UZNESENIE č. 3/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.03.2007
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.
2. Plnenie úloh rozvoja obce.
3. Správu hlavného kontrolóra o čerpaní rozpočtu za január 2007 po vykonaných
úpravách.
4. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za r.2006.
5. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport zo dňa 19.03.2007
6. Zápisnicu zo zasadnutia komisie územného plánovania, výstavby, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa
14.03.2007
7. Žiadosť IMPORTEX SLOVAKIA spol. s r.o., Zlatovská 2205, Trenčín,
o kúpu pozemku na výstavbu prevádzkovej haly
8. Žiadosť firmy STACON s.r.o., Družstevná 345, Trenčianska Turná,
o odkúpenie pozemku za účelom vybudovania sídla firmy a skladových
priestorov
9. Žiadosť firmy Unimed spol. s r.o. Oriešková 11, Bratislava, o pridelenie
stavebného pozemku za účelom výstavby skladovej haly pre distribúciu
liekov a zdravotníckeho materiálu
10. Žiadosť firmy Autoštýl a.s. Trenčianska Turná 1030, o odpredaj pozemku
parcela č.1105/11 v k.ú. Trenčianska Turná za účelom výstavby ďalšieho
autosalónu
11. Žiadosť firmy THERMO HAUS s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto nad
Váhom, o kúpu pozemku pre výrobné účely
12. Žiadosť Ing. Martina Chorváta, 9.mája 469, T.Turná a Jozefa Kutaja,
Sedličná 162, T.Stankovce, o prenájom budovy. Žiadosť prerokovať
v komisii územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a v komisii pre správu
majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu do
budúceho zastupiteľstva.
13. List občanov ulice Za Oravcom vo veci riešenia splaškovej kanalizácie
14. List p. Františka Svatíka
15. Žiadosť Mateja Chudadu, Bánovská 134, T.Turná, o poskytnutie priestorov
kultúrneho domu pravidelne v sobotu od 18.30 do 22.00 za účelom nácvikov
hudobnej kapely.
16. Žiadosť ZO SZCH Trenčianska Turná II, o bezplatné poskytnutie priestorov
kultúrneho domu a okolia, v dňoch 1. - 8.10.2007, za účelom zorganizovania
Oblastnej výstavy exotického vtáctva a bažantov

17. Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Trenčianskej Turnej,
Bánovská 30, T.Turná, o bezplatné poskytnutie priestorov Kultúrneho domu
za účelom poriadania Majálesu
18. Žiadosť Jura´s kanal, hudobná skupina, zodp. ved. Patrik Poruban,
Oslobodenia 228, Trenčianska Turná o poskytnutie priestorov KD
19. Žiadosť Letecko-modelárskeho klubu Trenčianska Turná, o prevod
prípadného príspevku
B. Odporúča starostovi obce
1. Pripraviť informáciu o nákladoch na realizáciu sekundárneho rozvodu Ul.
Školská a kalkuláciu úpravy chodníkov na Ul. za Oravcom a Ul. Školská
2. S vlastníkmi pozemkov na Ul. Vysoká, 1. mája , Družstevná pripraviť
zmluvy o vysporiadaní pozemkov za účelom vytvorenia stavebných
pozemkov podľa zastavovacieho plánu
3. Uzatvoriť s vlastníkmi pozemkov pod ihriskom a cintorínom nájomné zmluvy
s návrhom na budúce odkúpenie predmetných nehnuteľností
4. Prerokovať s vlastníkmi susedných nehnuteľností na ulici Oslobodenia
odpredaj parciel od č. 1166/105 do č. 1166/116 podľa geometrického plánu
č. 262/2006 a overeného Katastrom nehnuteľností Trenčín dňa 18.4. 2006 za
cenu podľa znaleckého posudku.
5. List občanov ulice Za Oravcom vo veci riešenia splaškovej kanalizácie
prerokovať na stretnutí vodohospodárskych orgánov a predstaviteľov
samosprávy Mesta Trenčín, Obce Trenčianska Turná, Obce Trenčianske
Stankovce, na rokovaní dňa 29.03.2007 na MsÚ Trenčín. O výsledku
informovať obecné zastupiteľstvo a dotknutých občanov.
6. Zabezpečiť odborné stanovisko k mostu nachádzajúceho sa na ulici 9.líp
a o výsledku informovať obecné zastupiteľstvo a občanov.
C. Ukladá
1. Obecnému úradu vyzvať firmu AUTO KOIŠ s.r.o. k uzatvoreniu nájomnej
zmluvy na časť pozemku prihradenú k ich pozemku so spiatočnou platnosťou
od vybudovania oplotenia
2. Obecnému úradu zverejniť na úradnej tabuli fotografie miest vhodných na
umiestnenie slovenského dvojkríža za účelom vyjadrenia sa verejnosti
k navrhovanej lokalite.
3. Na základe podnetov občanov obecný úrad požiada Urbársku spoločnosť
pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná o podanie žiadosti o povolenie
umiestnenia slovenského dvojkríža na vybranom mieste.
4. Hlavnej kontrolórke obce zaujať stanovisko k listu p. Svatíka zo dňa 9.3.2007
D. Ruší
1. Uznesenie č. 15/2007, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo zástupcov obce
na zakladajúcu schôdzu
mikroregiónu dňa 05.03.2007 o 15.00 hod.
v Trenčianskych Stankovciach:

