
                   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/2014/01140-8 

 

Mgr. Hájková 

032/6555906 

4.11.2014 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na IX. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

24. novembra 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. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na VIII.  

   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

   Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSk   
 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.        

   Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.–vedúci odd.práv.,SMaVO 

   a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsob prevodu  

      nehnuteľného majetku v správe Strednej zdravotníckej školy  

      v Trenčíne a súťažných podmienok obchodnej verejnej  

      súťaže.  

   b) Návrh na nadobudnutie nehnuteľností kúpou - pozemkov od  

      Obce Koš nachádzajúcich sa pod cestou III/050061 Koš –  

      Opatovce nad Nitrou, ktorá bola súčasťou stavby  

      "Rekonštrukcia mosta č. 050061-002 v k.ú. Koš".   

                                                                                  

                                                             ./.  
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   c) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného  

      majetku - pozemku p. č. 293/3 nachádzajúceho v k.ú. Veľké  

      Kršteňany, zapísaného na LV č. 924 vo vlastníctve TSK,  

      v správe - Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.  

   d) Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného  

      majetku - pozemkov p.č. 1174/8, 1174/9 k.ú. Trenčianske  

      Biskupice vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest TSK,  

      Brnianska 3, 911 50 Trenčín s pozemkami p.č. 621/23,  

      621/25, 621/57 k.ú. Trenčín vo vlastníctve Mesta Trenčín,  

      Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín.         

   e) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku  

      a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  

      TSK podľa § 9a ods.8 písm. e.) zákona č. 446/2001 Z.z.  

      v z.n.p. pre Obec Horná Mariková.    

   f) Návrh na schválenie odpredaja prebytočného majetku  

      vo vlastníctve TSK, k.ú. Zemianske Podhradie, L.V. č. 861. 

   g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a  

      odpredaja nehnuteľného majetku v k.ú. Nové Mesto nad  

      Váhom, zapísaného na LV č. 1107.       

   h) Návrh na zverenie hodnoty majetku Trenčianskeho  

      samosprávneho kraja vedeného na účte 042 - obstaranie  

      dlhodobého hmotného majetku (dobropis) – k investičnej  

      akcii: „Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest  

      III/499024, III/499026, III/504023 v trase Čachtice –  

      Podkylava“ do správy organizácie: SC TSK. 
 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní  

   dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného   
 

5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

   Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2014, ktorým sa mení  

   Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja č. 17/2012 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 v znení VZN č. 3/2014.  

   Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková– pover.riad.odb.škol.a kult. 
             

6. Návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení     

   v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja.                      

   Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková– pover.riad.odb.škol.a kult. 

   a) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná  

      školská jedáleň, Novomeského 15, Handlová ako súčasť  

      Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová zo siete škôl,  

      školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  

      a pracovísk praktického vyučovania SR.                   

   b) Návrh na zmenu sídla školy Stredná odborná škola, T.  

      Vansovej 1054/45, Púchov, so sídlom T. Vansovej 1054/45,  

      020 32 Púchov.    
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7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia    

   Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2014, ktorým sa  

   zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005 O podmienkach  

   registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a o  

   poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjekty 

   z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

   Predkladá: PhDr. Elena Behrová –pover. riad. odd. soc. pomoci 
                         

8. Zásobník projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho  

   kraja na obdobie 2014-2020.  

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

9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 550/2008  

   v znení jeho ďalších zmien a dodatkov.  

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

10. Návrh na schválenie členstva TSK v združení Evropská  

    kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. 

    Predkladá: Mgr. Jana Paulínyová–ved.odd.komunik.a medzin.vzťahov 
                              

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

    spôsobom na rok 2015. 

    Predkladá: Ing. Miroslav Benka - poverený riadením SC TSK 
 

12. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  

       2015-2017.  

       Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného   

    b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu  

       Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

                                                   

13. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

    Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13  

    Nitrianske Pravno. 

    Predkladá: PhDr. Elena Behrová –pover.riad. odd. soc. pomoci 
                           

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine  

    SC TSK. 

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy TSK 

                           

15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na TSK a o prijatých  

    opatreniach. 

    Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy TSK 

 

16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  

    TSK na obdobie január - jún  

    2015.  

    Predkladá: Ing. Horváth - hlavný kontrolór TSK  
 

17. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I.  

    polrok 2015.  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK  
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18. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

 

19. Záver.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

                                              predseda      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


