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

POZVÁNKA
Podľa ý13 ods. 4. písni. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnoni zriadení v z;zení neskoršich zmien
zvolávam rnirnoriadne zasadnutie obecného 1asiupiiefstva Obce Trenčianska Teplá, kíoré w nskzuoční
dňa 31. marca 2021 (v stredzO o 17.00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej s nasíedovným
programorn:
Návrh Programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateFov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Schvaľovanie Memoranda o spolupráci obce v oblasti rozvoja mestskej funkčnej oblasti Trenčín
Vybavenie protestu prokurátora z 08.02.2021 nezákonnosť zasadnutia OZ dňa 23.11.2020
Vybavenie protestu prokurátora z 10.02.2021 zwšenie nezákonných uznesení november 2020
Vybavenie protestu prokurátora zo 4.03.2021 zrušenie nezákonného uznesenia december 2020
Návrh rozpočtu Obce Trenčianska Teplá na roky 202 1-2023
Návrh na schválenie vecného bremena v prospech Stredoslovenská distribučná, a.s. vo veci
stavby ‚Jrenčianska Teplá Pňles- PredÍženie NNK“ na pozemku E KN parc. č. 6539/1
9. Návrh na schválenie predaja pozemku pod trafostanicou (34 m2) v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s. (ul. Podhájska) z dóvodu hodného osobitného zreteľa
10. Návrh na odkúpenie pozemku C KN parc. č. 466 1/4 rekonštmkcia ulice Braneckého
11. Návrh na prenájom poľnohospodárskej pňdy lokalita (Š. Straku) 9 074 m2
12. Návrh na prenájom časti pozemku 1547/2 vo výmere cca 24,20 m na žiadosť nájomcov
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Trenčianska Teplá:
a) ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na deti a žiakov škól a školských
zariadení so sídlom na území obce Trenčianska Teplá
b) o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste
c) o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
d) o umiestňovaní, povol‘ovaní a odstraňovaní reklamn ch a propagačných zariadení na území
obce
14. Rózne
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
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V Trenčianskej Tepiej. dňa 22.03.2021
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JUDr. Mgr. Sl4iníra Propperová
starostka obce

