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       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 
 

                      vážení hostia 

 

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

 
 
TSK/2016/00534-6 

 

Mgr. Hájková 

032/6555906 

11.11.2016 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

28. novembra 2016, 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. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XX. zasadnutí  

    Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún  

    2017. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám kontrolnej 

    činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.      

    Predkladá: Mgr. Mária Čongradyová–pover.riad.odd. práv.,SMaVO  

a) Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku  
zapísaného na LV č. 10530 ako stavba - lekáreň TÍLIA v k.ú. 

Považská Bystrica, spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok 

OVS.                                                     ./. 
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    b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu  

       a predaja nehnuteľného majetku – pozemku registra “C“  

       parc. č. 6102/161 k.ú. Považská Bystrica. 

    c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch  

       k.ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech Mesta Nové Mesto nad  

       Váhom. 

    d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra “C“ parc. č. 734/1 k.ú. Vlčkovo v prospech  

       Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

    e) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

       majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Horné Bzince, zapísaného  

       na LV č. 980. 

    f) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

       majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nitrianske Rudno,  

       zapísaného na LV č. 961.  

    g) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

       majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom,  

       zapísaného na LV č. 3191.       

    h) Návrh na zrušenie uznesenia Z TSK č. 223/2015 zo dňa 

       26.01.2015 a na schválenie zriadenia vecného bremena 

       v prospech tretej osoby. 
     
 6. Návrh na prijatie úveru na predfinancovanie investícií  

    v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov.  

    Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu na prijatie  

    úveru na predfinancovanie investícií v rámci Európskych  

    štrukturálnych a investičných fondov.  

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 

               Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

 7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-  

    skeho samosprávneho kraja č. 30/2016 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 Odb. školstva a kult.   
 

 8. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho  

    samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.  

    Predkladá: Ing. Milan Semanco –vedúci odboru region. rozvoja 
 

 9. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho  

    operačného programu 2014-2020. 

    Predkladá: Ing. Milan Semanco –vedúci odboru region. rozvoja 
 

10. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  

    finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A  

    Slovenská republika – Česká republika 2014–2020. 

    Predkladá: Ing. Milan Semanco –vedúci odboru region. rozvoja 
 

11. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským  

    spôsobom na rok 2017.  

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy 
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12. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

       2017 – 2019.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 
 

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 31/2016, ktorým sa  

    mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samospráv-  

    neho kraja číslo 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 
 

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine  

    Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske,  

    so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske. 

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

15. Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samospráv-     

    nom kraji do roku 2020.  

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

16. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.  

    polrok 2017.  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

18. Záver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                   predseda 

 

 

 

 

 

 


