UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 24.01.2007
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.
2. Informáciu o schválenom rozpočte obce na r.2007.
3. Zmluvy o nájme nebytových priestorov.
4. Informáciu o podaných projektoch na financovanie z fondov Európskej únie.
5. Zápisnicu napísanú z riadneho zasadnutia komisie pre vzdelávanie,
zdravotníctvo a sociálne veci zo dňa 18.januára 2007.
6. Informáciu k príprave zabezpečenia volebného programu na obdobie 2007 2010.
7. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov
B. Odporúča starostovi obce
1. Preveriť názvy mikroregiónov na Slovensku. V prípade zhody názvu, názov
„Mikroregión Inovec“ zmeniť.
2. Do 15.2.2007 zvolať zakladajúcu schôdzu mikroregiónu a podľa zváženia
objednať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja u renomovanej firmy.
3. Zvolať rokovanie so správcami komunikácie III/50762 a I/50 vo veci
obmedzenia rýchlosti a označenia dopravnými značkami v záujme
zabezpečenia ochrany občanov obce a účastníkov cestnej premávky.
4. Pri povoľovaní výstavby stožiaru novej mobilnej siete túto podmieniť
vybudovaním osvetlenia križovatky T.Stankovce – T.Turná
C. Ukladá
1. Obecnému úradu predložiť kúpne zmluvy a nájomné zmluvy uzatvorené
v roku 2006 a kapitálové výdavky za r. 2006 na prerokovanie na finančnú
komisiu dňa 31.01.2007 o 17.00 hod.
2. Obecnému úradu ukončiť nájomný vzťah v nájomnom dome č.829 p. Ing.
Milanovi Plevovi a manž., prechodne bytom Trenčianska Turná v prípade
neuhradenia pohľadávky obce do 31.01.2007.
3. Komisii územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a komisii pre správu
majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu pripraviť
návrh programu rozvoja obce na r. 2007-2010 a predložiť na budúce OcZ
4. Obecnému úradu prizvať na spoločné rokovanie komisií dňa 6.2.2007
spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie.
5. Obecnému úradu predložiť na finančnú komisiu Záverečný účet obce.
6. Obecnému úradu predložiť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Plán práce obecného zastupiteľstva

7. Finančnej komisii pripraviť na februárové zasadnutie zastupiteľstva návrh na
odmeňovanie poslancov OcZ a zástupcu starostu
8. Obecnému úradu zasielať rokovací materiál poslancom e-mailom.
C. Schvaľuje
1. Poslanecké obvody pre poslancov OcZ Trenčianska Turná volebné obdobie
2007-2010 (viď príloha)
2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
budovy pošty: - Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica
budovy obchodného domu Trenčianska Turná
- Jaroslav Bretschneider - Aladin Drietoma
- Ľudovít Šedivý - ŠEDO Trenčianska Turná
- Mária Čupalková – cukráreň Trenčianska Turná
- Združená škola hotelových služieb a obchodu Trenčín
budovy požiarnej zbrojnice Trenčianska Turná
- Valéria Siváková Trenčianska Turná
budovy kultúrneho domu Trenčianska Turná – Hámre
- MV - Marián Valo Žilina
budovy požiarnej zbrojnice Trenčianska Turná – Hámre
- SED spol. s r.o. Trenčín
budovy zdravotného strediska Trenčianska Turná
- NZZ pre deti a dorast MUDr. Jana Petrášová
- MUDr. Jana Pašková, stomatologická ambulancia
budovy nájomného domu s.č. 829
- NZZ pre dospelých MUDr. Andrea Trebatická
na dobu určitú na 4 roky s tým,
že sa doplnia zmluvy o článok z uznesenia č.104/2006, ktorým bola schválená aj
minimálna výška nájomného nebytových priestorov v Obci T. Turná na r. 2007
3. Nájom nebytového priestoru budovy na futbalovom ihrisku pre TJ Slovan
Trenčianska Turná, v zastúp. Ing. Lackom Róbertom, na dobu určitú 1 rok.
4. Pre výstavbu a nadstavbu rodinných domov v centrálnej časti obce a výstavbu
nových rodinných domov charakteru radovej zástavby s prelukami na úzkych
pozemkoch v rámci obce, ekvivalentný uhol tienenia v zmysle normy STN
730580-1 zmena s hodnotou uhla 36o
5. a) vstup obce Trenčianska Turná do združenia obcí „Mikroregión .....“
b) Zakladateľskú zmluvu združenia obcí „Mikroregión......“
c) Stanovy združenia obcí „Mikroregión .......“ s pripomienkami k názvu,
- v článku 4 doplniť bod 4.10. čerpanie finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie,
- v článku 9 v bode 9.3 – zvoliť zástupcov obce aj z občanov (nemusia to
byť poslanci),
- v článku 10 v bode 10.4. – predseda a ďalší člen výboru (v prípade
neprítomnosti predsedu podpredseda)

6. Pridelenie nájomného bytu v b.j. č.1443 p. Michalovi Bulkovi a manželke,
bytom Trenčianska Turná č.372
7. Program februárového zasadnutia zastupiteľstva podľa predloženého návrhu
s tým, že sa doplní
Bod 7. odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
Bod 8. ďalšie, ktoré vyplynú z komisií
D. Nesúhlasí
1. S nájmom nebytového priestoru budovy futbalového štadióna pre Jána
Fedorka, Inovecká 305, Trenčianska Turná.
E. Volí
1. Komisiu na dodržiavanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcii verejných funkcionárov v zložení: Ing. Ivan Beták
Ing. Pavol Ježík
Ing. Peter Mikula
Mgr. Jaroslav Prekop
Overovatelia:
1. Mgr. Vladimír Zvalený
2. Ing. Martin Chorvát

...........................
...........................
Ing. František Ježík
starosta obce

