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

---------------------------------------------------------------------------------------–----------------------------------------------------–-----------–-----

POZVÁNKA

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej
Teplej, ktoré sa uskutoční

dňa 18. mája 2017 (vo štvrtok) o 17,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Trenčianska Teplá.

Program: 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
2. a) Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16. 03. 2017.
b) Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií.
3. Zriadenie vecného bremena:
a) pre SSE na pozemku parcela CKN č. 6441 (zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 1090 m2 v k.ú. Trenčianska Teplá, výmera obmedzenia je predbežne
340 m2 - umiestnenie energetického zariadenia
b) pre SPP na pozemku parcela CKN č. 6459/2 (zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 3114 m2 v k.ú. Trenčianska Teplá - umiestnenie plynovej prípojky
a umiestnenie plynovej meracej skrinky
c) na pozemku parcela EKN č. 6539/1 (ostatné plochy) o výmere 35 m2
v k.ú. Trenčianska Teplá v prospech každodobého vlastníka pozemku parcela
CKN č. 1723/104 (vecné bremeno „in rem“) - vybudovanie inžinierskych sietí
vodovodu a plynovodu.
4. Riešenie pozemkov:
a) zámena pozemkov v k.ú. Trenčianska Teplá
na ulici
Mayerova
vo vlastníctve obce Trenčianska Teplá - parcela CKN č. 1000/22 (záhrada)
o výmere 71 m2, ktorá vznikla oddelením z parcely č. 1000/2 o výmere 846 m2
za pozemok parcela CKN č. 1049/10 o výmere 62 m2 (zastavané plochy)
vo vlastníctve Bc. Zuzany Chorvátovej (zámer schválený 16. 03. 2017)
b) zámer zámeny pozemkov v k.ú. Trenčianska Teplá na ulici A. Hlinku
vo vlastníctve obce Trenčianska Teplá - parcela CKN č. 119/1 (záhrady)
o výmere 403 m2 za pozemok o výmere 403 m2 vo vlastníctve firmy Prestav s.r.o.
c) odpredaj pozemku v k.ú. Trenčianska Teplá na ulici A. Bernoláka vo vlastníctve
obce Trenčianska Teplá - časť parcely CKN č. 40/11 (zastavané plochy a nádvoria)
pánovi Petrovi Červeňanskému a pánovi Ivanovi Pšenkovi (zrušenie)
d) odkúpenie pozemkov parcela CKN č. 3358/1 (orná pôda) a parcela CKN č. 3359/1
(orná pôda) od Bc. Antona Hoštáka - vybudovanie chodníka pre prístup
k rodinným domom v lokalite Pliešky.
e) Zámer odpredaja (prenájmu) časti pozemku CKN č. 6494 na ulici
P. O. Hviezdoslava o výmere 8 m2 pani Margite Pučekovej.
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5. Odkúpenie budovy na trhovisku na parcele CKN č. 962/4 v k.ú. Trenčianska Teplá
od Oľgy Ružičkovej.
6. Žiadosť o NFP - realizácia projektu „Odborná učebňa - Základná škola Trenčianska
Teplá“.
7. Návrh na vklad vodovodnej infraštruktúry do majetku TVK a.s. - stavby:
- SO 01 Stoka „A-5-1-1“ Ulica Š. Straku
- SO 03 Stoka „A-16“ Ulica Ľ. Podjavorinskej
- SO 05 Stoka „A-13“ Ulica Teplická.
8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj majetku obce Trenčianska
Teplá - parcela CKN č. 38/2 (zastavané plochy) o výmere 247 m2 a parcela CKN
č. 6485/4 (zastavané plochy) o výmere 114 m2.
9. Interpelácia poslancov.
10. Návrh záverov zo zasadnutia.

11. Záver.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
v Trenčianskej Teplej 12. 05. 2017
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