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      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/2017/03049-4 Mgr. Hájková 

032/6555906 

16.6.2017 

P O Z V Á N K A 

Pozývam Vás na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 

3. júla 2017 - 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 XXIV.

zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover. riad. odd.práv.,SM a VO

a) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Trenčianske Biskupice  v prospech SPP - distribúcia,

a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava.

b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Trenčianske Biskupice v prospech Západoslovenskej

distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava.

c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú.
Považská Bystrica v prospech SPP-distribúcia, a.s.,

Mlynské nivy 44/5, Bratislava.

https://office.tsk.sk/reg2c/dokument.jsp?FIELD_ID_DOC=14885449335300222
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d) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov     
v k. ú. Opatová kúpou od vlastníka Slovenská republika,  

dočasný správca Okresný úrad Trenčín. 

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

zreteľa. 

f) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Kolačno 

s Obcou Kolačno. 

g) Návrh na schválenie  prebytočnosti, spôsobu prevodu 
a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Kostolná 

– Záriečie. 

h) Návrh na schválenie  zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "E" parc. č. 370/2 k.ú. Melčice v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch 
registra "C" parc. č. 3700/5, 6102/31 k.ú. Považská 

Bystrica v prospech Stredoslovenskej energetiky - 

Distribúcia, a.s., Žilina. 

j) Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného 
majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Považské Podhradie. 

k) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej 

likvidácie - prefa. garáže, Prievidza. 

l) Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení 
nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej 

likvidácie - CSS Bôrik – pivnica. 

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

internát T. Vansovej 28, Prievidza. 

n) Návrh na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku – 
pozemkov v k.ú. Nová Dubnica, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, 

kúpou od Mesta Nová Dubnica.  
 

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení  

    VZN TSK č. 30/2016 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–ved.odb.školstva a kultúry 
 

5. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl  
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom 

Staničná 6, 911 05 Trenčín.  

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 

1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských 

partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica. 
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c) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, so 

sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza. 

d) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými 

zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 

a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom 

Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

e) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine 
Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad 

Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 

Váhom. 
 

6. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Mierové námestie 
č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť Strednej odbornej  

školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl  

a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  

a pracovísk praktického vyučovania SR.  

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–ved.odb.školstva a kultúry  
 

7.  Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine  
    Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04  

    Trenčín. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - pov.riad.odb.zdrav.a SP 
 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný  
    finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020. 

Predkladá: Ing. Milan Semanco–vedúci odboru regionál.rozvoja 

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

"Modernizácia priestorov a vybavenia praktického 

vyučovania" (SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská 

Bystrica). 

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

"Modernizácia praktického vyučovania" (SPŠ, Bzinská 11, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom). 

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

"Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu" (SOŠ, Lipová 8,    

972 51 Handlová). 

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

"Dovybavenie COVP v SOŠ Pruské" (SOŠ, Pruské 294, 018 52 

Pruské). 

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

"Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle" 

(SOŠ, I. Krasku 491, Púchov). 

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

"Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ 

Partizánske" (SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske). 

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

"Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej 
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škole strojníckej Bánovce nad Bebravou" (SOŠ strojnícka, 

Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou). 

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

"Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská 

Bystrica" (SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 

Považská Bystrica). 
 

9. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich   
na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej 

dopravy. 

 Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy  
 

10. Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej  
     spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho  

     kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra. 

Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy 
 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia  
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover.riad.odd.právneho, SMaVO 
 

12. Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov 
a sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – pover.riad.odd.právneho, SMaVO 
 

13. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  
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 
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