UZNESENIE č. 6/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 27.06.2007
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
2. Plnenie úloh rozvoja obce k 27.6.2007 bez pripomienok
3. Správu hlavného kontrolóra o čerpaní rozpočtu k 31.5.2007
4 . Informáciu o zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy.
5. Informáciu z rokovania zo dňa 07.06.2007 s podnikateľmi v Hornom majeri
vo veci výstavby inžinierskych sietí
6. Informáciu o vyriešení dopravy do materskej školy.
7. Informáciu z verejného zhromaždenia občanov zo dňa 13.06.2007 s tým, že
na podnety občanov bude písomne odpovedané, ako obec zabezpečí ich
riešenie.
8. Zápisnicu zo zasadnutia komisie územného plánovania, výstavby, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa
14.06.2007
9. Žiadosť o výmenu stavebného pozemku firmy STAFIS s.r.o., Súvoz 1,
Trenčín, s tým, že po schválení územného plánu obce OcZ žiadosť opätovne
prerokuje.
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku firmy REGIS PLUS s.r.o., Hurbanova 40,
Trenčín.
B. Odporúča starostovi obce
1. Zvolať rokovanie s Mlynom Trenčan vo veci doriešenia vlastníckeho vzťahu
k parcele č. 1479 k.ú. Trenčianska Turná
2. Zvolať rokovanie dotknutých podnikateľských subjektov vo veci výstavby
inžinierskych sietí v Hornom majeri
C. Ukladá
1. Obecnému úradu vypracovať návrh riešenia zmeny schváleného rozpočtu
v kapitálových výdavkoch a predložiť finančnej komisii na prerokovanie.
2. Obecnému úradu:
- pozvať na plánované zasadnutie komisie výstavby dňa 11.07.2007 o 17.oo
h. majiteľa pozemku pri Šalande a hlavného projektanta stavby na uvedenom
pozemku.
- pozvať občanov Ulice 9. líp vo veci riešenia návrhu zastavovacej štúdie
Močiar
3. Obecnému úradu zvolať zasadnutie finančnej komisie na deň 10.07.2007
o 17.oo h.
4. Obecnému úradu predložiť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
návrh na určenie platu a pracovnej náplne zástupcu starostu.

5. Obecnému úradu predložiť aktualizované dokumenty:
- rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
- organizačný poriadok obce,
- štatút obce,
- VZN o cintorínskom poriadku
- VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach
6. Obecnému úradu zvolať kultúrnu komisiu na deň 03.07.2007 o 17.oo h.
z dôvodu organizačného zabezpečenia furmanských pretekov dňa 21.07.2007
D. Schvaľuje
1. VZN č.1/2007 o určení názvu ulice Obchodná v priemyselnej zóne v k.ú.
Trenčianska Turná
2. VZN č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
3. Rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým sa poskytuje stravovanie.
4. Doteraz poskytnutý príspevok na stravovanie pre starostu obce z obecného
rozpočtu
E. Zriaďuje
1. Funkciu zástupcu starostu ako dlhodobo uvoľneného poslanca obecného
zastupiteľstva pre výkon verejnej funkcie na plný úväzok v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení par. 25 ods. 7 v znení
neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.
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