
 

Telefón             Fax       E-mail         Internet IČO  

++421-32-6555906  ++421-32-6555909   tsk@tsk.sk        www.tsk.sk 36126624 

 

TRENČIANSKY   SAMOSPRÁVNY   KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A,  911 01  Trenčín 

 

__________________________________________________________ 

  
 

 

       Vážení poslanci  

       Zastupiteľstva TSK, 

                      vážení hostia 

 

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

 

 

TSK/2021/02898-2  

  

 
 

Mgr. Hájková 

032/65 55 906 

8.3.2021 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  

 

Pozývam Vás na XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 
 

22. marca 2021, 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), 

s dodržaním povinností v zmysle 98. Vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

zo dňa 3.3.2021. 

 

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 XXVII. 
   zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

3. Slovo pre verejnosť. 
 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade  
   Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2020. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  
   kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020. 

   Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

6. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.   __ 

   Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO  
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a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve TSK a na jeho zámenu s nehnuteľným majetkom 

vo vlastníctve Mesta Trenčín ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnu-
teľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže: Rodinný dom, Moravské Lieskové. 

c) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. 
Bánovce nad Bebravou s nehnuteľným majetkom Mesta Bánovce 

nad Bebravou ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

d) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Brezová pod Bradlom 

s nehnuteľným majetkom Mesta Brezová pod Bradlom ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozem-
koch registra "E" parc. č. 263 a parc. č. 320 k.ú. 

Horenice v prospech Bc. Martina Körmendyho. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 222 k. ú. Brezolupy v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.  

g) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa       

v úseku Nemšová - Trenčín" do správy správcu - Správy 

ciest TSK. 

h) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Prievidza s nehnu- 

teľným majetkom Mesta Prievidza ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa.  
 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja č. 37/2021 - O poskytovaní finan-

čných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov    

pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti 

v regióne horná Nitra".    

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

8. Návrh na schválenie dokumentu „Vstupná správa Programu  
  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho  

  samosprávneho kraja do roku 2030.“ 

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

9. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Stred-
nej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 

Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 

34 Trenčín.  

   Predkladá: Ing. Eva Žernovičová-pover.riad. Odb.školstva a kult. 
 

10. Diskusia – Rôzne. 
11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
12. Záver. 

 

                           

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.  

                                             predseda 


