
INFORMATÍVNY NÁVRH  
PROGRAMU ZASADNUTÍ ZASTUPITE ĽSTVA PSK 

 
 
 

17. - 18. október 2016 –  21. zasadnutie Zastupiteľstva PSK 
___________________________________________________________________________ 
     
            Program                                                                                       Predkladá 
   
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK                                                ÚHK PSK 
  3. Návrh na udelenie Cien PSK                                                                                                    odbor organizačný 
  4. Úprava rozpočtu PSK pre rok 2016                                                                                         odbor financií  
  5. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé  
       študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení  
       na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy  
       financované zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku  
       2017/2018                                                                                                                                                       odbor školstva 
  6. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2016 - 2017                                SÚC PSK 
  7. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK                                                                   odbor organizačný   
  8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa     odbor organizačný 
  9. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa                           odbor organizačný                                                                  
10. Rôzne. 
11. Interpelácie poslancov. 
12. Záver.                                                                                          
 
 
 
 
 
 

12. december 2016 – 22. zasadnutie Zastupiteľstva PSK 
___________________________________________________________________________ 
     
            Program                                                                                       Predkladá 
   
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017                                           ÚHK PSK 
  4. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019                                                                       odbor financií 
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017-2019     ÚHK PSK 
  5. Úprava rozpočtu PSK pre rok 2016                                                                                       odbor financií  
  6. Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-Neretvianskou župou                            odbor cezhr. a medz. spol. 
  7. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017                                                                  odbor organizačný  
  8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK                                                                  odbor organizačný   
  9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa    odbor organizačný 
10. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa                          odbor organizačný                                                                    
11. Rôzne. 
12. Interpelácie poslancov. 
13. Záver.                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 


