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       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 
 

                      vážení hostia 

 

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

 
  
TSK/2017/03049-2 

 

 

Mgr. Hájková 

032/6555906 

3.3.2017 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

20. marca 2017, t.j. v pondelok o 13.00 h 
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

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

na druhom podlaží, 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 XXII. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.    

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti a vyradenia nehnuteľného 
majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie - stavby šatne 

súp. č. 2235 na parc.č. 996 k.ú. Zlatovce, LV č. 443. 

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   
   registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech obce     

   Kočovce.  

https://office.tsk.sk/reg2c/dokument.jsp?FIELD_ID_DOC=14885449335300222
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c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja 
nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc.č. 6103/6 

k.ú. Považská Bystrica. 

d) Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu vlastníctva 
pozemkov v k.ú. Adamovské Kochanovce a k.ú. Chocholná –        

Velčice žiadateľovi Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., 

Trenčín. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Stará        
Turá v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Čulenova 6, Bratislava. 

f) Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 226/2015 zo dňa 26.01.  
2015 a návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 

majetku v k.ú. Nové Mesto nad Váhom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV  

č. 11866 (areál bývalého fitnes centra, predajne, Prievidza) 

a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV 

č. 11866 (bývalý internát, T. Vansovej 28, Prievidza) 

a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
nehnuteľného majetku v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV  

č. 11866 (bývalá budova, ul. Sládkovičova 11, Prievidza)  

a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

j) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  
nehnuteľného majetku v k. ú. Považské Podhradie,  

zapísaného na LV č. 947 a súťažných podmienok obchodnej  

verejnej súťaže. 

k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza, zapísaného  

na LV č. 11866 (SOŠ Prievidza - Areál 1). 

l) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie     
zámeny pozemkov s Mestom Trenčín. 

m) Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného  
majetku - časť pozemku v k.ú. Púchov na LV č. 2424 (SOŠ  

obchodu a služieb, Púchov) ako prípad hodný osobitného  

zreteľa. 
 

5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 33/2017 – Participatívny - komunitný 

rozpočet.    

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného  
 

6. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej     
odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1,     

Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odb. školstva a kult. 

 

7. Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Strednej 
priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 

413/8, 907 01 Myjava.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odb. školstva a kult. 
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8. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves- 

tičných fondov. 

Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru regionál. rozvoja 

 

9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
 

10. Záver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

                                   predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

- Vašu prípadnú neúčasť treba vopred  p í s o m n e  oznámiť výlučne 

predsedovi TSK, t.j. Kancelárii predsedu – poštou, alebo na e-

mail: predseda@tsk.sk 

 

mailto:predseda@tsk.sk

