
                   TRENČIANSKY   SAMOSPRÁVNY   KRAJ 
                                      K dolnej stanici 7282/20A,  911 01  Trenčín 

 

________________________________________________________ 

 

  

 
 

       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 
 

                      vážení hostia 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Trenčín 

 
 
TSK/2016/00534-3 

 

Mgr. Hájková 

032/6555906 

18.4.2016 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

2. mája 2016, t.j. v pondelok o 13.00 h 
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 

na prvom poschodí, č. dv. 264 –  

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva). 
 

 

P r o g r a m: 
 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  

    a programu rokovania). 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVII.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO 

a) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov – 
kancelária na 5. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV 

7098, k.ú. Trenčín.  

b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy 
Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov nadobudnutého z nená- 

vratného finančného príspevku prostredníctvom projektu 

"Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove".  

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

parc.č. 2208/17, 2208/18 k.ú. Trenčianske Bohuslavice. 

                                                            ./. 
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d) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu a 
predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. 

č. 1175/4 k.ú. Ilava. 
 

 4. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty  

    za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej  

    autobusovej doprave za rok 2015 zmluvným dopravcom. 

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 
 

 5. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       za rok 2015.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-  
neho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za rok 2015. 

       Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 6. Návrh na zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    na roky 2016 - 2018 (1. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016 o poskyto-  

    vaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym  

    samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z.  

    o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov.                                                                        

    Predkladá: Mgr. Elena Štefíková,MPH-pover.riad.odb.zdrav.a SP 
 

 8. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II.  

    polrok 2016. 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
 

 9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 

10. Záver. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

                                   predseda 

            

 

 


