OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ
Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
-------

---------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------–-----------–-----

POZVÁNKA
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska Teplá, ktoré sa uskutoční
dňa 26. 06. 2019 (v stredu) o 17:00 hod. v Starej škole v miestnej časti Dobrá s nasledujúcim
programom:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ.
3. Pripomienky občanov.
4. Správa HK z kontroly povinných VZN obce.
5. Správa HK z kontroly súladu činnosti obecnej knižnice so zákonom.
6. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
7. Oznámenie o výsledku kontroly NKÚ SR vo veci plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
8. Schválenie VZN Obce Trenčianska Teplá:
a) o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na deti a žiakov škôl a školských zariadení so
sídlom na území Obce Trenčianska Teplá,
b) o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a v školských
zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá.
9. Schválenie spôsobu predaja pozemku C KN parc. č. 4658/28 – ostatná plocha o výmere 43 m2,
zapísaná na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Trenčianska Teplá vo výlučnom vlastníctve Obce Trenčianska
Teplá (podiel 1/1) ako predávajúceho do výlučného vlastníctva Dominika Dudíka, bydliskom SNP
680/77, 914 51 Trenčianske Teplice ako kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 20,- Eur/m2, a to
v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je umiestnenie pozemku na ulici Braneckého ako tzv.
predzáhradky k rodinnému domu vo vlastníctve kupujúceho.
10. Schválenie odkúpenia pozemkov do vlastníctva Obce Trenčianska Teplá, ktoré vznikli na základe
geometrického plánu č. 33189552-37-2018 vyhotovený Ing. Vladimírom Sedlákom, Mayerova

404/28, Trenčianska Teplá, IČO: 33 189 552 dňa 30.11.2018, úradne overený Okresným úradom
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 11.12.2018 pod č. 1702/2018, ktorými sú :
a) Pozemok C KN parc. č. 1722/128 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, a to za kúpnu
cenu vo výške 10,- Eur/m2,
b) Pozemok C KN parc. č. 1722/129 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, a to za kúpnu
cenu vo výške 10,- Eur/m2.
11. Schválenie spôsobu priameho prenájmu pozemkov vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá
v celkovej výmere 9,0687 ha (Príloha č. 1) na poľnohospodárske účely na dobu 10 rokov za
nájomné vo výške 33,- Eur za 1 ha/rok nájomcovi, ktorým je PD Trenčín – Opatová, Opatovská 97,
Trenčín, IČO: 207128 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je ...............................................
12. Schválenie zriadenia vecného bremena na obecnom pozemku C KN parc. č. 6441 zapísanej na LV
č. 1 k. ú. Trenčianska Teplá v rozsahu Dielu č. 5 o výmere 349 m2, vyznačenom geometrickým
plánom č. 37/2018 vyhotovený Ing. Jozefom Pažickým, Brodno 68, Žilina, IČO: 33 857 245 dňa
07.05.2018, úradne overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 17.08.2018 pod
č. 801/18, spočívajúce v povinnosti Obce „strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí a k nim
prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky,
údržby a rekonštrukcie“ v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, Žilina,
IČO: 36 442 151, a to za jednorazovú odplatu vo výške 1500,- Eur (slovom jedentisícpäťsto eur).
13. Schválenie nového pracovného miesta v ZŠ Trenčianska Teplá – špeciálny pedagóg na ½ úväzok
14. Úprava rozpočtu Obce na rok 2019:
a) Zvýšenie výdavkov na náklady špeciálneho pedagóga ZŠ od 01.09.2019- 31.12.2019
b) Presun finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie kuchyne ZŠ
c) Presun finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie budovy depa električiek
d) Navýšenie dotácie pre TREŽ n.o. na rok 2019
15. Interpelácia poslancov.
16. Záver.

..............................................................
JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová

