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

________________________________________________________

Vážení poslanci
Zastupiteľstva TSK,
vážení hostia

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Trenčín

Vybavuje/Linka

TSK/2018/03135-1 Mgr. Hájková
032/6555906

11.1.2018

Vec

P O Z V Á N K A
Pozývam Vás na IV. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

29. januára 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,
programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v k.ú. Trenčianske
Biskupice do správy správcu Centrum sociálnych služieb –
DEMY, Biskupická č. 36, Trenčín.
b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín nadobudnutého
po ukončení realizácie diela na investičnú akciu "Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín" a investičnú akciu "Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín".
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c) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a
predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 345/2,
3, 4, k.ú. Sedličná.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "E" parc. č. 6103/2 k.ú. Považská Bystrica.
e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222/2 k.ú. Rakoľuby.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na
pozemkoch registra "C" parc. č. 7853/1, 7854/1 k.ú.
Dolná Súča.
g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku-budova NsP "A", pracovisko RTG
v k.ú. Prievidza a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže.
h) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - Rekreačné zariadenie v k.ú.
Štiavnické Bane a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže.
i) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku - bývalé stredisko brannej výchovy
v k. ú. Nitrianske Rudno a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže.
j) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Turá Lúka
s Miroslavom Batkom.
k) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k pozemku pre účely realizácie projektu "Vytvorenie
podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské
Kochanovce".
4. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
"Europe Direct centrum Trenčín" v rámci grantového
mechanizmu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu
Európskej komisie prostredníctvom Zastúpenia Európskej
komisie v Slovenskej republike.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-pover.riad.Odb.reg. rozvoja
5. Návrh na schválenie VZN TSK č. 4/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu
rozvoja vidieka na území TSK.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-pover.riad.Odb.reg. rozvoja
6. Návrh na schválenie VZN TSK č. 6/2018, ktorým sa mení VZN TSK
č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 o poskytovaní grantov
na podporu environmentálnych projektov na území TSK.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková-pover.riad.Odb.reg. rozvoja
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
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8. Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Trenčín č.
235/17/3300-8 proti VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover. riadením Odd.práv.,SM a VO
9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne
služby, spôsob ich určenia a platenia.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková-pover.riad.Odboru zdrav.a SP
10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení
VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 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. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva
11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín,
so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,
911 35 Trenčín.
c) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, so sídlom
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.
12. Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho
kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odboru školstva
13. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine SC
TSK.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci Odboru dopravy
14. Návrh na schválenie zriadenia Výboru pre audit a menovanie
členov Výboru pre audit.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover.riadením Odd.práv.,SM a VO
15. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 16/2014.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
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17. Návrh na voľbu podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
18. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.
Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK
19. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
20. 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

