OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ
J I., ‚lit!
—

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

ioz VÁNKA
Podia 5 13 ods. 4 písm. a,) Zákona 369ĺ1990 Zb. o obecnonz zriadení v :není neskorších zuzlen
o dopinkov zvožávarn rnimoriadne zasadnulie Obecného zasizzpiieľstva Obce Trenčianska Teplá, klot-é
sa uskntočni dňa OZ 08. 2019 (v streda) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu obce
Trenčianska Teplá s nasiedujůcirn pmgrarnom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia. voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Pripomienky občanov.
Schválenie predaja obecného pozemku C KN parc. č. 4658/28 ostatná plocha o výmere 43 m2
vzmysle 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskoršich predpisov
ako prípad hodm osobižného zreieľa, ktorým je umiestnenie a uživanie pozemku na ulici
Braneckého ako tzv. predzáhradky k rodinnému domu vo vlastníctve kupujúceho.
5. Úprava rozpočtu Obce na rok 2019:
—

a) Navýšenie príjmov z predaja obecných nehnuteľností vo výške 8.440,- Eur a navýšenie
výdavkov na nákup nehnuteľnosti do vlastníctva Obce vo výške 8.440,- Eur
b) Zvýšenie príjmov výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve o sumu 1 500,EUR a zvýšenie výdavkov v programe 06.01 Ochrana pred požiarmi
navýšenie dotácie pre
DHZ Trenčianska Teplá na rok 2019 o sumu I 500,- EUR.
c) Zvýšenie príjmov ýnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve o sumu to ooo,
EUR a zvýšenie výdavkov v programe 08.01 Správa a údržba pozemných komunikácii o
10000,- EUR.
Správa o stave a flnancovaií investičnej akcie „Cyklotrasa“
Správa o stave obstarávania vybavenia kuchyne a PD na rozvody e]ektdny a nevyhnutné stavebné
úpravy v ZS
Správa o pokute, ktorú Obci uložila Slovenská inšpekcia životného prostredia za správny delikt spá
chaný v marci 2018.
Doplnenie členov kultúmej komisie
Doplnenie členov Komisie pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo
lnterpelácia poslancov.
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JUDr. Mgr. Slavomíra Propp
Starostka Obce
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