UZNESENIE č. 7/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 25.07.2007
A.
1.
2.
3.
4.

Berie na vedomie
Kontrolu uznesení OcZ bez pripomienok.
Plnenie úloh rozvoja obce.
Správu hlavného kontrolóra o čerpaní rozpočtu.
Prehľad o nájomných zmluvách nebytových priestorov a pozemkov platné
1.1.2007
5. Prehľad o hospodárskych zmluvách za rok 2007 (zmluvy o dielo, zmluvy
o spolupráci, zmluvy o reklame a zmluvy o podnájme)
6. Informáciu z rokovania dotknutých podnikateľských subjektov vo veci
výstavby inžinierskych sietí v Hornom majeri
7. Zápisnicu zo zasadnutia komisie územného plánovania, výstavby, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo dňa
11.07.2007
8. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre správu majetku, financie, rozvoj
podnikania, obchodu a cestovného ruchu zo dňa 10.07.2007
9. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport zo dňa 03.07.2007
10. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, sociálne veci
a zdravotníctvo zo dňa 19.07.2007
11. Žiadosť Únie žien Slovenska, základná organizácia, Trenčianska Turná –
o opravu fasády dedinského múzea Kušnierovec
12. Žiadosť Ateliéru Juraj Cifrus, projektová, inžinierska a poradenská činnosť,
911 01 Trenčín, Nábrežná 7 – o kúpu pozemku
13. Sťažnosť Milana Orsága, Trenčianska Turná 590
14. Mandátnu zmluvu č. 006/2007 medzi obcou Trenčianska Turná a AGRI
s.r.o., Nám. Sv. Anny 15, Trenčín
B. Ukladá
1. Obecnému úradu zaslať žiadateľom o pozemky na umiestnenie firiem
v lokalite pri benzínovej pumpe návrh na rozparcelovanie pozemku. Zvolať
týchto žiadateľov na odsúhlasenie predmetného návrhu v termíne do
20.08.2007
2. Obecnému úradu zvolať po doložení podrobne rozpracovanej statickej
dopravy stretnutie s firmou SOUTH CENTRUM s.r.o., Gen. Svobodu 1,
Trenčín, ohľadne výstavby bytového domu 45 b.j. Pri potoku v Obci
Trenčianska Turná. Termín stretnutia určí predseda komisie so starostom
obce.
3. Komisii pre vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo pripraviť zoznam
občanov, ktorí potrebujú poskytovanie opatrovateľských služieb v rozsahu
navrhnutých lekárkou pre dospelých.

C. Súhlasí
1. S odpredajom pozemku pozdĺž firmy Vaspo až k Hukovmu potoku za cenu
600,– Sk/m2 za účelom vybudovania parkovacích miest pre zamestnancov
a návštevníkov firmy Vaspo T.Turná a vybudovania zelenej zóny pri
Hukovom potoku, ale až po realizácii stavby „Miestna komunikácia Horný
majer“.
2. S prezentáciou obce Trenčianska Turná na miniligovom turnaji vo Svitavoch
(ČR) mužstvom „Kuvajt“ Trenčianska Turná a zároveň súhlasí s preplatením
cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. miniligovému mužstvu
„Kuvajt“ na trase T.Turná – Svitavy (ČR) a späť vo výške náhrady za
spotrebované PHM.
D. Schvaľuje
1. Plat zástupcovi starostu – dlhodobo uvoľnenému poslancovi pre výkon
verejnej funkcie od 01.08.2007 vo výške 65% z určeného platu starostovi
obce a štvrťročné odmeny v rozpätí od 0 do 30%
2. Okruh činností, ktoré bude zástupca starostu vykonávať najmä:
a) zastupovať starostu obce v čase jeho neprítomnosti alebo jeho
nespôsobilosti na výkon funkcie, v zmysle zákona o obecnom zriadení,
b) koordinovať činnosť komisií OcZ a OcÚ,
c) podieľať sa na príprave zasadnutí OcZ po stránke vecnej a obsahovej,
d) zvolať obecné zastupiteľstvo podľa osobitného predpisu, ak ho nezvolá
starosta,
e) vykonávať právne úkony v majetkovoprávnych, administratívnych
vzťahoch za starostu obce na základe splnomocnenia a v jeho rozsahu,
f) koordinovať zabezpečenie materiálno-technických a priestorových
podmienok pre výkon činnosti poslancov OcZ,
g) koordinovať činnosť CO a krízového riadenia obce po dohode so
starostom obce,
h) koordinovať prípravu projektov z fondov EÚ,
i) zabezpečovať a vyhľadávať informácie o možnostiach získavania
nenávratných príspevkov a dotácií zo štátneho rozpočtu a štátnych
fondov,
j) podieľať sa spolu so starostom obce, pracovníkom obce na spracovaní
koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci,
k) je oprávnený zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách a na
vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
l) koordinovať a spolupracovať so všetkými spoločenskými, kultúrnymi
a športovými organizáciami v obci po dohode so starostom obce,
m) riadiť Zbor pre občianske záležitosti,
n) spolupracovať so školskými a predškolskými zariadeniami a ďalšími
výchovnými inštitúciami,

