UZNESENIE č. 5/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.05.2007
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení OcZ bez pripomienok
2. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce k 30.05.2007.
3. Správu hlavného kontrolóra o čerpaní rozpočtu:
- naplnenie príjmov v roku 2007 - marec 2007, apríl 2007
- úhrada kapitálových výdavkov za obdobie január – marec 2007, január –
apríl 2007
- prehľad čerpania bežných výdavkov k 30.04.2007
4. Informáciu z rokovania so záujemcami o kúpu stavebných pozemkov na
podnikanie
5. Zápisnicu zo zasadnutia komisie územného plánovania, výstavby, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa
24.04.2007 a 23.05.2007
6. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, sociálne veci
a zdravotníctvo 11.04.2007
7. Zápisnicu z finančnej komisie zo dňa 10.5.2007.
8. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport zo dňa 21.05.2007
9. Žiadosť dychovej hudby Trenčianska dvanástka, Potôčky 330, Trenčianska
Turná, o finančný príspevok na furmanské slávnosti a hudobné leto.
10. Žiadosť firmy LAZO s.r.o. stavebno obchodná spoločnosť, Beckovská 346,
Trenčianska Turná, o pridelenie pozemku.
11. Žiadosť firmy NOVUM SK, spol. s r.o., Trenčín, Rastislavova 9, 911 05
Trenčín, o odkúpenie pozemku.
12.Žiadosť ZŠ s MŠ, Bánovská ul. 30, 913 21 Trenčianska Turná, o dotáciu na
preplatenie dopravy na trase Trenčianska Turná – Trenčín a späť za účelom
odvozu účastníkov III. ročníka
13. Žiadosť Mgr. Viery Schottertovej, Bernolákova 10, Piešťany,o pridelenie
nájomného bytu
14.Žiadosť ZÁHRADKÁR Trenčianska Turná o odkúpenie pozemku
15. Žiadosť Ing. Martina Chorváta, 9. mája 469, Trenčianska Turná a Jozefa
Kutaja, Sedličná 162, Trenčianske Stankovce, o kúpu nehnuteľnosti (budova
kinosály) s tým, že žiadatelia predložia reálnu vizualizáciu plánovaného
podnikateľského zámeru (t.j. kaviareň)
B. Odporúča starostovi obce
1. Prezentovať stanovisko obecného zastupiteľstva, že za súčasných podmienok
nesúhlasí s napojením obchodného centra do obecnej kanalizácie.

2. Na základe návrhu finančnej komisie odporúča starostovi obce ukončiť
zmluvný vzťah s právnym zástupcom obce JUDr. Máriou Vychopenovou
v súlade s podmienkami uzavretej zmluvy.
C. Ukladá
1. Zvolať rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva s podnikateľmi
v Hornom majeri vo veci výstavby inžinierskych sietí a zastaviť práce na
výstavbe komunikácie.
2. Obecnému úradu zabezpečiť aktualizovanie projektu dovybavenia školského
areálu základnej školy s materskou školou v rámci regionálneho operačného
programu priorita 1 opatrenie 1.1.
3. Obecnému úradu zadať vypracovanie projektu na rekonštrukciu materskej
školy v Trenčianskej Turnej
4. Obecnému úradu pripraviť rozpočet autobusových zástavok pri Hornom
majeri pre realizáciu v roku 2008.
5. Obecnému úradu vystaviť faktúru do 31.05.2007 firme Jaroslav Prekop –
Autoškola na zaplatenie preddavku na odkúpenie pozemkov p.č. 1098/11-15
vo výške 500 tis. Sk.
6. Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie technického riešenia dopravy pri
materskej škole s cieľom obmedzenia premávky motorových vozidiel.
7. Komisiám pri OcZ pripraviť kritériá na poskytovanie odmien starostovi obce.
8. Komisiám pri OcZ pripraviť kritériá na poskytovanie odmien hlavnej
kontrolórke.
9. Komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu prerokovať žiadosť dychovej hudby Trenčianska
dvanástka, Potôčky 330, Trenčianska Turná, o finančný príspevok na
furmanské slávnosti a hudobné leto
D. Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy na vypracovanie POPD a ostatných podkladov
potrebných pre platnosť ťažobného oprávnenia a prezentáciu ložiska
tehliarskych ílov pre potenciálnych investorov SOPK, SARIO, atď. medzi
obcou a Ing. Karolom Pavlovičom.
2. Uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov za účelom zriadenia
stomatologickej ambulancie medzi obcou Trenčianska Turná a MUDr. Janou
Paškovou
3. Kúpnu zmluvu zo dňa 30.05.2007 na odpredaj pozemkov p.č. 1098/11-15
medzi obcou Trenčianska Turná a firmou Jaroslav Prekop – Autoškola,
Brnianska 1, Trenčín za cenu 600,– Sk/m2 so splátkovým kalendárom
uvedený v kúpnej zmluve
4. Dotáciu ZŠ s MŠ, Bánovská ul. 30, 913 21 Trenčianska Turná, na preplatenie
dopravy na trase Trenčianska Turná – Trenčín a späť za účelom odvozu
účastníkov III. ročníka plávania astmatikov a ich priateľov v rámci
celosvetového dňa astmy.

5. Odpredaj parcely č. 930/3 o výmere 137 m2 a č. 930/7 o výmere 183 m2 za
cenu dohodou 100,– Sk/m2 občianskemu združeniu Záhradkár Trenčianska
Turná.
6. Zámennú zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a Antonom Husárom
a manželkou Máriou rodenou Seliakovou parcely č. 1105/2 o výmere 270 m2
za parcelu 1105/53 o výmere 270 m2.
7. Zámennú zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a firmou T.O.B. s.r.o.
Veľké Bierovce 274 parcelu 1098/20 o výmere 153 m2 a 1098/23 o výmere
94 m2 za parcelu 1098/21 o výmere 45 m2 a 1098/22 o výmere 26 m2 s tým,
že rozdiel medzi výmerami 176 m2 firma T.O.B. s.r.o. uhradí obci cenu
dohodou 600,– Sk/m2.
E. Zvoláva
1. Verejné zhromaždenie občanov na deň 13.06.2007 na 18.oo hodinu k doplnku
č. 1 ÚPD Obce Trenčianska Turná a k aktuálnym otázkam rozvoja obce.
F. Súhlasí
1. S odpredajom parcely č. 1105/11 firme Autoštýl za cenu 600,– Sk/m2
2. S odpredajom časti parcely č. 1479/1 na základe aktualizovaného
geometrického plánu Mlynu Trenčan od hranice pozemku parc.č. 1035/8 za
cenu 500 Sk/m2
3. S prenájmom bytu Mgr. Schottertovej Viere, Bernolákova 10, Piešťany, na
dobu 1 roka.
G. Ruší
1. Uznesenie č. 41/2006 zo dňa 19.04.2006 – úplné znenie: „berie na vedomie
žiadosť firmy Mlyn Trenčan spol. s r.o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska
Turná, o odpredaj časti pozemku p.č. 1479 k.ú. Trenčianska Turná
a schvaľuje odpredaj časti pozemku p.č. 1479 k.ú. Trenčianska Turná podľa
geometrického plánu za cenu 300,– Sk/m2 “
H. Nesúhlasí
1. S odpredajom parcely 1105/14 pre firmu Auto Koiš spol. s r.o.
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Kováč

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

2. Dušan Chudada

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

Ing. František Ježík

starosta

