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       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 
 

 

                      vážení hostia 

 

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

 2014/022505 Mgr. Hájková 

032/6555906 

8.8.2014 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na VII. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

25. augusta 2014, 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. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

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

a) Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku vo vlast- 
níctve Mesta Trenčín - stavby - šatne súp.č. 2235      

s príslušenstvom v k. ú. Zlatovce v areáli Športového  

gymnázia Trenčín. 

b) Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku  
v správe SOŠ Bánovce nad Bebravou, k. ú. Bánovce nad 

Bebravou.    

c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku v správe SOŠ obchodu a služieb 

Prievidza a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

d) Návrh na schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok  
obchodnej verejnej súťaže prebytočného nehnuteľného 

majetku TSK.                            

                                                      ./.  
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3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky  

   príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza  

   zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín,  

   príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady  

   v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení  

   podmienok úhrady týchto príspevkov. 

   Predkladá: Ing. Hilčíková–pover.riad.Odboru školstva a kult. 

 

4. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským 
   spôsobom na rok 2014. 

   Predkladá: JUDr. Pleva – vedúci odboru dopravy 

 

5. Záver.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

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

                                               predseda      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