o) zástupca starostu – uvoľnený poslanec pre výkon verejnej funkcie, za
svoju činnosť zodpovedá starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu,
p) zabezpečovať aktuálnosť webovej stránky Obce Trenčianska Turná
3. Nájom za prenájom priestorov KD Hámre - výšku nájomného paušálne za
akciu 500,– Sk
4. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov v budove
zdravotného strediska s.č. 123 s budúcim nájomcom p. Monikou Pauerovou
(tak ako MUDr. Pašková)
5. Zmenu rozpočtu obce Trenčianska Turná podľa návrhu.
6. Pridelenie bytu v bytovom dome č. 829:
- Anne Barincovej rod. Lazovej, Kollárova 1304/14, Dubnica nad Váhom –
(po Kozarovovej)
- Ivanovi Fabovi, bytom T.Turná 141 – po Ing. Plevovi M. (ďalší v poradí
Vendžúr)
- Ing. Milanovi Plevovi, T.Turná 829 po p. Vankovi Dušanovi
7. Odmenu starostovi obce za 1. a 2. štvrťrok 2007 vo výške 25% zo základného
mesačného platu a odmenu hlavnej kontrolórke za 1. a 2. štvrťrok 2007 vo
výške 15 % zo základného mesačného platu
8. Kritéria na schválenie odmien:
a) pre starostu obce od 1.7.2007 :
- plnenie povinnosti vyplývajúcich z § 13 zákona SNR č.369/1990 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnkov
- vedenie evidencie prevádzky služobného motorového vozidla v zmysle
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších
zmien a doplnkov a v zmysle interných smerníc obce
- písomné spracovanie mesačného plnenia úloh rozvoja obce a prehľadu o
zrealizovaných rokovaniach v zastúpení obce na štátnych inštitúciách,
štátnych fondoch, ZMOS-e, RZMOSP, TVK
- zabezpečovanie finančných prostriedkov zo štátnych fondov,
z ministerstiev a fondov EÚ
- investičné akcie, vrátane projektových prác zabezpečovať len po
prerokovaní vo finančnej a stavebnej komisii a následnom schválení
rozpočtu na investičnú akciu obecným zastupiteľstvom
b) pre hlavnú kontrolórku obce:
- plnenie povinnosti vyplývajúcich z § 18 zákona SNR č.369/1990 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnkov
- mesačné vyhodnotenia plnenia uznesení obecnému zastupiteľstvu
- mesačná kontrola pokladničných a ostatných účtovných dokladov
a kontrola správnosti vynakladania finančných prostriedkov cez
hotovostné platby a správnosti ich uhrádzania
- mesačná kontrola vedenia evidencie prevádzky služobného motorového
vozidla

- polročná kontrola účtovných a pokladničných dokladov v rozpočtovej
organizácií ZŠ s MŠ Trenčianska Turná a kontrola zúčtovania príjmu
z prenájmu telocvične do príjmov rozpočtovej organizácie
- ročná kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce
organizáciám zriadených obcou i ostatným organizáciám
9. Cenovú ponuku na vytvorenie webovej stránky obce Trenčianska Turná vo
výške 30 tis. Sk predloženú Matejom Chudadom, T.Turná 134 a Petrom
Vanekom, Novomeského 3, Trenčín
10. Zmluvu o dielo č. 20/2007 medzi obcou Trenčianska Turná a zhotoviteľom
AGRI s.r.o., Nám. Sv. Anny 15, Trenčín , na spracovanie Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trenčianska Turná vo výške 29 tis.
Sk
E. Ruší
1. Uznesenie č.23/2007 zo dňa 28.02.2007
O určení odmeny zástupcovi starostovi vo výške 4.000,– Sk/mes.
F. Určuje
1. Evu Kováčovú za hmotne zodpovednú osobu za nebytové priestory
kultúrneho domu Hámre
Overovatelia:
1. Ing. Peter Mikula

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

2. Ing. Pavol Ježík

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

Ing. František Ježík
starosta

