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/2015/00649-1

Mgr. Hájková
032/6555906

12.1.2015

Vec

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

26. januára 2015, 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 IX.
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 prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku - pozemku p.č.1491/3, nachádzajúceho sa v k.ú.
Trenčianska Turná, vo vlastníctve TSK, v správe - Správa
ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.
b) Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného
majetku - pozemku p.č.1491/4, nachádzajúceho sa v k.ú.
Trenčianska Turná, vo vlastníctve TSK, v správe - Správa
ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín.
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c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
tretej osoby - pre Mesto Považská Bystrica na pozemku
KN-C č. 3700/5, k. ú. Považská Bystrica na neobmedzenú
dobu za jednorazovú náhradu.
d) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
a odpredaja pozemku parc. č. 2620/6, k. ú. Partizánske,
zapísaného na LV č. 2851.
e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku k. ú. Handlová, LV č. 2769, a
súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
f) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku, na LV č. 1107, k. ú. Nové Mesto nad
Váhom a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 157/2014, schválenie
spôsobu prevodu a odpredaja nehnuteľného majetku, k. ú.
Dubnica nad Váhom, zapísaného na LV č. 2704.
h) Návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku,
v k. ú. Bánovce nad Bebravou, zapísaného na LV č. 2896.
i) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku
v k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 3944 – Internát.
j) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného
majetku v správe Spojenej školy, Rastislavova 332,
Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium Rastislavova 332,
Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky,
nachádzajúceho sa v k.ú. Nováky na ulici Chemikov 8,
schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže - bývalé Stredné odborné
učilište Nováky.
k) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného
majetku v správe Spojenej školy, Rastislavova 332,
Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola,
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium Rastislavova 332,
Nováky so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky,
nachádzajúceho sa v k.ú. Nováky na ulici Chemikov 8,
schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže - bývalé dielne a sociálne
zariadenie.
l) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a
schválenie zámeny prebytočného majetku- pozemkov v k. ú.
Prievidza vo vlastníctve TSK v správe Gymnázia V.B.
Nedožerského Prievidza za pozemok vo vlastníctve
KOVOSPOL Group, spol. s r.o. Prievidza.
m) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –
kancelárií na 3. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV
7098, k.ú. Trenčín.
n) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov –
kancelárií na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV
7098, k.ú. Trenčín.
o) Návrh na schválenie prebytočnosti projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu strechy a budovy bývalého
školského internátu Strednej zdravotníckej školy, J.
Braneckého 4, Trenčín a jej vyradenie z účtovnej
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evidencie školy.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-ved.odb. škol. a kult.
4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2015, ktorým sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 12.12.
2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja v znení zmien a doplnení Všeobecne
záväzným nariadením č. 6/2008 zo dňa 27. 8. 2008 a
Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2011 zo dňa 26.10.2011.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2015, ktorým sa
ruší Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14,
Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2015, 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 a VZN č. 11/2014.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.___
Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odboru školstva a kult.
a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine
Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín,
so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín.
b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
8. Projekt obnovenia prevádzky na trati Trenčianska Teplá –
Trenčianske Teplice (TREŽ).
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva -vedúci odboru dopravy TSK
9. Návrh projektu na schválenie podania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky zo štrukturálnych fondov a iných
programov EÚ: „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a
Zlínskeho kraja zo sedla bicykla"
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odb. region. rozvoja
10. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok
2014.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
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11. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade
Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2014.
Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
12. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK
14. Záver.

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

