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

POZVÁNKA
Podľa 13 ods. 4, písm. a) Zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršich zmien
zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiterstva Obce TrenČianska Teplá, ktoré sa uskuteční dňa
25.09.2019 (v stredu) o17:OOv Požiarnej zbrojnici v Trenčianskcj Teplej S nasledovným programom
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ.
3. Pripomienky obČanov
4. Interpelácie poslancov
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vÝsledkoch a podmienkach za školský rok

2018/2019 Základnej školy v TrenČianskej Teple]
6. Kontrola plnenia uznesení OZ
7. Správa HK obce z kontroly Rokovacieho poňadku OZ Trenčianska Teplá
8. Schválenie náwhov \TZN obce Trenčianska Teplá:
a) VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne] pomoci občanem Obce
b) VZN o označovaní ulic a inýcb verejných púestranstiev a o číslovaní stavieb
c) VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo mých nosičov informácií
počas volebnej kampane na území Obce
d) VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
9. Zrušenie uznesení o zriadenj vecného bremena
a) Č. 186/2017 zo dňa 18.05.2017 -zmena výmery vecného bremena
b) Č. 54/20 19 zo dňa 26.06.2019

—

zmenajednorazovej náhrady za zňadenie VB

10. Zriadenie vecných bremien:
a) Obec ako povinný z VB zriaďuje na časti (13 m2) z obecného pozemku C KN parc. č. 6459/2
—

o výmere 3114 m2 vecné bremeno v prospech SPP

jednorazovú odplatu.

—

distribúcia, a.s. ako oprávneného za

b) Obec ako povinný z VB zriaďuje na časti (349 m2) z obecného pozemku C KN parc. č. 6441
—

o ýmere 1090 m2 vecné bremeno v prospech Stredoslovenská distňbučná, a.s. ako

oprávneného za jednorazovú odplatu vo tške určenej znaleckým posudkom Č. 488/19
11. Úprava rozpočti obce na rok 2019
a) Presun flnančných prostňedkov z kapitálových výdavkov Zš na bežné výdavky Zš
b) Presun frnančných prostriedkov na rekonštrukciu elektroinštalácie a bleskozvodu wátane po
realizačných stavebných prác v Starej škole v miestnej časti Dobrá

-

výsledky revízie 03/2019

c) Presun ňnančných prostriedkov na úhradu dlhu Obce voči Tibor Kučera za posypový materiál
d) Presun flnančných prostňedkov na dobudovanie kanalizácie v lokalite „Pliešky“
e) Presun finančných prostdedkov na úhradu mimoriadneho Členského príspevku Obce v MAS
Strážovské vrchy
f) Navýšenie frnančných prostriedkov na rekonštnikciu budovy remízy TREŽ v zmysle
znaleckého posudku z roku 2019
g) Presun finančných prostňedkov na zakúpenie mobilného oplotenia areálu remízy TREŽ
12. Majetkové prevody:
a) Odkúpenie pozemku E KN parc. č. 4217— orná póda o výmere 588 m2 od R. Stískala
b) Schválenie spósobu predaja časti (vo veľkosti 49 m2) z pozemku C KN parc. č. 4678/23

—

zastavaná plocha a nádvoňe o výmere 4128 m2 (areál materskej školy), zapísaná na liste
vlastníctva Č. I k. ú. Trenčianska Teplá z vlastníctva Obce Trenčianska Teplá do vlastnictva
spoločnosti F- marketing, s.r.o. IČO: 43 977 596
c) Schválenie výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena na Obecných
pozemkoch C KN parc. Č. 4678/23, C KN parc. č. 4661/1, C KN parc. č. 4658/2, E KN parc. Č.
6496/1, E KN parc. č. 4659 a E KN parc. č. 6496/2, a teda v predpokladanom rozsahu 172 m2
voči spoločnosti F- marketing, s.r.o. IČO: 43 977 596.
13. Koncepcie riešenia odpadového hospodárstva Obce na rok 2020
14. Záver.
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