UZNESENIE č. 8/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 26.09.2007
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu uznesení OcZ
2. Plnenie úloh rozvoja obce
3. Prehľad účasti starostu obce na rokovaniach za september 2007.
4. Správu hlavného kontrolóra o čerpaní rozpočtu.
5. Informáciu o zabezpečení úloh CO
6. Predloženú informáciu o umiestnení bytového domu na parcele č. 605/1
a žiadosť o odkúpenie časti parciel 606, 609, 607/1 k.ú. Trenčianska Turná
s tým, že odpredaj uvedených parciel bude schválený v nadväznosti na
aktualizovanú dokumentáciu stavby bytového domu a následne spracovaný
geometrický plán.
7. Žiadosť South Reality s.r.o., ul. Gen. Svodobu č. 1, 911 08 Trenčín,
o odpredaj pozemku parcela č.1103/1/1.
8. Sťažnosť Viliama Dohála, Trenčianska 708, 913 21 Trenčianska Turná,
a podpísaných obyvateľov obce k zriadeniu kaviarne v budove bývalého
kina.
9. Žiadosť PaedDr. Vlastimila Šimíčka, Oslobodenia 136, Trenčianska Turná,
o odkúpenie časti parcely pred domom č. 132. Obecné zastupiteľstvo sa
k odpredaju vyjadrí po predložení štúdie pre výstavbu rodinného domu
B. Odporúča starostovi obce
1. Pripraviť návrh na monitorovanie dažďovej kanalizácie lokalita Železničná,
Za záhradou, Hukova a Hornomajerská
2. S p. Dušanom Chudadom riešiť monitorovanie obce s firmou ANTES.
3. Prešetriť znečisťovanie uvedeného priestoru a vyvodiť voči vinníkovi
a pôvodcovi odpadu zákonné sankcie.
C. Ukladá
1. OcÚ pripraviť pre p. Chudadu ponuku na lávku č.2 a faktúru s rozpisom prác
a materiálu na lávku č. 1
2. Obecnému úradu vypracovať nájomnú zmluvu AutoKoiš s.r.o. na prenájom
pozemku (prístupová komunikácia nachádzajúca sa za oplotením) s tým, že
v nájomnej zmluve bude zapracované odstránenie oplotenia, v prípade
budovania prístupovej komunikácie, na náklady nájomcu.
3. Obecnému úradu vypracovať nájomnú zmluvu na prístupovú komunikáciu ku
Gazdovskému dvoru s Ing. Máriou Bolečkovou.
4. Obecnému úradu zistiť možnosti financovania stavby „Prístavba ZŠ s MŠ“
z Európskych fondov.
5. Obecnému úradu pripraviť na rokovanie komisie územného plánovania,
výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného

hospodárstva dokumentáciu stavby Rekonštrukcia domu a prevádzky bistra
Pegas.
6. Obecnému úradu zistiť počet ošetrovaných občanov Trenčianskej Turnej
v zubnej ambulancii MUDr. Paškovej
7. Obecnému úradu predložiť na budúce OcZ počet záujemcov o služby terénnej
sestry a počet záujemcov o opatrovateľskú službu v domácnostiach aj
s predpokladanými nákladmi na prevádzku týchto činností vrátane vyčíslenia
nákladov denného stacionára v bytovom dome č. 829.
8. Zástupcovi starostu preveriť umiestnenie prenosnej garáže so stanovením
skutočnej výmery využívaného verejného priestranstva.
9. Obecnému úradu zorganizovať rokovanie za účasti poslancov obecného
zastupiteľstva s predstaviteľmi firmy South Reality s.r.o., ul. Gen. Svodobu
č. 1, 911 08 Trenčín, k podnikateľskému zámeru žiadateľa na predmetnej
parcele a podmienkach jej odpredaja.
D. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Trenčianska Turná na II.
polrok 2007
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2007 (prenesené kompetencie na úseku školstva)
v sume 9 790 000,– Sk
3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2007 (prenesené kompetencie na úseku školstva)
v sume 543 000,– Sk
4. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu (z prebytku hospodárenia
z roku 2006) do finančných operácií – časť príjmov – položka 231454001
kód
zdroja
46
vo
výške
523 781,16
Sk
slovom
päťstodvadsaťtritisícsedemstoosemdesiatjeden 16/100 korún slovenských
a ich použitie na čiastočnú úhradu investičnej faktúry č.0801070556 –
dodávateľ Cesty Nitra a.s., stavba „Rekonštrukcia – komunikácie, inžinierske
siete, most v obci Trenčianska Turná“ (podnikateľská zóna Horný majer).
5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Trenčianska Turná
s nasledovnými zmenami:
Článok 5.
- bod 1 vypúšťa „spravidla“
- bod 4 sa dopĺňa ďalšími „smernicami“ obce
- bod 5 sa dopĺňa „v písomnej forme a e-mailom“
Článok 9
- bod 7 opravuje sa „ 2 krát“
- bod 8 opravuje sa „na 5 minút“
Článok 10
- bod 7 – dopĺňa sa „(overovatelia)“
Článok 11
- bod 4 – dopĺňa sa „dvaja overovatelia“
Článok 13

- bod 1 - Hlavný kontrolór obce kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich
z uznesení obecného zastupiteľstva
- bod 2 – Kontrolu plnenia uznesení predkladá hlavný kontrolór obce a to na
každom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložením písomnej
správy o plnení uznesení OcZ.
2. VZN č.3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
3. Rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým sa poskytuje stravovanie pre
uvoľneného poslanca obecného zastupiteľstva (zástupcu starostu)
4. Prenájom priestorov KD pre Martin Husár H + H Trenčianska Turná 550 za
účelom poriadania discopárty dňa 13.10.2007 za prenájomný poplatok vo
výške 10.000,– Sk + náklady spojené s prevádzkou KD.
5. Odpredaj časti parcely č. 1479 vymedzenú oplotením mlyna za cenu
stanovenú obecným zastupiteľstvom v roku 2006 300,– Sk/m2 a
odpredaj časti parcely č. 1479 od oplotenia mlyna po hranicu s parcelou
1035/8 za cenu 600,– Sk/m2 za podmienky akceptovania odkúpenia celej
parcely 1479 vymedzenej novým geometrickým plánom.
E. Zriaďuje
funkciu terénnej sestry pre občanov Trenčianskej Turnej od októbra 2007
F. Súhlasí
1. S prenájmom parcely č. 2108 k.ú. Trenčianska Turná o výmere 40 m2 za cenu
30,– Sk/m2/rok Dušanovi Šedivému ml. Železničná 1443, Trenčianska Turná
za účelom umiestnenia prenosnej garáže na dobu neurčitú s
trojmesačnou výpovednou lehotou.
2. S návrhom Mlyn Trenčan spol. s r.o., že na vlastné náklady nechá vypracovať
geometrický plán, ktorým bude vymedzená parcela 1479 od hranice parcely
1035/8 po svah k ceste hospodárskemu dvoru PD a časť parcely 1035/8
zasahujúca do cesty k hospodárskemu dvoru PD.
3. So zámenou časti parcely 1035/8 zasahujúci do cesty k hospodárskemu dvoru
PD za časť parcely 1479.
G. Nesúhlasí
1. S umiestnením reklamného zariadenia na parcele č. 1127 k.ú. Trenčianska
Turná spoločnosti PEJAX s.r.o. Veľké Bierovce
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Kováč

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

2. Ing. Róbert Raninec

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

Ing. František Ježík
starosta

