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

__________________________________________________________
Vážení poslanci
Zastupiteľstva TSK,
vážení hostia

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

TSK/2022/03580-3

Vybavuje/Linka

Trenčín

Mgr. Hájková
032/65 55 906

20.4.2022

Vec

P O Z V Á N K A
Pozývam Vás na XXXVI. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

2. mája 2022, 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 na XXXV.
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
3. Slovo pre verejnosť.
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december
2022.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
___
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
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a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Gymnázia, Komenského
2/1074, Partizánske.
b) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra
"C" parc. č. 1680/9 a č. 1680/10 k. ú. Veľké Stankovce
v prospech FERO s.r.o., Veľké Bierovce.
c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie
zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve TSK
s pozemkami vo vlastníctve Obce Chocholná - Velčice
v k. ú. Chocholná – Velčice.
d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku
registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v prospech
Janky Matlákovej rod. Koníčkovej.
e) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva
k pozemkom od Mesta Púchov.
f) Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien v k. ú.
Nové Mesto nad Váhom v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a.s.
g) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu
nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže: SOŠ Nové Mesto nad Váhom - Sociálna
budova na parc. č. 2493/29 s prísl..
h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK
v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad
Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.
i) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku v k. ú. Pravenec, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa k. ú. Handlová, zapísaného
na LV č. 2769.
k) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Zubák, zapísaného
na LV č. 1809.
6. Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok
2021 zmluvným dopravcom.
Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – pover. riad. Odboru dopravy
7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
za rok 2021.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová -vedúca Odboru finančného
b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného
účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK
8. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2022 – 2024 (1. zmena).
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného
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9. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzných nariadení
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odboru školstva
a) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o
financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
b) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s ubytovaním v školskom internáte.
c) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné
náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.
d) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní
výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole,
ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č.
29/2020.
10. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych
a investičných fondov, a v rámci programu Erasmus+.
Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg. rozvoja
Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb. školstva a kult.

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov
z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "História Panskej
kaplnky a pamätníku Ploština na dosah ruky", Trenčianske
múzeum v Trenčíne.
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov
z Programu INTERREG V-A SK-CZ s názvom „Hviezdy spájajú“,
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov.
c) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov
z Programu INTERREG V-A SK- CZ s názvom "Priemysel 4.0
štartuje už v škole", Spojená škola, I. Krasku 491,
Púchov.
d) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Zahraničná stáž - cesta k skvalitneniu odbornej prípravy
žiakov" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou
zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.
Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult.
e) Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
"Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy"
v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.
Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb. školstva a kult.
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11. Návrh na vymenovanie člena Výboru pre audit.
Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž-vedúci Odd.právneho,SM a VO
12. Návrh na zmenu predsedov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odb.zdravot.a soc.pomoci
13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja na II. polrok 2022.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
14. Diskusia – Rôzne.
15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
16. Záver.

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

