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Vec 

          Pozvánka  na zasadnutie  Komisie pre  financie rozpočet a investície pri Z TSK    

 

 

          Pozývam Vás týmto na VI. zasadnutie Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

                                                              

                                                   v piatok 24. novembra o 14,00 hod. 

                                         v zasadačke č. 226,  2. poschodie budovy sídla TSK  

 

Návrh programu : 

 

1.    Otvorenie. 

2.    Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa 11.12. 2017:    

        

       2.1. 

       Aktuálny stav financií Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.09.2017. 

       Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca odboru finančného 

       

       2.2. 

       Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok    

       2017.            

       Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca odboru finančného 

        

       2.3. 

       a)   Návrh rozpočtu  Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020. 

       Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca odboru finančného 

       b)  Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  na  

             roky 2018 – 2020.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth hlavný kontrolór TSK 

          

       2.4. 

       Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na  

       obdobie január – jún 2018. 

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór  TSK     

 

 

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

 TSK/2017/02901-6 Moštenanová/0326555619 

 

       20.11..2017 

                 Vážení členovia  

             Komisie pre financie 

             rozpočet a investície  

                     pri Z TSK 



2.5. 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho  

kraja č. 1/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK  

č. 37/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní  

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej  

osoby alebo fyzickej osoby.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry    

 

2.6. 

Návrh na súhlas s výškou spoluúčasti Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom   objeme 

231 872,00 Eur na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej  

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry    

 

2.7. 

Návrh plánu opráv ciest II. A III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2018. 

Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva -  vedúci odboru dopravy   

 

2.8. 

Aktualizácia zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie  

2014 – 2020. 

Predkladá: Ing. Martina Lamačková, pov. riad. odboru regionálneho rozvoja 

 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

            

 

 

 

 

 

                                                                                           doc. Ing. Jozef Habánik ,  PhD,  v. r.    

                                                                                                    predseda komisie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


