterusy (materiál č. 110/2018/07)
4. Návrh na doplnenie Uznesenia č. 83/2018/06 zo dňa 19.9.2018 (Odňatie správy
nehnuteľného majetku) (materiál č. 111/2018/07)
5. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné
obdobie 2018/2019 (materiál č. 112/2018/07)
6. Návrh investícií do rozvoja dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry v meste
Dunajská Streda (materiál č. 113/2018/07)
7. Návrh Dodatku č. 2 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní
zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici,
so sídlom Čulenova 3, 909 01 Skalica (materiál č. 114/2018/07)
8. Návrh na udelenie „Ceny slobody Antona Srholca“ predsedom TTSK (materiál
č. 115/2018/07)
9. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
č. 4/2018 (materiál č. 116/2018/07)
b) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
č. 5/2018 (materiál č. 117/2018/07)
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na rok 2018
na rok 2018

c) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu
30.09.2018 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č. 118/2018/07)
10. Rôzne
11. Interpelácie
Aklamačné hlasovanie č. 1
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 1
Materiál č. 108/2018/07 – „Kontrola plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia
Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja“
predseda TTSK – ide o štandardný materiál predložený v tabuľkovej forme a uznesenia boli
splnené alebo sa plnia priebežne.
Pripomienky neboli, predseda TTSK ukončil rozpravu a dal hlasovať o uznesení
v predloženom znení.
Uznesenie č. 107/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa
uskutočnilo dňa 19. septembra 2018.
Aklamačné hlasovanie č. 2
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 2
Materiál č. 109/2018/07 – „Návrh nájmu časti pozemku v RO Kunovská priehrada vo
vlastníctve Mesta Senica“
predseda TTSK – Trnavský samosprávny kraj ako vlastník nehnuteľnosti v RO Kunovská
priehrada využíva časť susediaceho pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Senica. Túto časť
pozemku využíva Trnavský samosprávny kraj ako prístupovú cestu a parkovaciu plochu pri
budove školiaceho strediska. Nakoľko tento pozemok patrí Mestu Senica, predložilo nám na
schválenie zmluvu o nájme tohto pozemku na dobu neurčitú. Takáto zmluva podlieha
schvaľovaciemu procesu Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, preto sa týmto
dnes zaoberáme.
Materiál prerokovala Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom bez pripomienok a dňa
24.10.2018 Rada TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.
Pripomienky neboli a predseda TTSK dal hlasovať o uznesení.
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Uznesenie č. 108/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
1. sú h l a s í
s nájmom časti pozemku - parc. č. 727/1 s výmerou 42449 m2, k.ú. Kunov, zapísaného
na LV č. 731, okres Senica, obec Senica, vo vlastníctve Mesta Senica, pričom predmetom
nájmu je časť uvedeného pozemku nachádzajúca sa pod prístupovou cestou a parkovacou
plochou s výmerou 260 m2, ktorú využíva Správa a údržba ciest TTSK v súvislosti
s užívaním a správou školiaceho strediska – Rekreačná chata, s.č. 579 na parcele č. 640,
zapísaná na LV č. 1526, k.ú. Kunov v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada vo vlastníctve
TTSK;
2. s p l n o m o c ň u j e
predsedu Trnavského samosprávneho kraja k príslušným právnym úkonom.
Aklamačné hlasovanie č. 3
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 3
Materiál č. 110/2018/07 – „Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 662/4 s celkovou
výmerou 162 m2 v k.ú. Šterusy do vlastníctva Obce Šterusy“
predseda TTSK – materiál prerokovala Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom bez
pripomienok, Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu bez pripomienok a dňa
04.09.2018 Rada TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.
Pripomienky neboli, predseda TTSK ukončil rozpravu a dal hlasovať o predloženom
uznesení.
Uznesenie č. 109/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
1. schvaľuje
a) ako prebytočný nehnuteľný majetok - novovytvorený pozemok parcela reg. „C“
parc.č. 662/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 162 m2, oddelený z pozemku
parc.č. 662/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2005 m2, zapísaného na LV
č. 596, k.ú. Šterusy, okres Piešťany;
b) odňatie správy majetku - novovytvoreného pozemku parc.č. 662/4 uvedeného
v písm. a) správcovi - Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava,
IČO 37 847 783;
c) prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku v k.ú. Šterusy, okres Piešťany,
oddeleného z pozemku parc.č. 662/2 parcela reg."C" zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2005 m2, zapísaného na LV č. 596, k.ú. Šterusy, na základe geometrického
plánu č. 177-59/2018, ktorý vyhotovila Geoglobe, s.r.o., Piešťany parcela reg. „C“
parc.č. 662/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 162 m2, z vlastníctva TTSK do
vlastníctva Obce Šterusy, za kúpnu cenu 1,- € a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je skutočnosť, že Obec
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Šterusy vybudovala na uvedenom pozemku
k novovytvorenému priechodu pre chodcov.

