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

°oz VÁNKA
PodFa l3 ods. 4, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnorn zriadení v znení neskorších zrnien
zvolávam rnimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska Teplá, ktoré sa uskutoční
dňa 05.02.2020 (v stredu) o 17:00 v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplcj s nasledovným
prograrnorn
Návrh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programu:
Otvorenie zasadnutia. určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Schválenie programu zasadnutia OZ
Voľba prcdsedu komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
Aktuálne inforrnácie vo veci ňešenia cyklotrasy
Návrh na predlženie platnosti Programu rozvoja Obce do roku 2021
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správa HK z kontroly evidencie a vybavovania sťažností a petícií
Návrh sociálnej komisie zo dňa 28.01.2020 na schválenie nového poradovnika žiadateľov
o pňdelenie obecných nájomných bytov
9. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda (protest prokurátora)
10. Prevody obecných pozemkov:
a) Návrh na predaj pozernkov C KN parc. č. 6485/26 zastavaná plocha a nádvode vo výmere
24 rn2 a C KN parc. č. 6485/27 zastavaná plocha a nádvoúe vo výmere 23 rn2, (z pozemku
C KN parc. Č. 6485/1 zapísaný na liste vlastnictva Č. I L ú. Trenčianska Teplá vo vlastníctve
Obce) z důvodu hodného osobitného zreteľa (zámer zverejnený dňa 18.12.20 19),
b) Návrh na predaj pozernkov C KN parc. č. 1627/24 zastavaná plocha a nádvode vo výrnere
31 rn2, C KN parc. č. 1627/25 zastavaná plocha a nádvorie vo výrnere 50 rn2, C KN parc.
Č. 1627/26 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 rn2 a C KN parc. č. 1627/28 záhrada
vo výmere 124 rn2, (z pozemku C KN parc. č. 6443/l zapísaný na liste vlastníctva Č. 1 k. ú.
TrenČianska Teplá vo vlastníctve Obce) z důvodu hodného osobitného zreteľa (zámer
zverejnený dňa 18.12.20 19),
c) Návrh na zárnenu pozemku C KN parc. č. 1627/20 záhrada vo výmere 32 rn2, (z pozemku
C KN parc. č. 6443/1
ostatná plocha o výmere 288 rn2, zapisaný na liste vlastníctva Č. I
k. ú. Trenčianska Teplá vo vlastnictve Obce) za pozemky C KN parc. č. 1627/27, 1627/22,
1627/23 a 1627/14 (spolu vo výmere 33 rn2), zdóvodu hodného osobitného zreteľa (zámer
zverejnený dňa 18.12.2019).
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11. Návrh na odplatné zriadenie vecného bremena (práva u/oženia inžinierskych sletí)
a) na pozemkoch C KN parc. Č. 6491/1, 6542/15, 6542/16, 6542/22 a 6542/24 zapísaným na
liste vlastníctva Č. I katastrálne územie TrenČianska Teplá vo vlastníctve Obce v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánorn Č. 33189552-23-2019 zo dňa 17.10.2019 vyhotoveným
Ing. Vladirnírorn Sedlákom v prospech TrenČianske vodáme a kana]izácie, a.s.. (TVK),
b) na pozemku E KN parc. Č. 6505 zapísanýrn na liste v]astnictva Č. I katastrálne územie
TrenČianska Teplá vo vlastníctve Obce v rožühEVnnaČenorn geometrickým plánom Č.
101/2019 zo dňa 17.01.2020 vyhotoven‘
Filiačovou v prospech SPP a.s..
12. Rózne
13. Záver.

pperová

