UZNESENIE č. 2/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.02.2007
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.
2. Program rozvoja obce na r.2007 – 2010
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2006.
4. Informáciu o potrebe aktualizácie vnútorných noriem obce.
5. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport zo dňa 31.01.2007
6. Zápisnice zo zasadnutia komisie pre správu majetku, financie rozvoj
podnikania, obchodu a cestovného ruchu zo dňa 31.01.2007 a 06.02.2007.
7. Zápisnicu zo zasadnutia komisie územného plánovania, výstavby, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa
06.02.2007
8. List Poľovníckeho združenia Trenčianska Turná zo dňa 26.02.2007
9. Vzdanie sa funkcie Mgr. Jaroslava Prekopa v Združení vlastníkov poľovných
pozemkov.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2007
11. Žiadosť firmy KUBRIK spol s. r.o. Okružná 79, Tovarníky, o odkúpenie
pozemku.
12. Žiadosť Moniky Pauerovej, Samuela Timona 692, 913 21 Trenčianska Turná
– o prenájom nebytových priestorov s tým, že si žiadateľka vyžiada posudok
od hygienika, či je priestor vhodný na zriadenie kozmetického salóna
B. Odporúča starostovi obce
1. Pripraviť aktualizáciu podaných projektov z Európskych fondov (na akcie: ZŠ
s MŠ Trenčianska Turná, geotermálny vrt, kanalizácia – projekt podaný
TVK, Horný majer, Predĺženie ulice Oslobodenia)
2. Preveriť možnosti odvedenia povrchových vôd z lokality Potôčky na ul.
Družstevnú.
3. Zabezpečiť inštaláciu úradnej tabule obce
4. Prostredníctvom právneho zástupcu posúdiť právnu záväznosť uzatvorených
zmlúv medzi obcou Trenčianska Turná a prenajímateľmi a dodávateľmi
investičných akcií
5. Preveriť ohradenie pozemku firmy AUTO KOIŠ spol. s.r.o., Bánovce n/B.,
Trenčianska cesta 62
6. Osloviť predsedu Poľnohospodárskeho družstva v Trenčianskej Turnej, aby
v prípade znečistenia miestnych komunikácií okamžite zabezpečili očistenie
znečistenej komunikácie.
7. Do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva doplniť body:
a) úpravu rozpočtu r.2007,
b) zvolenie zástupcu obce do ZVPP

C. Ukladá
1. Obecnému úradu – p. Betákovi, bytom Trenčianska Turná č.119 a p. Pivkovi,
bytom Trenčianska Turná č.120, upozorniť, aby neparkovali dodávkové
motorové vozidlá na verejnom priestranstve (na chodníku), nakoľko
znemožňujú prechod chodcov po chodníku. Ponúknuť parkovaciu plochu pri
kultúrnom dome za podmienok uvedených vo VZN č.1/2006 o miestnych
daniach a miestnych poplatkoch.
2. Komisii územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva prerokovať inštalovanie
slovenského dvojkríža v lokalite Patlíková.
3. Obecnému úradu predložiť poslancom obecného zastupiteľstva prehľad
o uzatvorených zmluvách obcou Trenčianska Turná k 31.12.2006 (platné
a ktoré nie sú vyfakturované, spolu s čerpaním). Pri jednotlivých
nedokončených investíciách doplniť obdobia.
4. V jednotlivých komisiách prerokovať program rozvoja obce na r.2007-2010.
5. Obecnému úradu predložiť na rokovania komisie pre správu majetku,
financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu a komisie
územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva, dokumentáciu na vysporiadanie
vlastníckych vzťahov k pozemkom na futbalovom ihrisku, v lokalite
Vysoká, ul. Oslobodenia II a Mariána Prekopa, Trenčianska Turná 402.
D. Schvaľuje
1. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2007.
2. Zástupcov obce na zakladajúcu schôdzu mikroregiónu dňa 05.03.2007
o 15.00 hod. v Trenčianskych Stankovciach:
1. Ing. František Ježík, starosta
2. Ing. Peter Mikula, zástupca starostu
3. PeadDr. Beata Sabová, riaditeľka ZŠ s MŠ
4. Ing. Anton Marko, predseda PD
3. Investičné akcie na r. 2007:
kanalizácia ul. Školská cca 2000,0 tis. Sk
územný plán obce cca 150,0 tis. Sk
modernizácia budovy základnej školy cca 1500,0 tis. Sk
modernizácia budovy materskej školy cca 1700,0 tis. Sk
Dom smútku Hámre rekonštrukcia – dokončenie prác cca 200,0 tis. Sk
spracovanie web stránky obce cca 100,0 tis. Sk
projektová dokumentácia pre ťažobné právo obce cca 200,0 tis. Sk
štúdia na rekonštrukciu stredu obce cca 100,0 tis. Sk
Spolu kapitálové výdavky v objeme cca 5950,0 tis. Sk
4. Záverečný účet obce za rok 2006 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

5. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2007 nasledovne:
TJ Slovan Trenčianska Turná 50,0 tis. Sk na činnosť a 50,0 tis. Sk na
dopravu
LMK M.R. Štefánika Trenčianska Turná 15,0 tis. Sk
ZO chovateľov okrasných vtákov II: Trenčianska Turná 5,0 tis. Sk
DFS Štvorlístok Trenčianska Turná 20,0 tis. Sk
FS Večernica Trenčianska Turná 15,0 tis. Sk
Únia žien Slovenska Trenčianska Turná 5,0 tis. Sk
SZŤP Trenčianska Turná 5,0 tis. Sk
Dedinská liga malého futbalu 5,0 tis. Sk
Klub dôchodcov Trenčianska Turná 5,0 tis. Sk
ZO chovateľov poštových holubov Tr. Turná 5,0 tis. Sk
SČK Trenč. Turná 5,0 tis. Sk
DH Trenčianska dvanástka 15,0 tis. Sk
Svojpomocný klub stomikov Trenčín 1,0 tis. Sk
Spolu vo výške 201,0 tis. Sk.
6. Pridelenie transferu na rok 2007 pre jednotlivca p. Jána Letku – člena LMK
Trenč. Turná vo výške 20,0 tis. Sk na zaplatenie časti nákladov spojených s
účasťou na medzinárodných súťažiach. ( položka 10 40 642014 )
7. Navýšenie finančných prostriedkov na prideľovanie dotácií na rok 2007 o
29,0 tis. Sk ( ako rezervu ) v položke 0840 642002 – náb. a iné spoloč.služby,
t.j. na sumu 140,0 tis. Sk.
8. Poriadok č.1/2007 odmeňovania poslancov OcZ, predsedov komisií a členov
komisií OcZ Trenčianska Turná
9. Poriadok č.2/2007 odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch
a akciách ZPOZ.
10. Prenájom priestorov kaderníctva Ideál za cenu 250,– Sk/m2 pre Združenú
strednú školu hotelových služieb a obchodu, Jilemnického 24, Trenčín.
11. Odpredaj pozemku parc. č. 1163/14 a 1163/15 o výmere 106 m2 podľa
snímky z pozemkovej mapy za cenu 77,– Sk/m2 Vladimírovi Ježíkovi, ul. 1.
mája 746, T.Turná.

Overovatelia:
1. Ing. Peter Mikula
2. Ing. Pavol Ježík

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