so

súhlasom TTSK chodník

2.splnomocňuje
predsedu Trnavského samosprávneho kraja k vykonaniu právnych úkonov potrebných na
realizáciu tohto uznesenia.
Aklamačné hlasovanie č. 4
Za: 37
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Zmätočné hlasovanie.
Aklamačné hlasovanie č. 5
Za: 37
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 1
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 4
Materiál č. 111/2018/07 – „Návrh na doplnenie Uznesenia č. 83/2018/06 zo dňa 19.9.2018
(Odňatie správy nehnuteľného majetku)“
predseda TTSK – k uzneseniu č. 83/2018/06 schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa 19.9.2018
sa dopĺňa odňatie správy tohto majetku správcovi: Galérii Jána Koniarka v Trnave.
Pripomienky neboli, predseda TTSK ukončil rozpravu a dal hlasovať o uznesení.
Uznesenie č. 110/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
schvaľuje
doplnenie Uznesenia č. 83/2018/06 zo dňa 19.9.2018 nasledovne:
-

v schvaľovacej časti v bode 1. schvaľuje sa dopĺňa:
„ c) odňatie správy majetku TTSK uvedeného pod písm. a) správcovi Galéria Jána
Koniarka v Trnave, IČO: 36086932“.
Aklamačné hlasovanie č. 6
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 5
Materiál č. 112/2018/07 – „Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho
kraja pre zimné obdobie 2018/2019“
predseda TTSK – materiál prerokovala Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu bez
pripomienok a dňa 24.10.2018 Rada TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia
v predloženom znení.
Ďalšie pripomienky neboli a predseda TTSK dal hlasovať o predloženom uznesení.
Uznesenie č. 111/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
schvaľuje
Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie
2018/2019.
Aklamačné hlasovanie č. 7
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 6
Materiál č. 113/2018/07 – „Návrh investícií do rozvoja dopravnej, športovej a kultúrnej
infraštruktúry v meste Dunajská Streda“
predseda TTSK – Zastupiteľstvo TTSK v rámci svojej deklarácie aj konania si uvedomuje
regionálnu rôznorodosť kraja a rovnako chce pôsobiť, že vychádza z požiadaviek regiónov
a preto sa rozhodlo o uskutočňovaní výjazdových zasadnutí zastupiteľstva, pričom prvé vo
volebnom období 2017-2022 sa uskutočňuje tu v Dunajskej Strede. V záujme podpory
rozvoja regiónu a zlepšenia regionálnej infraštruktúry v dopravnej, športovej a kultúrnej
oblasti, bolo predložené na rokovanie Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na schválenie
investičné projekty, ktorých realizácia:
a) vyrieši jeden z akútnych dopravných problémov okresného mesta Dunajská Streda
(rekonštrukcia križovatky ciest Veľkoblahovská cesta a miestnych komunikácií
[ul.Czibokova a ul. Záhradnícka] na malú okružnú križovatku),
b) zlepší podmienky pre športové aktivity dotknutých škôl, ale aj širokej verejnosti
- rekonštrukciou plavárne SOŠ rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede/
Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunaszerdahely
- výstavbou telocvične pre Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede
Materiál prerokovala Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom s pripomienkou
p. Butka, ktorý sa zdržal hlasovania, Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu bez
pripomienok a Finančná komisia s pripomienkou p. Mozoliča, ktorý je proti predkladanému
materiálu. Na základe podnetov Rady TTSK a na návrh predsedu TTSK bol predložený
materiál doplnený a upravený a poslancom Zastupiteľstva TTSK bolo zaslané nové znenie
materiálu.
p. Hájos – je pravdou, že tento materiál obsahuje aj dôvodovú správu, napriek tomu by som
rád povedal pár slov ohľadom vecí, ktoré sú predmetom uznesenia. V Dunajskej Strede na
Veľkoblahovskej ceste, ktorá je v správe TTSK a kríži sa táto cesta aj s ďalšími ulicami (ulica
Czibokova a ulica Záhradnícka) a je to neuralgický bod v rámci dopravy v Dunajskej Strede
a občania už viac rokov požadovali túto križovatku prebudovať a je to aj nielen z technického
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hľadiska, aj z pohľadu občanov dôvodné, aby bola vybudovaná okružná križovatka. Pokiaľ
ide o rekonštrukciu plavárne, tú aj osobne poznám, patrí to SOŠ rozvoja vidieka s VJM
v Dunajskej Strede. Okrem toho, že túto plaváreň využívajú študenti stredných škôl v ZP
TTSK, navštevujú ju aj občania nášho mesta aj zo širokého okolia samozrejme za odplatu.
Takže keď do toho bude župa investovať, tak určité finančné prostriedky budú aj návratné
počas prevádzky tejto plavárne. V plavárni treba vymeniť technológiu a tak isto aj do budovy
je potrebné čosi zainvestovať. Pokiaľ ide o výstavbu telocvične Gymnázia Ladislava Dúbravu
v Dunajskej Strede, tam som priamo v rade školy a s pani riaditeľkou sme na túto tému
hovorili a je potrebné, aby toto gymnázium malo vlastnú telocvičňu, nakoľko žiaci nemajú
vlastný priestor a chodia na hodiny telesnej výchovy do susednej budovy, do základnej školy
Smetanov háj, ktorej zriaďovateľom je mesto. My samozrejme poskytneme priestory, ale
