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 neskorších zmien
zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska Teplá, ktoré sa uskutoční dňa
11.03.2020 (v stredu) o 17:00 v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej s nasledovným programom
Návrh Programu:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Pripomienky občanov
5. Interpelácie poslancov
6. Správa z kontroly prijímania a plnenia opatrení vyplývajúcich z kontrol HK
7. Správa o činnosti Obecnej knižnice za rok 2019
8. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostkou obce za rok 2019
9. Schválenie návrhov VZN obce Trenčianska Teplá :
a) o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
b) o pravidlách udržiavania čistoty a ochranu verejnej zelene v obci
10. Použitie finančných prostriedkov rezervného fondu z minulých rokov v roku 2020 :
a) na rekonštrukciu a modernizáciu školskej kuchyne Základnej školy Trenčianska Teplá
b) na rekonštrukciu elektroinštalácie budovy Starej školy v Dobrej
c) na realizáciu stavby SO 03.3 Kanalizácia (Pliešky)
11. Zmena Uznesenia OZ č. 15/2020 zo dňa 05.02.2020
12. Návrh na zriadenie vecných bremien (práva uloženia inžinierskych sietí) na pozemku E KN
parc. č. 6478 a pozemku C KN parc. č, 6479 zapísané na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie
Trenčianska Teplá vo vlastníctve Obce v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
45403066-184/2019 zo dňa 02.10.2019 vyhotovený spoločnosťou MAP GEO Trenčín s.r.o.,
Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066 na zriadenie vecného bremena v prospech
Západoslovenská distribučná a.s.
13. Schválenie spôsobu prenájmu budovy Elektrickej remízy súp. č. 274 na pozemku parc. č. 6565/2
a pozemok C KN parc. č. 6587/39 o výmere 2760 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú.
Trenčianska Teplá vo vlastníctve Obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
14. Schválenie spôsobu prenájmu pozemku E KN parc. č. 4446 – orná pôda o výmere 59.993 m2
zapísaný na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Trenčianska Teplá vo vlastníctve Obce.
15. Rôzne
16. Záver.

JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová
starostka obce

