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__________________________________________________________ 

  
 

 

       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 

                      vážení hostia 

 

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

 

 

TSK/2019/00090-7  

 
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

11.11.2019 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na XX. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

25. novembra 2019, 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 XIX. zasadnutí  
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Slovo pre verejnosť.  
  

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2020. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

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

a) Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Trenčianskeho 
samosprávneho kraja do správy príspevkovej organizácie NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

b) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku parc. č. 3142/3 k.ú. 

Čavoj v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., 

Žilina. 

http://www.tsk.sk/
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c) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" p.č. 

2083/621 k.ú. Ilava v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina. 

d) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 8028 k. ú. Beluša v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. 

e) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu       
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 1080/3, 

1080/4 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Žilina.   

f) Návrh na schválenie nadobudnutia  vlastníctva  pozemkov  
bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská republika,  

správca Slovenský pozemkový fond. 

g) Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 234/2019 zo dňa 
25.03.2019 (zámena s Mestom Myjava).  

h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku  nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - areál 

bývalej budovy, ul. Sládkovičova 11, Prievidza.  

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku - Gymnázium I. Bellu Handlová, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

k) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu 
nehnuteľného majetku - Budova učební a dielní býv. 

zváračskej školy, Prievidza. 

l) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku   
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: Dielne - 

SOŠ sklárska, Lednické Rovne. 

m) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu majetku  
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže: škola    

a kuchyňa - SOŠ sklárska, Lednické Rovne. 
 

6. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa 
čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

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

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č.  23/2019, ktorým sa mení 

VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 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 Odb. školstva a kult. 
 

8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
    skeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny –  

    komunitný rozpočet. 

    Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poslanec Z TSK     

                                          a predseda K-finančnej 
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9. Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 
dodávateľským spôsobom na rok 2020. 

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - pover. riad. odboru dopravy 
 

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

pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí  

nie sú poslancami.  

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

11.  
a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2020 – 2022. 

 Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 – 2022. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 
 

12. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho   
samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020. 

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

13. 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. 4 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad 

Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine  
Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom  

  Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  
 

14. Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta     
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  

samosprávneho kraja. 

Predkladá: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. - predseda Pracovnej  

                                          skupiny pre zdravotníctvo 
 

15. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černihivskou  
regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samo-    

správnym krajom. 

   Predkladá: Ing. Marek Briestenský – poverený riadením Úradu  

                         TSK a vedúci Kancelárie predsedu TSK 
 

16. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja 
za rok 2019. 

Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie  

                                                   Ceny TSK  
 

17. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves-

tičných fondov.          _ 

Predkladá: Ing. Martina Lamačková- vedúca Odboru reg. rozvoja 
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a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná 

Nitra“. 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“. 

c) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu  
       "Diversidad de culturas, una Europa" v rámci programu  

       Erasmus+ realizovanom Gymnáziom, Ul. 1. mája 905, Púchov,  

       so sídlom Ul. mája 905, 020 15 Púchov.    

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

18. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. 
polrok 2020. 

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

19. Diskusia – Rôzne. 
20. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
21. Záver. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r. 

                                  predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