vzhľadom na to, že sa zvýšil počet žiakov gymnázia, tak isto zvyšuje sa počet žiakov
základnej školy, takže sú problémy s využitím našej telocvične. Takže je to odôvodnené, aby
telocvičňa bola postavená pre Gymnázium Ladislava Dúbravu. Pokiaľ ide o divadelnú scénu,
v tomto regióne býva viac ako 110 tisíc obyvateľov a väčšina, teda 90% občanov sú
maďarskej národnosti. V rámci toho, ako sme rokovali na zasadnutí Rady TTSK, táto
divadelná scéna by poskytovala aj priestor na hosťovanie DJP Trnava, tak isto aj pre
divadelné scény divadla z Komárna. Vedeli by sme tieto synergie využiť na kultúrne vyžitie
tunajších obyvateľov.
Ďakujem pekne pánovi predsedovi a tak isto aj kolegom Rady TTSK, že podporili tento
dokument a by som vás chcel poprosiť, všetkých poslancov Zastupiteľstva TTSK, aby ste tiež
podporili svojim hlasom tento dokument, tieto investície, ktoré by mali byť tu v Dunajskej
Strede.
predseda TTSK – tak ako som hovoril v úvodnom slove, veľkorysosť regiónu, ktorý je delený
z hľadiska okresov na 7 častí, z hľadiska tradičného regionálneho delenia na sever stred a juh,
je asi dôvodné povedať, že výjazdové zasadnutia nás naozaj môžu priblížiť regiónu. Preto
z pohľadu bodu divadelnej scény chcem povedať, že DJP v Trnave má síce celokrajskú
pôsobnosť, ale veľmi skoro v decembri, po debate aj na rezorte kultúry, je jasné, že
v horizonte najbližších rokov sa budeme musieť dostať na regionálnu vyváženosť aj pri tomto
type kompetencie a to je tu, o čom teraz hovoríme. Sme na dosť neprebádanom povrchu,
pretože kraje síce inštitúcie dostali v roku 2001, ale nie veľmi sa vieme o tento scenár oprieť,
pretože sa takouto cestou nevydal nikto. Preto je veľmi dôležité z dôvodovej správy
zacitovať, že „Zámer predpokladá spoluprácu s mestom Dunajská Streda, Divadelným
ústavom, Ministerstvom kultúry SR, odbornou verejnosťou, divadelnou komunitou
a inštitúciami TTSK“. Zároveň chcem predoslať, že nasledujúca ambícia výjazdového
rokovania bude na región Záhorie, kde by sme mali otvoriť veľmi podobnú otázku
a samozrejme v rámci okresov Piešťany, Hlohovec a Trnava nejaký podobný typ inštitúcie.
Sme v rozpracovaných konceptoch, chceli by sme v tomto prípade v prvom rade identifikovať
subjekty, ktoré do toho môžu vstúpiť, ísť po odbornej rovine a následne sa porozprávať, aký
typ finančných zdrojoch pri tomto zámere pri kultúrnej infraštruktúre vieme nájsť, resp. aké
typy podpory budú u nás dôležité. Čo sa týka dvoch vzdelávacích inštitúcií – myslím si, že sú
to veľmi dobre a citlivo jasne vybraté priority pre tento región. Čo sa týka cesty – táto debata
neprebieha na kraji prvý deň. Myslím, že tá kruhová križovatka by nás v „kapitálovkách“
čakala rovnako, tak som rád, že sme sa na tomto dohodli. Pripájam sa k požiadaniu určitého
typu veľkorysosti pri tomto hlasovaní (rovnako ako budú pravdepodobne poslankyne
a poslanci Zastupiteľstva TTSK žiadať v iných regiónoch), aby sme vyslali jednomyseľný
signál k tomu, že naozaj spolu tvoríme kraj.
Ďalšie pripomienky neboli, predseda TTSK ukončil rozpravu a dal hlasovať o uznesení.
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Uznesenie č. 112/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
1. s ú h l a s í
s predloženým návrhom investícií do rozvoja dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry
v meste Dunajská Streda;
2. u k l a d á
A) Úradu TTSK zapracovať do návrhu rozpočtu pre rok 2019 až 2021 investičné projekty
spolu s vyčlenením finančných prostriedkov na ich realizáciu a to:
a) spolufinancovaním rekonštrukcie križovatky ciest II/572 (Veľkoblahovská cesta)
a miestnych komunikácií (ul. Czibokova a ul. Záhradnícka) na malú okružnú
križovatku,
b) rekonštrukciu plavárne Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej
Strede - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunaszerdahely,
c) výstavbu telocvične pre Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede.
B) Úradu TTSK vypísať do 31. 12. 2018 súťaž odbornej verejnosti na vypracovanie
koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste
Dunajská Streda.
Aklamačné hlasovanie č. 8
Za: 37
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 1
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 7
Materiál č. 114/2018/07 – „Návrh Dodatku č. 2 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho
kraja o vydaní zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici,
so sídlom Čulenova 3, 909 01 Skalica“
predseda TTSK – Dodatok č. 2 k Rozhodnutiu TTSK o vydaní zriaďovacej listiny Domova
sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici (DSSpDD) sa vydáva z dôvodu zmeny
názvu organizácie, rozšírenia organizácie o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom
zariadení (pre klientov so špecifickými diagnózami – autizmus, pervazívna vývinová porucha
alebo alzheimer,...) a zosúladenia zriaďovacej listiny s platnou legislatívou.
Materiál prerokovala Komisia pre sociálnu oblasť bez pripomienok a dňa 24.10.2018 Rada
TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.
Pripomienky neboli a predseda TTSK dal hlasovať o uznesení.
Uznesenie č. 113/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny
č. j. 2002/3685/11/OSP zo dňa 01.07.2002 v znení rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
č. j. 2004/OSP/3658/2 zo dňa 13.12.2004 a Dodatku č. 1 č. j. 1807/2007/OSOCP zo dňa
27.02.2007 Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici, Čulenova 3, 909 01
Skalica, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
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Aklamačné hlasovanie č. 9
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 8
Materiál č. 115/2018/07 – Návrh na udelenie „Ceny slobody Antona Srholca“ predsedom
TTSK
predseda TTSK – zámerom udelenia „Ceny slobody Antona Srholca“ je odkaz na život
a dielo Antona Srholca, šírenie posolstva o význame hodnôt slobody, demokracie, ľudských
práv ako aj osobnej zodpovednosti za veci verejné. Cena sa navrhuje udeľovať osobám
za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu,
alebo za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti s nadregionálnym významom.
Udeľovanie „Ceny slobody Antona Srholca“ bude súčasťou pripravovanej zmeny VZN TTSK
o spôsobe udeľovania ocenení osobností Trnavského samosprávneho kraja.
Materiál prerokovala dňa 24.10.2018 Rada TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia
v predloženom znení.
Pripomienky neboli a predseda TTSK dal hlasovať o uznesení.
Uznesenie č. 114/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
súhlasí
s udelením „Ceny slobody Antona Srholca“ predsedom Trnavského samosprávneho kraja dňa
17. novembra 2018 pri príležitosti dňa boja za slobodu a demokraciu vybraným osobnostiam.
Aklamačné hlasovanie č.10
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 9
Informácie
Predseda TTSK uviedol, že informácie pod písm. a) až c) budú zobrané na vedomie v jednom
uznesení, k jednotlivým informáciám bude otvorená rozprava.
a) Materiál č. 116/2018/07 – „Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho
kraja na rok 2018 č. 4/2018“
predseda TTSK – úprava rozpočtu č. 4/2018 bola vykonaná na základe uznesenia
Zastupiteľstva TTSK č. 254/2007/15 bod 2 zo dňa 31.10.2007, podľa ktorého môže
v rozsahu určenom zastupiteľstvom vykonávať zmeny rozpočtu predseda. Úprava rozpočtu
bola vypracovaná predovšetkým z dôvodu zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov
na bývalých mimorozpočtových účtoch (stravovacích účtoch, účtoch podnikateľskej činnosti,
účtoch na dary a granty a projektových účtoch) rozpočtových organizácií a zábezpekového
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účtu. Tieto prostriedky sa zapájajú do rozpočtu od roku 2018. Okrem toho zapájame
do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dotácie od MŠ VVaŠ SR na prenesený výkon,
dotácie od MF SR, a vlastné príjmy rozpočtových organizácií.
Materiál prerokovala Finančná komisia bez pripomienok a dňa 24.10.2018 Rada TTSK
s odporúčaním schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.
b) Materiál č. 117/2018/07 – „Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho
kraja na rok 2018 č. 5/2018“
predseda TTSK – úprava rozpočtu bola vypracovaná predovšetkým z dôvodu operatívneho
riešenia aktuálnych problémov – pokrytie zvýšených nákladov pre dopravcov, presun
z bežných výdavkov úradu do kapitálových výdavkov úradu na technické zhodnotenie
budovy a nákup HIM, presun investičnej akcie z oddielu školstva do úradu, zapojenie dotácií
zo ŠR a vlastných bežných príjmov organizácií.
Materiál prerokovala Finančná komisia bez pripomienok a dňa 24.10.2018 Rada TTSK
s odporúčaním schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.
c) Materiál č. 118/2018/07 – „Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK
a Úradu TTSK ku dňu 30.09.2018 programového obdobia 2014 – 2020“
predseda TTSK – pravidelne predkladaná informácia poskytujúca prehľad o projektových
zámeroch a žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a projektoch
(podaných, schválených, neschválených) v rámci Úradu TTSK a OvZP TTSK. Materiál je
aktualizovaný k 30.09.2018.
Materiál prerokovala Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
bez pripomienok a dňa 24.10.2018 Rada TTSK s odporúčaním schváliť návrh uznesenia
v predloženom znení.
Pripomienky neboli a predseda TTSK dal hlasovať o spoločnom uznesení.
Uznesenie č. 115/2018/07
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
berie na vedomie
a) Informáciu o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2018
č. 4/2018
b) Informáciu o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2018
č. 5/2018
c) Informáciu o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu
30.09.2018 programového obdobia 2014 – 2020.
Aklamačné hlasovanie č.11
Za: 38
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0
Celkom: 38
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 10
Rôzne
Nebol podaný žiadny podnet ani návrh.

