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Vec         

           P o z v á n k a    na   zasadnutie  Komisie  legislatívno - právnej pri  Z TSK

 

 

             Pozývam Vás týmto na 6. zasadnutie Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

v stredu 05. septembra o 13,30  hod. 

v  zasadačke  č. 823,  8. poschodie budovy sídla  TSK 

 

Návrh programu: 

 

1.   Otvorenie.   

2.   Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  24.09.2018: 
 

2.1. 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018                     

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 odboru školstva a kultúry 
 

        2.2. 

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

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom 

v Bojniciach. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Myjava. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci     

                                          

2.3. 

        Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (2. zmena). 

        Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
 

2.4. 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018. 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 
 

        2.5. 

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 
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2.6. 

Združenie finančných prostriedkov za účelom financovania kancelárie Združenia SK 8. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 
 

2.7. 

a)  Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami 

Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy. 

b)  Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami 

Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú 

rýchlosť     do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507. 

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 
 

2.8. 

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

2018. 

  Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

3.     Rôzne     

4.     Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                       

          Tomáš Merašický,  v. r.                                                                                                                

                                                                                                                                               predseda komisie 

  

 

 

Vašu  prípadnú neúčasť  oznámte prosím   vopred  tajomníkovi komisie telefonicky na č. 032/6555850,               

0901 918 143 alebo e-mailom na : maria.congradyova@tsk.sk. 


