
PLÁN ČINNOSTI ZASADNUTÍ ZASTUPITEĽSTVA 
TRENČIANSKEHO  SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA II. POLROK 2018 
 
 
 
Termíny zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v II. polroku 2018:  
 
Júl:              02. 07. 2018 
 
September:   24. 09. 2018   
 
November:   26. 11. 2018 
 
 
Miesto konania: 
 
-  kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja, č. dv. 264,  
   K dolnej stanici 7282/20A,  911 01  Trenčín 
 
 
Termíny zasadnutí Rady predsedov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v II. polroku 2018: 
 
 
K júlovému zasadnutiu Zastupiteľstva TSK:    18. 06. 2018 
 
K septembrovému zasadnutiu Zastupiteľstva TSK:     10. 09. 2018    
 
K novembrovému zasadnutiu Zastupiteľstva TSK:  12. 11. 2018 
 
Miesto konania: 
 
- zasadačka Trenčianskeho samosprávneho kraja, č. dv. 823,   
   K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín  
 
Termíny zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v II. polroku 2018: 
 
 
K júlovému zasadnutiu zastupiteľstva: 
 
Komisia dopravy     pondelok 11.06.2018  10:00 h 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pondelok 11.06.2018  12:00 h 
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva   pondelok 11.06.2018  14:00 h 
Komisia školstva, kultúry mládeže a športu  streda  13.06.2018  09:00 h 
Komisia legislatívno-právna    streda  13.06.2018  13:30 h 
Komisia pre financie, rozpočet a investície  štvrtok  14.06.2018  14:00 h  
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K septembrovému zasadnutiu zastupiteľstva:   
 
Komisia dopravy     pondelok   03. 09. 2018 10:00 h 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pondelok 03. 09. 2018 12:00 h 
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva   pondelok 03. 09. 2018 14:00 h 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu  streda  05. 09. 2018 09:00 h 
Komisia legislatívno-právna    streda  05. 09. 2018 13:30 h 
Komisia pre financie, rozpočet a investície  štvrtok  06. 09. 2018 14:00 h 
               
K novembrovému zasadnutiu zastupiteľstva:    
 
Komisia dopravy     pondelok 05. 11. 2018 10:00 h 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pondelok 05. 11. 2018 12:00 h 
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva   pondelok 05. 11. 2018 14:00 h 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu  streda  07. 11. 2018 09:00 h 
Komisia legislatívno-právna    streda  07. 11. 2018 13:30 h 
Komisia pre financie, rozpočet a investície  štvrtok  08. 11. 2018 14:00 h  
 
 Zasadnutie komisie sa nemusí uskutočniť v prípade, že nebudú predkladané materiály 
do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
Predbežný obsah rokovaní Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 v II. polroku 2018:  
 
 
Júl: 
 
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania) 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých Zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK 

4. Návrh na schválenie VZN TSK č. .../2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 
o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 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. 

5. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK 

6. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov  

7. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK 

8. Záver 
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September:         
 
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania) 
 
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za I. polrok 2018 

 
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK 

 
5. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2018 
 
6. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK 
 

7. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov 

 
8. Operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na zimné obdobie 2018/2019 

 
9. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK 
 
10. Záver 
 
 
 
 November: 
 
1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania) 
 
2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
 

3. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na obdobie január – jún 2019 

  
4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK 

 
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017, VZN TSK č. 37/2017 
a VZN TSK č. 1/2017 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 
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6. Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 
 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na rok 2019 – 2021  
 

8. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 
 

9. Návrh na schválenie VZN TSK č. .../2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
10. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK 
 

11. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov TSK 
 

12. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov 

 
13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2019 

 
14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK 
 
15. Záver 

 
 
 

Plán  je otvoreným dokumentom,  ktorý je možné upravovať podľa potrieb riešenia   
aktuálnych   problémov  Trenčianskeho regiónu  na  návrh  predsedu  Trenčianskeho  
samosprávneho  kraja a poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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