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Vec 

          Pozvánka  na zasadnutie  Komisie pre  financie rozpočet a investície pri Z TSK    

 

 

          Pozývam Vás týmto na  II. zasadnutie Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 

                                                              

                                                   vo štvrtok 5. marca o 10,00 h 

                                         v zasadačke č. 624, 6. poschodie budovy sídla TSK  

 

Návrh programu : 

 

1.    Otvorenie. 

2.    Priebežná správa o hospodárení a ekonomickej situácií Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.  

       2019. 

       Predkladá: Ing. Renáta  Ozimová – vedúca Odboru finančného 

 

3.    Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  23.03.2020.    

 

       3.1.   

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

       polrok 2019. 

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

       3.2. 

       Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho        

       Kraja za rok 2019/ príloha č.1.  

       Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK 

 

    3.3. 

    Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM aVO 

a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy 

Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín. 

b) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku – pozemku 

registra  "C" parc. č. 2212/4 k. ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Miroslava Ševčíka.  

c)   Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2021 k. ú. 

Horné Naštice v prospech  Richarda Frťalu a manž. Dáši Frťalovej rod. Hrebíčkovej.   

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 k. ú. 

Kubrá v prospech Mesta SPP – distribúcia, a. s., Bratislava.  
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e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č.704 k. ú.  

Zemianske Lieskové v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc, č. 2295/2 k. ú 

Štvrtok v prospech Obce Štvrtok.  

g) 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. 

h) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK – stavby "Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v TSK" , časť I. –  úsek 6 –  Púchov – Nosická priehrada do správy správcu – 

Správy ciest TSK. 

i) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v k. ú. Nosice od spoluvlastníkov – 

Mesto Púchov a Jarmila Danišková, Púchov. 

 

       3.4. 

       Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Inšpirovaní Európou" v rámci programu     

       Erasmus+ realizovanému Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske.  

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

 

       3.5. 

       Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako  

       súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín do siete škôl a školských zariadení SR.  

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

 

        3.6. 

        Zmena uznesenia číslo 296/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 6. mája 2019 – 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" (SOŠ OaS Trenčín). 

        Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru regionálneho rozvoja 

 

        3.7. 

        Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci enviromentálneho grantového programu        

        Zelené oči v roku 2019.  

        Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru regionálneho rozvoja 

 

3.   Diskusia 

 

4.   Záver 

 

 

                                                                                          doc. Ing. Jozef  Habánik,  PhD  v. r.    

                                                                                                           predseda komisie  

 

 

 

 

 
 


