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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/2018/03135-2 

 

Mgr. Hájková 

032/6555906 

7.3.2018 

 

Vec 

P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na V. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 

26. marca 2018, t.j. v pondelok o 13.00 h 
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 

na druhom podlaží, 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 IV. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade   
     Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2017.  

     Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného  
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017.  

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

5.  Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

      Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-pover. riadením odd.práv.,SM a VO 

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku    

    registra "E" parc. č. 1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom  

    v prospech TVK a.s. Trenčín. 

http://www.tsk.sk/
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b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "E" parc. č. 1419/2  k.ú. Nové Mesto nad Váhom  

    v prospech RDP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. 

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech SPP - 

distribúcia, a.s., Bratislava. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech obce 

Štvrtok. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 2484 k.ú. Selec v prospech Zuzany 

Šišovskej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Nové 

Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, 

a.s., Bratislava. 

g) Návrh na schválenie zrušenia vecného bremena  zriadeného  

v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja na pozemku 

vlastníka TRENZDROJ a.s., Trenčín v k.ú. Trenčianske  

Biskupice. 

h) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 156/2014 zo dňa 25.8.2014. 

i) Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 225/2015 zo dňa 26.1.2015. 

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

    majetku - Bývalá škola v prírode Patrovec, k.ú. Veľká  

    Hradná. 

k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného  

    majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza - Areál 2  

    (telocvičňa). 
 

6.  Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu  
 Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.3 ÚPN VÚC TK). 

 Predkladá: Ing. Beáta Tichá - poverená riadením OIŽPaVP 
 

7.  Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian- 
 skeho samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje  

 Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého  

 územného celku Trenčianskeho kraja. 

 Predkladá: Ing. Beáta Tichá - poverená riadením OIŽPaVP 
 

8.  Návrh na zaradenie Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka  
 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza  

 do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického  

 vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.  

 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho  

 samosprávneho kraja číslo 559/2017 zo dňa 25.09.2017.  

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

9.  Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Kde  
 budu doma" v rámci programu Erasmus+ realizovanom Gymnáziom  

 Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou,  

 so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.  

 Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult. 
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10. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Gymnáziu   
 Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16,  

 Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza. 

 Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odboru školstva a kultúry 
 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci  
 pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín   

 spojmi prímestskej autobusovej dopravy.  

 Predkladá: Mgr. Radovan Hladký–pover. riadením odboru dopravy  
 

12. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 za rok 2017. 

 Predkladá: Ing. Richard Takáč-predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK 
 

13. Návrh na schválenie Transformačného plánu DSS Adamovské  
 Kochanovce.  

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

14. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný      
      finančný príspevok v rámci IROP a OP Interreg V-A.   __ 

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

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

"Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu  

s praxou spája" (Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín). 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
         finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom  

         "Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných  

         technických odborov" (SOŠ, Športová 675, Stará Turá). 

c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
         finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A  

         Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 s názvom  

         „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. 
 

15. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte     
 "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka" v rámci  

 programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  

 2014-2020. 

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

16. Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci     
 environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2017. 

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

17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
18. 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