1.
2.
3.
4.

Ing. František Ježík, starosta
Ing. Peter Mikula, zástupca starostu
PeadDr. Beata Sabová, riaditeľka ZŠ s MŠ
Ing. Anton Marko, predseda PD“

D. Schvaľuje
1. Zástupcov obce na zakladujúcu schôdzu mikroregiónu dňa 05.03.2007
v zložení:
Ing. František Ježík
Ing. Peter Mikula
Ing. Pavol Ježík
Dušan Chudada
2. Úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa návrhu finančnej komisie zo dňa
06.02.2007
3. Plán kultúrno-spoločenských podujatí obce Trenčianska Turná na r.2007.
4. Poskytnutie priestorov kultúrneho domu v Trenčianskej Turnej pre Mateja
Chudadu, bytom Bánovská 134, Trenčianska Turná, za účelom nácvikov
hudobnej kapely pravidelne v sobotu v čase od 18.30 do 22.00 hodiny.
5. Bezplatné poskytnutie priestorov kultúrneho domu a okolia pre ZO
Slovenského zväzu chovateľov Trenčianska Turná, za účelom
zorganizovania Oblastnej výstavy exotického vtáctva a bažantov, ktorá sa
uskutoční v dňoch 5.-7.10.2007.
6. Bezplatné poskytnutie priestorov kultúrneho domu pre Rodičovské združenie
pri ZŠ s MŠ v Trenčianskej Turnej, za účelom usporiadania majálesu dňa
12.5.2007
7. Poskytnutie priestorov v kultúrnom dome v Trenčianskej Turnej hudobnej
skupine Jura´s kanal z Trenčianskej Turnej pod vedením Patrika Porubana za
účelom prevádzky skúšobne a nacvičovania piesní pravidelne v piatok v čase
od 17.00 do 22.00 hodiny.
8. Plat starostovi obce vo výške 43 000,– Sk/mesačne a štvrťročné odmeny vo
výške od 0 do 50 % s účinnosťou od 01.01.2007.
9. Plat hlavnej kontrolórke vo výške 11 600,– Sk/mesačne a štvrťročné odmeny
vo výške od 0 do 30%.
E. Volí
1. Členov školskej rady v zložení Ing. Róbert Raninec, Ing. Peter Mikula a Mgr.
Štefan Marcinek.
F. Deleguje
1. Ing. Milana Rástočného ako zástupcu Obce Trenčianska Turná do Združenia
vlastníkov poľovných pozemkov Trenčianska Turná s účinnosťou od
01.05.2007

G. Súhlasí
1. S prevodom prípadného príspevku Krajského športového centra v Trenčíne za
prenájom Kultúrneho domu na krajskú modelársku súťaž v predpokladanej
výške 5,0 tis. Sk pre činnosť LMK 122 na rok 2007.
Overovatelia:
1.Ing. Jozef Kováč

...........................

2. Dušan Chudada

...........................

Ing. František Ježík
starosta