K bodu 11
Interpelácie
Nebola podaná žiadna interpelácia.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič poďakoval Úradu
TTSK, poslankyniam a poslancom TTSK, hlavnej kontrolórke TTSK za aktívnu účasť
a úspešný priebeh rokovania a ukončil 7. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského
samosprávneho kraja.
V rámci toho, že samospráva má rozmery dva a vieme, že sme vo veľmi citlivej
a senzitívnej dobe dejúcich sa kampaní, chcem kandidujúcim poslancom aj v regióne
Dunajská Streda aj v ostatných regiónoch zapriať veľa úspechov, ak sa medzi vami
nachádzajú kandidujúci. Spolu tvoríme kraj, a samospráva, ak má niečo znamenať, nevie nič
znamenať bez obcí a miest. Preto kandidáti – veľa úspechov a dúfam, že ambície
zastupiteľské, primátorské alebo starostovské budú naplnené a budeme aj po tejto dobe vedieť
spolupracovať. Na spoluprácu sme totiž odkázaní, či už kraj, obce alebo mestá.
Ďakujem pekne, na záver by chcel slovo prevziať pán hostiteľ.
p. Hájos – chcel by som poďakovať za podporu návrhov, ktoré boli predložené na dnešnom
Zastupiteľstve TTSK týkajúce sa nášho mesta. Ďakujem pekne, že ste prišli do nášho
okresného mesta do Žitného ostrova. Chcem poďakovať predsedovi TTSK, že prijal moje
pozvanie do Dunajskej Stredy, poslancom, že prijali pozvanie pána predsedu na zasadnutie
a zároveň vás srdečne pozývam na malé občerstvenie do malej zasadačky radnice. Ďakujem
a prajem vám krásny deň.
V Trnave, dňa 07.11.2018

Overovatelia zápisnice: ..................................................
Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

.....................................................
Mgr. Július Fekiač
riaditeľ
Úradu Trnavského samosprávneho kraja

...................................................
p. Csaba Orosz

........................................................
Mgr. Jozef Viskupič
predseda
Trnavského samosprávneho kraja

Zapísala:

Mgr. Monika Převlocká, organizačné oddelenie

Zodpovedný:

Mgr. Viktor Maroši, riaditeľ odboru analýz a organizačných činností
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