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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Trenčín 
 TSK/2019/00054-3 Ing. Jarošová 032/6555 556 22.02.2019 

 

Vec 

P o z v á n k a    na   zasadnutie  Komisie  sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK 

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

 

 

v pondelok  25. februára  2019  o 14.00  h. 

v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A,                                  

911 01 Trenčín,  zasadacia miestnosť č. 524 (5. nadzemné podlažie) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu 

malých projektov v rámci programu INTERREG V – A SK – CZ s názvom „Výmena 

skúseností a know – how v oblasti sociálnych služieb a prác s verejnosťou“ (CSS - 

NÁDEJ, Dolný Lieskov). 

3. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod 

1.2., písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v platnom znení.  

4. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku – domov dôchodcov 

a ČOV, k.ú. Vyšehradné, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

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

samosprávneho kraja.   

6. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

7. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícii na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za II. polrok 2018.  

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 

2018. 

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - 

KOLONKA, ul. J. Smreka 486, 020 01 Púchov – Kolonka. 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - 

Jesienka, Staromyjavská č. 77, 907 01 Myjava. 

11. Informácia o zriadení a zameraní činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo. 
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12. Ozdravný plán NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

13. Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci. 

14. Rôzne. 

15. Záver. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                          Mgr. Eva Bočincová, v.r. 
                                                              predsedníčka  

                  Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 

 

 

 

Vašu  prípadnú neúčasť  oznámte prosím vopred  tajomníkovi komisie telefonicky na č. t. 

032/6555556 alebo e-mailom na: alica.jarosova@tsk.sk. 
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