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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/2018/03135-6 Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

18.6.2018 

Vec 

P O Z V Á N K A 

Pozývam Vás na IX. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 

2. júla 2018, 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 VII. a VIII.

zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu

a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "E"

parc. č. 5816/4, 5816/5 k.ú. Papradno.

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku

registra "C" parc. č. 1681  k.ú. Nové Mesto nad Váhom

v prospech Ing. Ľudovíta Rieckeho.

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku

registra "C" parc. č. 1174/2  k.ú. Trenčianske Biskupice

v prospech Mgr. Martina Daška  a manž. Ing. Gabriely

Daškovej.

https://office.tsk.sk/registratura/dokument_zaznam_odoslany_detail.jsp?FIELD_ID=15204310293690222
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d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem- 

koch registra "C" p. č. 4358  a  p. č. 4359/2 k.ú. Dubnica

nad Váhom v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti 

a. s. Považská Bystrica.

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-

koch registra "C" parc. č. 793/1 a parc. č. 793/2 k. ú.

Dolné Naštice v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti,

a. s. Bratislava.

f) Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku v k.ú.

Prievidza, na LV č. 11866 (SOŠ Prievidza – Areál V) ako

prípad hodný osobitného zreteľa.

g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu- 

teľného majetku - budova, súp. č. 242, Garbiarska ul.,

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.

h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu

nehnuteľného majetku - budova PPV, súp. č. 150, A. Kmeťa,

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.

i) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú.

Považská Bystrica s Mestom Považská Bystrica ako prípad

hodný osobitného zreteľa.

4. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult. 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine

Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná

4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine

Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske,

so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine

Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná č. 11, 971 01

Prievidza.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP

5. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný

finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-

tičných fondov.           _

Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru region.rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný

finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov

z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom

"Generácia 3.0 prechádza cez hranice".

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný

finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov

z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom "K vede

krok za krokom".

6. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2017.

Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici - predseda KOCR Trenčín región

7. Návrh na vyradenie projektových dokumentácií evidovaných

na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku ako zmarených

investícií a následne vyradenie z účtov evidencie.

Predkladá: Ing. Beáta Tichá-pover.riad.odboru investícií,ŽP a VP
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8. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

9. Záver.

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r. 

predseda 


