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

°oz VÁNKA
Podľa ý]3 ods. 4. písm. a) Zákona č. 369ĺ1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
zvolávam zasadnugje obecného zastupitel‘siva Obce Trenčianska Teplá, ktoré sa ztskzitoční c/ha 21.
apríla 2021 (v stredu,) o 17.00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej s nasledovným
programom:
Návrh Programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupitel‘stva
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020
Správa z kontroly súladu zrealizovaných stavebných prác so zmluvami, projektovou a ďalšou
dokumentáciou za roky 2018-2020
Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostkou obce za I. štvrť rok 2021
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Trenčianska Teplá
Obstaranie Zmien a doplnkov Č. 6 k územnému plánu obce na základe žiadostí fyzických
a právnických osób
Návrh rozpočtu Obce Trenčianska Teplá na rok 2021 vrátane nasledujúcich požiadaviek:
a) Žiadosť Ministerstva školstva SR o vyplatenie odmien zamestnancom Materskej školy
b) Žiadosť obyvateľov ul. Š. Straku o opravu cesty v lokalite „RUDIGO“
c) Žiadosť vlastníkov bytov domu súp. č. 394 ul. Mayerova na rekonštrukciu strechy
a podkrovia
d) Žiadosť vlastníkov bytov domu sůp. Č. 1448/50 a 1452 na ul. A. Hlinku o parkovacie miesta
e) Žiadosť o stanovisko obce vo veci využiteľnosti „Starej fary“ list pána farára
O Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Sokolovne
g) Návrh na schválenie flnancií na výkon uznesenia OZ Č. 09/2021 zo dňa 3 1.03.2021
h) Návrh na schválenie financií na výkon uznesenia OZ Č. 89/2020 zo dňa 09.09.2020
Prenechanie do dočasného užívania časti pozemku 1547/2 zámer schválený dňa 31.03.2021
Vybavenie protestu prokurátora z 08.02.2021 nezákonnost‘ zasadnutia OZ dňa 23.11.2020
Vybavenie protestu prokurátora z 10.02.2021 zrušenie nezákonných uznesení november 2020
Vybavenie protestu prokurátora zo 4.03.2021 zrušenie nezákonného uznesenia december 2020
Rózne
Interpelácie poslancov
Záver
—

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

V Trenčianskej Teplej, dňa 09.04.202 1
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