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       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 
 

                      vážení hostia 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Trenčín 

 

 

TSK/2019/00090-1  

 
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

17.1.2019 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na XIV. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

28. januára 2019, t.j. v pondelok o 14.00 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 XIII.  
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

   Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK  
 

3. Slovo pre verejnosť.          
 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   ____ 

   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 156/2014 zo dňa 25.08.2014 - 

trvalá prebytočnosť a spôsob odpredaja nehnuteľného majetku 

v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza. 

b) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - 
pozemkov zastavaných stavbou v k.ú. Trenčianska Turná       

s Obcou Trenčianska Turná.  

http://www.tsk.sk/
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c) Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 195/2014 zo dňa 24.11.2014 

(prebytočnosť a spôsob prevodu internátu Strednej 

zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín). 

d) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - pozemok, parc. č. 1047/27, k.ú. Nové Mesto  

nad Váhom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 

5. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľ-
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií    

pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí 

nie sú poslancami.         

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO 
 

6. Návrh na schválenie dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020 

– aktualizácia 2018.          

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP 
 

7. Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej  
    pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.     

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca odb.zdravot. a SP 

a) Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

b) Návrhy na menovanie riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

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

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult. 

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine 
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2,  

911 35 Trenčín. 

b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej 
zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom 

Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza. 
 

9. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja  

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
finančný príspevok "Čitateľská, matematická, finančná  

a prírodovedná gramotnosť na Gymnáziu Janka Jesenského  

v Bánovciach nad Bebravou" v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok "Koncepcia rozvoja gramotnosti žiakov  

a učiteľov Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom" 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok "Dosiahni vyššie" predkladaného Gymná-

ziom v Púchove v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

d) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
finančný príspevok "Čitateľská, matematická, finančná  

a prírodovedná gramotnosť na Gymnáziu Dubnica nad Váhom" 

       v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
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e) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
       finančný príspevok "RRR-rozumiem, riešim, rozvíjam sa  

       v podmienkach Gymnázia v Považskej Bystrici" v rámci  

       Operačného programu Ľudské zdroje. 
 

10. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný   
    finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 - "Zlepšenie  

    cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: úsek Nové  

    Mesto nad Váhom - Trenčín".        

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja  
 

11. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu 
"Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier" v rámci Operačného programu Technická pomoc.   

Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca odboru reg. rozvoja  
 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
13. Diskusia – Rôzne.  
14. Záver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                 predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Vašu prípadnú neúčasť treba vopred  p í s o m n e  oznámiť výlučne 

predsedovi TSK, t.j. Kancelárii predsedu – poštou, alebo na e-mail: 

predseda@tsk.sk  

mailto:predseda@tsk.sk

